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OPISTON TYÖVUOSI 

Syyslukukausi  5.9.–27.11.2022

Syysloma vko 43, 24.–30.10.2022

Kevätlukukausi 9.1.–9.4.2023

Hiihtoloma vko 9, 27.2.–5.3.2023

Pääsiäisloma 6.–10.4.2023*

Kesäkurssit 24.4.2023 alkaen, ei
 opetusta 1.5. ja 18.5.

*Pääsiäisloman vuoksi pitämättä jääneet 
opetuskerrat pidetään viikolla 15.

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-
ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.

Arkemme on ollut epävarmuuden sävyttämää jo useamman vuoden ajan. Syksy on kuitenkin varma 
merkki EKKOn uuden opetuskauden käynnistymisestä.

Lukuvuosi 2022–2023 tuo mukanaan paljon uutta. Syksyllä saamme käyttöömme uudet opetustilat 
Lehtitalosta ja samalla luovumme Kauppakadun tiloista. Uusissa, esteettömissä tiloissa on luokkia 
kielten opetukseen ja lisätilaa hyvän olon sekä joogan kursseille. Uudistusta on luvassa myös 
opinto-ohjelmien jakeluun. Kestävän kehityksen oppilaitoksena olemme kiinnittäneet huomiota 
ohjelmien painosmääriin. Luovummekin kotijakelusta ja syksystä alkaen opinto-ohjelmat noudetaan 
jakelupisteiltä, joita on eri puolilla opiston toiminta-aluetta.

Kestävän kehityksen erityisteema on tänä lukuvuonna ”Hyvinvointia luonnolle, luonnolta ja 
luonnossa”. Teema näkyy kurssitarjonnassa ja meillä voitkin oppia mm. kompostointia, kasvimaan 
perustamista tai villiyrttien keräämistä ja hyödyntämistä. Opinto-ohjelmassa on jälleen runsaasti 
kurssiuutuuksia. Miltä kuulostaisi esimerkiksi espanjan opiskelu teatterin keinoin, latinan alkeet, 
ruostevärjäys, salsatón, lempeä kehonhuolto tai koko perheen värivarjoteatteri? Ruoanlaiton 
opiskelu sujuu vaivatta etänä omassa kotikeittiössä – ruokamatkalle pääsee mm. toscanalaisen, 
korealaisen ja amerikkalaisen kokkauksen parissa. Tietotekniikassa opisto tarjoaa syksyn ajan 
opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella maksutonta digiopetusta työikäisille. Eläkeläisille 
puolestaan on tarjolla edullista tietotekniikan yksilöohjausta.

Viime vuoden tavoin kielissä ja taideaineissa on mahdollisuus tehdä muutamilla kursseilla 
digitaalinen osaamismerkki. Kokeilemme myös yhdellä kielikurssilla opintopistemahdollisuutta: 
kurssilta voi halutessaan saada kurssin jälkeen opintopisteytyksen. Merkkien ja pisteiden 
suorittaminen on vapaaehtoista ja kaikille kursseille voi osallistua entiseen tapaan, ilman 
suorituspaineita.

Keväällä 2022 toteutettu opiskelijatyytyväisyyskysely osoitti, että EKKOn opiskelijat ovat erittäin 
tyytyväisiä opiston toimintaan. Teemme myös jatkossa töitä opiskelijatyytyväisyyden eteen.

Tervetuloa kursseillemme oppimaan uutta ja ylläpitämään aiemmin opittuja taitoja!

Innostavaa lukuvuotta!

Emilia Valkonen, rehtori

	` INNOLLA KOHTI UUTTA!

	` 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 22 000 tuntia opetusta ja 1100 
kurssia 

• noin 6 300 kurssilaista (osallistujamäärä oli 
rajattu koronaviruksen vuoksi)

• 70 opetuspaikkaa
• 10 päätoimista työntekijää ja 120 

tuntiopettajaa 

 (v. 2021 tilastoja)
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	` YHTEYSTIEDOT 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto
Pohjolankatu 27
53100 Lappeenranta
kotisivut: ekko.fi

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

OPISTON TOIMISTO

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

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

Toimiston aukioloajat ovat opetuskaudella 
(5.9.–27.11.2022, 9.1.–9.4.2023) seuraavat: 

ma ja ti  klo 10.00–17.15 
ke ja to  klo 10.00–15.00
pe  suljettu

Toimiston aukioloajat 
opetuskauden ulkopuolella: 

ma–to klo 10.00–15.00
pe  suljettu

Poikkeuksia toimiston aukioloajoissa:

8.8.–1.9.2022 maanantaisin klo 10.00–18.00 ja 
ti–to klo 10.00–15.00, pe suljettu.
Ma 5.12. ja ke 17.5. klo 10–13.

Syys- ja hiihtolomalla eli viikoilla 43 ja 9 ja 
pääsiäislomalla toimisto on suljettu. 
Joulun aika suljettu 19.12.2022–3.1.2023.
Toimisto on suljettu myös kesälomien 
(20.6–7.8.2022) ajan.

MUUT TOIMIPAIKAT

Uusi Lappeenrannan toinen pääopetuspaikka, 
jossa opiskelevat pääsääntöisesti kielten 
ryhmät, on Lehtitalo osoitteessa 
Lauritsalantie 1, Lappeenranta. Lisäksi opistolla 
on yhteensä noin 70 eri opetuspaikkaa ympäri 
Lappeenrantaa ja lähikuntia.

	` HENKILÖSTÖ
Rehtori Emilia Valkonen 
(opintovapaalla 1.8.2022–31.7.2023)
Apulaisrehtori Sanna Nurmi, 044 742 0173

4

Karttakuva: Avoin aineisto © Maanmittauslaitos

https://ekko.fi
https://ekko.fi
https://www.facebook.com/ekkokansalaisopisto
https://www.facebook.com/ekkokansalaisopisto
https://www.instagram.com/ekko_opisto/
https://www.instagram.com/ekko_opisto/
https://www.youtube.com/channel/UCNvdKWuX1L9y5wypLVuho1Q
https://www.youtube.com/channel/UCNvdKWuX1L9y5wypLVuho1Q
mailto:toimisto@ekko.fi
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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

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 120 tuntiopettajaa. 
Heidät tavoitat toimistomme kautta.

YHTEYSHENKILÖ LUUMÄELLÄ

Riitta Lempiäinen,
040 167 7270, rlmpnen@gmail.com

	` ILMOITTAUTUMINEN,  
 PERUMINEN JA  
 MAKSUKÄYTÄNNÖT
Kurssit on jaettu syys- ja kevätkauden 
kursseiksi. Kaikille kursseille voi ilmoittautua 
jo 13.6.2022 alkaen. Voit ilmoittautua 
sekä syksylle että keväälle tai vain toiselle 
kaudelle.

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. 
Ilmoittautumista ei voi tehdä opettajalle.

HUOM! Mikäli sinulla on käyttämättä 
koronahyvityksiä keväältä 2021 tai 
lukuvuodelta 2021-2022, jätäthän 
kurssimaksut maksamatta. Toimisto 
huomioi käyttämättömät koronahyvitykset 
ja on yhteydessä, mikäli opiskelijalle jää 
hyvityksien jälkeen maksettavaa.

Tutustu kurssin maksu- ja perumisehtoihin 
(s. 7) ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuminen 
on aina sitova ja velvoittaa maksamaan 
kurssimaksun.

ILMOITTAUDU:

1) Netin kautta alkaen 13.6.2022:
 opistopalvelut.fi/ekko

Jos haluat ilmoittautua SYKSYN JA KEVÄÄN 
kursseille, toimi seuraavasti: 

Vaihtoehto 1: Haluat maksaa molempien 
lukukausien kurssit heti
• Vie valitsemasi syksyn ja kevään kurssit 

ostoskoriin. Maksa ne kaikki.

Vaihtoehto 2: Haluat maksaa 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.  
Muistathan ilmoittautuessasi tarkistaa 
sähköpostiosoitteesi. Opisto ei lähetä 
laskuja.

https://opistopalvelut.fi/ekko
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Jos haluat ilmoittautua VAIN SYKSYN TAI 
KEVÄÄN kursseille, toimi seuraavasti:
• 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 kurssimaksun verkkomaksamisessa on 
ongelmia, soita tai lähetä sähköpostia opiston 
toimistoon, 044 566 4553 tai toimisto@ekko.fi.

2) Opistotalossa, Pohjolankatu 27,
 Lappeenranta:

• 8.8.–1.9.2022: 
 ma klo 10.00-18.00 ja 
 ti-to klo 10.00-15.00, pe suljettu.
• 5.9.2022 alkaen opetuskaudella: 
 ma-ti klo 10.00-17.15 ja 
 ke-to klo 10.00-15.00, pe suljettu. 
• ma 5.12., to 5.1. ja ke 17.5. toimisto on 

poikkeuksellisesti avoinna klo 10.00-13.00.

3) Puhelimitse:

•  ma 13.6. klo 9.00–15.00 
  numeroissa 044 566 4553 ja 044 742 0173
•  ti 14.6.–to 16.6. klo 10.00–15.00 
  toimiston numerossa 044 566 4553

4) Marketeissa:

• LPR:n Prismassa ma 15.8.2022 
 klo 10.00–17.00 
• Joutsenon S-marketissa ti 16.8.2022 
 klo 13.00–17.00 

5) Luumäen kunnantalolla: 
• ma 29.8.2022 klo 13.00–17.00

6) Yksilöopetus:

• musiikki: ilmoittautumisohjeet kurssien 
kohdalla 

• kielet ja tietotekniikka: ks. yhteystiedot 
ainekohtaisista esittelyistä s. 13 ja 41.

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.

Ilmoittautuessasi kursseille hyväksyt opiston 
järjestyssäännöt ja hygieniaohjeen: 

ekko.fi/jarjestyssaannot

ekko.fi/opetus/ekkon-lahiopetuksen-hygieniaohje

VARASIJALLE ILMOITTAUTUMINEN 

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

KURSSIPAIKAN MAKSAMINEN JA 
KÄYNNISTYMINEN

•  Kurssimaksu maksetaan heti 
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin 
alkua (ks. ilmoittautumisohjeet yllä). 
Kursseilla ei ole ilmaisia kokeilukertoja.

https://ekko.fi/jarjestyssaannot
https://ekko.fi/opetus/ekkon-lahiopetuksen-hygieniaohje
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•  Emme lähetä laskuja. 

•  Maksut ovat kurssikohtaisia. 

•  Kurssilla tarvittavat oppikirjat ja 
tarvikkeet opiskelijat hankkivat itse. 
Oppikirjahankinnat suositellaan tekemään 
syys- ja kevätkaudella vasta kurssin alettua. 
Opisto ei vastaa opiskelijan tekemistä kirja- 
ja materiaalihankinnoista.

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

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

•  Opistosta otetaan tekstiviestitse yhteyttä, 
jos kurssi peruuntuu tai kurssille on 
vapautunut paikka. Lisäksi muistutamme 
sähköpostitse kurssin alkamisesta neljä 
päivää ennen kurssin alkua.

•  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 seitsemän 
(7) vrk ennen kurssin alkamista:

 - Ilmoittautumisvahvistus -sähköpostista: 
 "Tarkista ilmoittautumistiedot" ➝ 

 "Peru ilmoittautumisesi tästä linkistä"
 - ilmoittamalla siitä opiston toimistoon 

sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä 
toimistossa. 

 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 kaupungissa 
10 opiskelijaa, Joutsenossa, Ylämaalla ja 
Luumäellä 8 opiskelijaa.

• Opiston rehtorilla on oikeus poiketa 
ryhmäkokovaatimuksista perustelluista 
syistä. Opistolla on oikeus tehdä muutoksia 
opinto-ohjelmassa ilmoitettuihin 
kurssitietoihin.

• Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista 
syistä (esim. sali tai muut tilat tai 
force majeure -tilanteet) johtuvista 
peruuntumisista.
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• Jos kurssi peruuntuu opistosta 
riippumattomasta syystä tai kurssin 
minimiosallistujamäärä ei täyty, kurssimaksu 
palautetaan, tai se voidaan hyvittää jonkin 
toisen kurssin hinnasta. Palautuksia varten 
tilinumero ilmoitetaan osoitteeseen 
palautukset@ekko.fi. Opiskelijan 
mahdollisesti hankkimia kurssitarvikkeita tai 
oppikirjoja ei hyvitetä.

• ePassilla, Smartumilla, Tyky-
kuntosetelillä ja Eazybreakillä maksettuja 
kurssimaksuja ei palauteta opiskelijalle. 
Maksusetelisuoritus on kuitenkin 
käytettävissä jonkin toisen kurssin maksuun 
12 kuukauden kuluessa peruuntuneen 
kurssin alkamispäivästä lähtien

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

• Peruuntumisista ja mahdollisista 
opetuskertojen muutoksista opisto 
ilmoittaa aina tekstiviestillä. Huolehdithan, 
että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

KURSSIN VAIHTAMINEN JA 
KESKEYTTÄMINEN

• Kurssipaikka on henkilökohtainen ja sitä ei 
voi siirtää tai myydä eteenpäin.

• Jos kurssin taso ei ole sopiva, ottamalla 
yhteyttä toimistoon ryhmän voi vaihtaa 
saman aineen eritasoiseen ryhmään, 
mikäli ryhmässä on tilaa. Opisto perii 
mahdollisen kurssimaksun erotuksen. 
Kurssin vaihtamisesta ei voi sopia kurssin 
opettajan kanssa.

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

• Mikäli opiskelija joutuu perumaan 
osallistumisensa kurssin alkuvaiheessa 
terveydellisistä syistä (edellyttää 
lääkärintodistusta), kurssista veloitetaan 
ennen perumista pidetyt kerrat. Mikäli 
kurssin tuntimäärästä on pidetty jo yli 
puolet, kurssimaksu veloitetaan kokonaan.

• Opistolla on oikeus keskeyttää alkanut kurssi 
tilanteessa, jossa kurssilla kävijöiden määrä 
on pysyvästi vähentynyt niin merkittävästi, 
ettei toiminnan jatkaminen ole järkevää. 
Korvauskäytänteistä sovitaan 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 (15 euroa) 
myönnetään työttömille, 63 vuotta 
täyttäneille eläkeläisille (eläkekortti 
esitettävä) ja maahanmuuttajille 
kursseista, joiden lopussa on OS-
merkintä. Opintosetelialennus 
huomioidaan kurssimaksussa heti 
toimistoilmoittautumisen yhteydessä, jolloin 
hakijan on osoitettava olevansa oikeutettu 
alennukseen. Netti-ilmoittautuja maksaa 
ilmoittautuessaan koko kurssimaksun ja 
täyttää samalla opintosetelihakemuksen. 
Opintoseteliavustus maksetaan hakijan 
tilille jälkikäteen. Vain yksi seteli/opiskelija/
lukuvuosi, niin kauan kuin seteleitä 
riittää. Alennukset ovat henkilökohtaisia. 
Avustussumma vaihtelee vuosittain ja 
kursseittain.

• Kaikukortilla lappeenrantalaiset voivat 
osallistua kurssille maksutta. Kaikukortti-
paikkoja on yksi/kurssi niin kauan kuin 
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	` TIETOA OPISKELUSTA

EKKO tarjoaa etäopetusta monissa aineissa. 
Verkkoympäristössä toteutettava opetus on 
pääasiallisesti reaaliaikaista etäopetusta, jolloin 
kurssilaiset opiskelevat opettajan johdolla 
samanaikaisesti verkko-opetusohjelman 
välityksellä. Reaaliaikaisesti etäopetuksena 
toteuttavien kurssien nimissä on maininta 
”etäopetus”. 

Hybridiopetus eli samanaikainen lähi- ja 
etäopetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden 
osallistua opetukseen joko luokassa tai etänä. 
Hybridikurssien nimissä on maininta ”myös 
etäopetus”. 

Ajasta riippumaton verkko-opetus on 
mahdollista musiikin yksinlaulussa. 
Opiskelijalla on tällöin käytössään opettajan 
tekemät itseopiskelumateriaalit, joita hän voi 
opiskella rajoitetun ajan itselleen sopivaan 
aikaan. Kurssien nimissä on maininta 
”itseopiskelumateriaali”.

EKKOn etäopetuksessa käytetään laajasti 
Zoom-videopalvelua ja Peda.net

-oppimisympäristöä. Tarvitset etäopiskelua 
varten tietokoneen, tabletin tai 
älypuhelimen sekä toimivan 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.

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.

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.

TIETOSUOJA

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

ETÄOPETUKSENA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT

kursseilla on tilaa. Kaikukortti-etuutta voi 
käyttää vain kerran lukukaudessa. Etuuden 
käyttäminen edellyttää voimassa olevan 
Kaikukortin esittämistä opiston toimistossa. 
Kaikukorttia ei voi käyttää laivurikursseihin 
eikä yksilöopetukseen. Kortti kattaa 
kurssimaksun. Mahdollisista materiaali- tai 
oppikirjakuluista opiskelija vastaa itse.

• Paljousalennus (uusi, ensimmäistä kertaa 
käytössä lukuvuotena 2022–2023):  
Jos sama henkilö osallistuu lukukauden 
(syksy tai kevät) aikana useammalle 
kurssille, hän saa joka viidennen kurssin 
puoleen hintaan. Maksualennus on 
kuitenkin enintään 30 euroa ja se lasketaan 
edullisimmasta kurssista. Alennus on 
henkilökohtainen. Alennuksesta on 
sovittava opiston toimiston kanssa 
joko sähköpostitse toimisto@ekko.fi tai 
puhelimitse 044 566 4553.

https://ekko.fi/wp-content/uploads/2018/06/Tietosuojaseloste_EKKO_asiakasrekisteri-1.pdf
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VAKUUTUKSET

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

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. 

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 kirjallisena. Oppituntien 
kuvaaminen tai äänittäminen ilman kaikkien 
läsnä olevien lupaa on kielletty.

TODISTUKSET

Opisto antaa säännöllisesti opiskelleille 
pyydettäessä todistuksen. Lukuvuoden 
2022–2023 todistukset maksavat 5 euroa/kpl. 
Edellisten lukuvuosien todistukset maksavat 10 
euroa/kpl. Yli 15 vuotta vanhoista opinnoista 
todistuksia ei anneta.

TIEDOTTAMINEN

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

PALAUTE 

Anna palautetta ja tee kurssiehdotuksia 
opiston kotisivuilla ekko.fi ➝ Lähetä palaute / 
viesti, suoraan opettajalle tai toimistoon. Kaikki 
palaute on meille tärkeää.

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 mahdolliselle varasijalla 
olijalle voidaan tarjota kurssipaikkaa. 

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.

OSAAMISMERKIT

Opiskelijat voivat hakea osaamismerkkejä 
kieli- ja taideopinnoistaan. Kurssit, joilla 
osaamismerkin voi suorittaa, on ilmoitettu 
opinto-ohjelmassa kurssin nimen perässä 
tähdellä (*). Ks. lisätietoa opiston kotisivuilta ja 
Peda.netistä.

ekko.fi/kielenosaaja

peda.net/ek2/kjk/kuvataiteet/taidan-osaamismerkit-
maalaamisen-ja-piirtamisen-kursseilla

https://peda.net/ek2
https://ekko.fi
https://ekko.fi/yhteystiedot/palaute/
https://ekko.fi/yhteystiedot/palaute/
https://anchor.fm/ekkoopisto
https://ekko.fi/kielenosaaja
https://peda.net/ek2/kjk/kuvataiteet/taidan-osaamismerkit-maalaamisen-ja-piirtamisen-kursseilla
https://peda.net/ek2/kjk/kuvataiteet/taidan-osaamismerkit-maalaamisen-ja-piirtamisen-kursseilla
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	` YLEISÖLUENNOT JA  
 TAPAHTUMAT
Yleisöluennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, 
kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua. 
Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät myös 
opiston kotisivuilta ja Facebookista. 

EKKOn YLEISÖLUENNOT 

EKKO järjestää yleisöluentoja yhteistyössä 
Kulttuuritila Nuijamiehen (Valtakatu 39) kanssa 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 18.00–19.30.

	` to 22.9. Arjen turvallisuus normaalitilan- 
 teesta yhteiskunnan häiriötilanteisiin
Suomalaiselle yhteiskunnalle on aina 
ollut varsin luontevaa varautuminen 
onnettomuuksiin ja kriiseihin. Etelä-Karjalan 
pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Vesa 
Kultanen kertoo luennolla, miten meistä 
jokainen voi ennaltaehkäistä onnettomuuksia 
ja toimia oikein onnettomuustilanteessa. 
Yhteiskuntaa voivat kohdata erilaiset 
häiriötilanteet, joihin eri viranomaiset, toimijat 
sekä kansalaiset voivat varautua.

	` to 13.10. Inhimillisempi maailma – vapaa- 
 ehtoistoimintaa lähellä ja kaukana
Vapaaehtoistyö on antoisaa ja vaativaa. 
Lappeenrannan Punaisen Ristin osaston 
pj. Mia Hiltunen kertoo kokemuksia 
vapaaehtoistoiminnasta ja sen vetämisestä. 
Luennolla tutustutaan myös Punaisen 
Ristin maailmanlaajuiseen sekä paikalliseen 
toimintaan.

	` ke 16.11. Suomen energiaratkaisut
Mistä Suomelle virtaa? Ilmastonmuutos vaatii 
vihreää siirtymää, ja sota Euroopassa keikautti 
energiantuonnin kuviot äkillisesti. LUTin 
energiatekniikan professori Esa Vakkilainen 
kertoo Suomen energiaratkaisuista ja 
vaihtoehdoista tulevaisuudessa.

Kevätkauden 2023 luentojen aiheista ja 
aikatauluista kerromme syksyn 2022 aikana. 
Lisätietoa tapahtumista sivuilla ekko.fi ➝ 
tapahtumat

JOULUMYYJÄISET la 10.12.2022

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

KEVÄTNÄYTTELYT

pe–su 21.–23.4.2023
opistotalo, Lappeenranta

la–su 6.–7.5.2023
Taavetin kirjasto, Luumäki

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

	` TILAUSKOULUTUS
Opisto tarjoaa tilauksesta organisaatioille, 
yrityksille ja yhteisöille yksilöllisiä 
koulutusratkaisuja omilla osaamisalueillaan. 
Tilauskoulutusten pääpaino on kielten, 
tietotekniikan ja liikunnan koulutuksissa. 
Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajan 
kanssa ja räätälöidään asiakkaan tarpeita 
vastaaviksi. Lisätietoa tilauskoulutuksesta 
antavat rehtorit.

KESTÄVÄ KEHITYS (keke)

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

LÖYTÖTAVARAT

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

https://ekko.fi/opetus/luennot-ja-tapahtumat/
https://ekko.fi/opetus/luennot-ja-tapahtumat/
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EKKOn kielikursseilla voi aloittaa 
uuden kielen opiskelun tai parantaa 
ja ylläpitää jo hankittua kielitaitoa. 
Pääpaino kursseilla on suullisen 
kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen 
opetuksessa. 

Tänä lukuvuonna kielitarjottimella on 
17 kieltä: viittomakieli (tukiviittomat), 
suomi toisena kielenä, ruotsi, eng-
lanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, 
italia, viro, kreikka, turkki, japani, kiina 
ja uutuuskielinä latina, esperanto ja 
ukraina. 

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

NÄYTÄ KIELITAITOSI 
OSAAMISMERKILLÄ!
EKKOn opiskelijat voivat 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 hankki-
nut harrastuksissa, työssä tai vaikkapa 
kansalaisopiston kurssilla. Tarkoitus on 
tehdä eri tavoin saavutettua osaamista 
näkyväksi. Osaamismerkin voi liittää 
esimerkiksi työhakemukseen, sähköi-
seen ansioluetteloon, portfolioon tai 
some-tiliin. 

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

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

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

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

	` LAPPEENRANTA

	` KIELET – KANSAINVÄLISYYTTÄ JA MONIKULTTUURISUUTTA

Kuva: Sanna Nurmi

https://ekko.fi/kielenosaaja
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Eurooppalaisen viitekehyksen taitota-
sokuvauksiin voi tutustua tarkemmin 
kielten kurssisivuilla osoitteessa 
peda.net/ek2.

OPINTONEUVONTA
Vieraiden kielten vastuuopettaja  
Tarmo Mahla, tarmo.mahla@ekko.fi, 
on tavattavissa opintoneuvontaa 
varten ma 15.8. klo 13–17, 
Lauritsalantie 1 tai puhelimitse 050 
555 8466. Hän auttaa sopivan taito-
tason valinnassa ja opastaa keväältä 
2022 jatkavien vieraiden kielten kurssi-
en valinnassa.

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

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

TIEDUSTELUT
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 varmis-
tunut!

	` SUOMI
SUOMIPISTE huone 108, 
Pohjolankatu 27
ma 8.8., 15.8. ja 22.8. klo 13-17, ma 
29.8.–12.12. ja 9.1.–24.4. klo 15-16

Suomen kielen vastuuopettaja FM 
Sirpa Tereska on tavattavissa opistolla 
opintoneuvonta-aikana ja auttaa sinua 
puhelimitse 044 566 3364 tai sähkö-
postilla sirpa.tereska@ekko.fi.

Kurssit 2022-2023
• luku- ja kirjoitustaidon kurssit
• intensiiviset kurssit (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 suoma-
laisen henkilötunnuksen. Kurssimaksu 
suoritetaan ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Katso lisätietoja ilmoittautumi-
sesta 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 suo-
men opiskelusta on myös EKKOn Peda.
netissa osoitteessa bit.ly/ekkosuomi

Ilmoittaudu kurssille ajoissa!  
Kurssi alkaa, jos kurssille on ilmoit-
tautunut vähintään 10 opiskelijaa 7 
päivää ennen kurssin alkua. Kurssille 
voi ilmoittautua jatkuvasti. Jos kurssi 
on täynnä, voit jäädä jonotuslistalle. 

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

Lomat 
Katso Opiston työvuosi s. 3.

	` FINNISH COURSES
SUOMIPISTE/FINNISH LANGUAGE 
HELP DESK at EKKO in Room 108, 
at Pohjolankatu 27
Aug 8, 15 and 22 from 1pm to 5pm 
Aug 29–Dec 12, Jan 9–Apr 24 on 
Mondays from 3pm to 4pm only

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 or Tel. 044 566 3364.

Courses 2022-2023
• 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 so-
cial security number is required). If you 
don’t have an existing Finnish social 
security number, you can also register 
in the office during office hours, see 
page 4. 

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

Holidays 
See "Opiston työvuosi", page 3.

	` KУРСЫ ФИНСКОГО 
 ЯЗЫКА 
SUOMIPISTE/Консультация по 
изучению финского языка в EKKO, 
кабинет 108, адрес Pohjolankatu 27 
8, 15 и 22 августа с 13 до 17 ч. 
29.8.–12.12., 9.1.–24.4., по 
понеделникам с 15 до 16 ч.

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. 

Курсы 2022-2023
• курсы обучения чтению и письму 
• интенсивные дневные  
 курсы (A1-B1) 
• другие курсы  (A1-B2) 
• частные уроки и занятия в малых
 группах

https://peda.net/ek2
https://peda.net/ek2
https://peda.net/ek2
https://opistopalvelut.fi/ekko
https://opistopalvelut.fi/ekko
https://opistopalvelut.fi/ekko
https://peda.net/ek2/kulttuuri-ja-kielet/suomi
https://ekko.fi/in-english
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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/по-русски.

Каникулы 
посмотрите ”Opiston työvuosi”, стр. 3.

	` LUKU- JA 
 KIRJOITUSTAIDON 
 KURSSIT 
Lisätietoa / Further information / 
Дополнительная информация:
sirpa.tereska@ekko.fi,  
044 566 3364

Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!

	` Luku- ja kirjoitustaitoa 
 intensiivisesti
syksy 120202a
29.8.–9.12.2022, 276 t 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1
ma-pe 9.00–12.50
FM Pirkko Laine

Opiskelemme suomen kielen perus-
sanastoa ja harjoittelemme arkipäi-
vän kielenkäyttötilanteita. Opimme 
lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisilla 
kirjaimilla. Harjoittelemme numeroita, 
matematiikan alkeita ja digitaitoja 
sekä tutustumme suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Kurssi on tarkoitettu 
opiskelijoille, jotka ovat käyneet hyvin 
vähän tai ei lainkaan koulua koti-
maassaan eivätkä osaa lukea eikä/tai 
kirjoittaa latinaisella kirjaimistolla tai 
tarvitsevat vielä lisäharjoitusta luku- ja 

kirjoitustaidon kehittymisessä ennen 
kotoutumiskoulutukseen siirtymistä. 
Kurssi on ilmainen opiskelijoille, joiden 
kotoutumissuunnitelmaan kuuluu 
omaehtoisia opintoja. 
Info ja lähtötason testaus 25.8. klo 
9, Pohjolankatu 27. 

We learn read and write in Latin 
letters. We practise numbers, the 
basic of mathematics and digital skills, 
and we get to know Finnish society. 
We study to use basic vocabulary in 
everyday life. The course is free for 
students whose civic integration plans 
include self-motivated education at 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto (Adult 
Education Centre of South Karelia). 
Literacy course is aimed at immigrants 
who have not had the opportunity to 
receive sufficient education or general 
education in their own country or 
elsewhere so that they can cope with 
the challenges posed by Finnish socie-
ty for studying, working and practical 
everyday activities. 
Information session and level test 
August 25th at 9am, 
Pohjolankatu 27.

kevät 120202b
9.1.–17.5.2023, 336 t  

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120202a. 
Info ja lähtötason testaus 5.1. klo 9, 
Pohjolankatu 27. 
Information session and level test 
January 5th at 9am.

	` INTENSIIVISET 
 KURSSIT
Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!

	` Suomea intensiivisesti A,  
 online-kurssi
syksy 120205a 
5.9.–9.12.2022, 192 t / 314,00 € 
ma-pe 8.15–11.00 
LitM Tiina Pasanen 
Taitotaso / Level A1

Opiskelemme suomen kielen perus-
sanastoa ja -rakenteita sekä harjoitte-
lemme pieniä puhe- ja asiointitilantei-
ta. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, 
joilla on hyvät opiskeluvalmiudet ja 
kyky opiskella Zoomissa. Opiskeluma-
teriaalin jaamme Peda.netissa ja muilla 

verkon toiminta-alustoilla. Opiskelija 
tarvitsee tietokoneen ja headsetin 
(kuuloke ja mikrofoni). Ks. etäopiske-
luohjeet s. 9. Oppikirjana on Suomen 
mestari 1 (uusi painos) kpl:t 1-5 ja 
opettajan lisämateriaali. 
Ilmoittautuminen 13.6.-19.8. 
opiston nettisivuilla osoitteessa 
opistopalvelut.fi/ekko.
Hae kurssi kurssinumerolla ja avaa 
”Lisätietoja”. Täytä lomake huolellisesti. 
Muista lähettää lomake (”Lähetä”). 
Tarvittaessa järjestämme haastattelun 
Zoomissa 22.-24.8. Ilmoitamme opis-
kelupaikasta viimeistään 25.8. Etusija 
Etelä-Karjalan alueen asukkailla. Kurs-
simaksun voi maksaa osissa. 

We study the basic vocabulary, gram-
mar and practise speaking situations 
in every day life. The course is meant 
for students with good studying skills 
and who are capable of studying 
online via Zoom. The learning material 
will be shared on learning environme-
nt peda.net [peda.net] and on other 
online platforms. The student needs 
a computer and headset. Course 
book: Suomen mestari 1 (new edition 
2020), chapters 1-5 and teacher’s own 
material. 
Registration 13.6.-19.8. on the 
college's website at 
opistopalvelut.fi/ekko. 
Search for a course by course number 
and open “Lisätietoa”. Fill out the form 
carefully and submit the form (“Lähe-
tä”). If necessary, you will be invited 
to an interview to be held via Zoom 
August 22-24. You will receive infor-
mation about getting on the course by 
email or SMS by August 25. Priority for 
residents of South Karelia region. The 
course fee can be paid in instalments. 

kevät 120205b
9.1.–17.5.2023, 255 t / 417,00 €
Taitotaso / Level A1.3-A2

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120205a. 
The autumn course 120205a 
continues. 

Kysy lisätietoja ja vapaita opiskelupaik-
koja / Ask for further information and 
vacancies: sirpa.tereska@ekko.fi, 
044 566 3364

https://ekko.fi/по-русски
https://opistopalvelut.fi/ekko
https://opistopalvelut.fi/ekko
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	` Suomea intensiivisesti B 
syksy 120206a 
6.9.–9.12.2022, 192 t / 314,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti-to 8.30–12.00, pe 8.30–11.00 
FM Kaija Torri 
Taitotaso / Level / Уровень A1

Opiskelemme äänteet, numerot, 
tervehdykset, kertomaan perustietoja 
itsestä ja käyttämään suomea arkipäi-
vän tilanteissa esim. kioskilla. Kurssi 
sopii myös opiskelijoille, jotka tarvitse-
vat vielä tukea lukemisessa ja kirjoit-
tamisessa latinalaisella kirjaimistolla. 
Oppikirja No niin! 1 ja paljon opettajan 
lisämateriaalia. 
Ilmoittautuminen 8.-19.8. 
sirpa.tereska@ekko.fi 
tai p. 044 566 3364. 
Saat kutsun haastatteluun. Haastatte-
lussa täytät ilmoittautumislomakkeen. 
Ilmoitamme opiskelupaikasta viimeis-
tään 25.8. Kurssimaksun voi maksaa 
osissa. 

We study pronunciation, numbers, 
greeting, to tell basic information 
about yourself abd use Finnish in 
every day life, such as at a kiosk. The 
course is designed also for students 
who need support in reading and 
writing in latin alphabet. The course 
book: No niin! 1, also a lot of teacher's 
own material. 
Registration Aug 8 - August 19 
via email sirpa.tereska@ekko.fi, 
or 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 25. 
The course fee can be paid in instal-
ments. 

Мы учим произношение, числа, 
приветсвия, как рассказать 
основную информацию о себе и 
употребять 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, также много 
дополнительных материалов 
учителя. 
Запись на курс со 8 по 19 августа 
по email sirpa.tereska@ekko.fi, 
или тел. 044 566 3364. 
Вас пригласят на встречу, где вы 
заполните регистрационную форму. 
Вам сообщат о зачислении на курс 
не позднее 25 августа. Оплату 
можно внести по частям. 

kevät 120206b
10.1.–17.5.2023, 255 t / 417,00 € 
Taitotaso / Level / Уровень A1.2-A2.1

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120206a. 
The autumn course 120206a 
continues. 
Продолжение курса 120206a.

Kysy lisätietoja ja vapaita opiskelu-
paikkoja / Ask for further information 
and vacancies / Дополнительная 
информация и Вопросы о наличии 
свободных мест: 
sirpa.tereska@ekko.fi, 044 566 3364

	` Suomea intensiivisesti B,  
 jatko 
syksy 120208a 
5.9.–8.12.2022, 192 t / 314,00 € 
Pohjolankatu 27 
ma-ke 8.15–11.45, to 8.15–10.45 
FM Sirpa Tereska 
Taitotaso A2

Opiskelemme arkielämässä tarvitta-
via suullisia ja kirjallisia taitoja, esim. 
puhelinfraaseja, lääkärillä asiointia, 
kutsun ja sähköpostin kirjoittamista. 
Opimme myös työnhakuun liittyvää 
sanastoa. Oppikirja No niin! 2, lisäksi 
opettajan lisämateriaali. 
Ilmoittautuminen 8.-19.8. 
sirpa.tereska@ekko.fi 
tai p. 044 566 3364. 
Saat kutsun haastatteluun. Haastatte-
lussa täytät ilmoittautumislomakkeen. 
Täytä lomake huolellisesti. Ilmoitam-
me opiskelupaikasta viimeistään 25.8. 

kevät 120208b 
9.1.–5.4.2023, 180 t / 294,00 € 
Taitotaso A2

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120208a. 
Kysy vapaita opiskelupaikkoja: 
sirpa.tereska@ekko.fi, p. 044 566 3364. 

	` Suomea intensiivisesti A,  
 jatko 
syksy 120209a 
6.9.–8.12.2022, 114 t / 186,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti-to 9.00–11.30 
FM Sanna Nurmi 
Taitotaso A2

Nopeasti etenevä jatkokurssi sinulle, 
joka hallitset jo suomen perusra-
kenteet ja osaat puhua tavallisissa 

arkitilanteissa. Kurssilla teemme moni-
puolisesti puhe-, kirjoittamis- ja kuun-
telutehtäviä; teemoina vapaa-aika, 
harrastukset, luonto, matkailu, terveys, 
koulutus ja työ. Opimme käyttämään 
eri aikamuotoja ja muodostamaan 
monikkosanoja. Kurssi edellyttää itse-
näistä opiskelua noin 8 tuntia viikossa. 
Oppikirjana Suomen mestari 2 (uusi 
painos v. 2022) ja opettajan omaa ma-
teriaalia (sisältyy kurssimaksuun). 
Ilmoittautuminen 13.6.-21.8. 
opiston nettisivuilla osoitteessa 
opistopalvelut.fi/ekko. 
Hae kurssi kurssinumerolla ja avaa 
”Lisätietoja”. Täytä alkukysely huolelli-
sesti ja lähetä se (”Lähetä”). Tarvittaes-
sa järjestämme haastattelun Zoomissa 
22.-24.8. Ilmoitamme opiskelupaikasta 
viimeistään 25.8. Lisätietoja: 
sanna.nurmi@ekko.fi.

kevät 120209b 
10.1.–27.4.2023, 132 t / 216,00 € 
Taitotaso A2.2-B1

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120209a. 
Kysy vapaita paikkoja opettajalta 
joulukuussa: 
sanna.nurmi@ekko.fi.

	` MUUT SUOMEN  
 KIELEN KURSSIT 

	` syksy
	` Suomi 1, online-kurssi

syksy 120211a 
5.9.–23.11.2022, 44 t / 72,00 € 
ma ja ke 19.00–20.30 
FM Cristina Anttila 

Opimme äänteet, numerot, terveh-
dykset ja kertomaan itsestä, perheestä 
ja säästä. Oppikirja Suomen mestari 
1 (uusi painos), kpl:t 1-4. Ks. etäopis-
keluohjeet s. 9. (Taitotaso A1). An 
evening online course for very begin-
ners. 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).

https://opistopalvelut.fi/ekko
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	` Suomi 1, päivä
syksy 120226a 
6.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 13.00–14.30 
FM Kaija Torri 

Katso sisältö kuten kurssissa 120211a.

	` Suomi 1, ilta
syksy 120221a 
6.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 17.15–18.45 
FM Ekaterina Turkia 

Katso sisältö kuten kurssissa 120211a.

	` Suomi 2, online-kurssi
syksy 120212a 
5.9.–23.11.2022, 44 t / 72,00 € 
ma ja ke 17.15–18.45
FM Cristina Anttila 

Kurssin jälkeen osaamme arkielämän 
perussanastoa, esim. sopia tapaami-
sesta, soittaa huoltoyhtiöön ja asioida 
hotellissa. Oppikirja / course book 
/ учебник: Suomen mestari 1 (uusi 
painos, new edition / нoвое издание), 
kappaleet / chapters / уроки 4-7. (Taso 
/ Level / Уровень А1). Ks. etäopiske-
luohjeet s. 9.

	` Suomi 2
syksy 120222a 
6.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 15.30–17.00 
FM Ekaterina Turkia 

Katso sisältö kuten kurssissa 120212a.

	` Suomea ja sukkia
syksy 120224a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
Asukastila Kompassi, Sammontori 
ke 16.00–17.30 
FM Kaija Torri 

Matalan kynnyksen suomen kielen 
kurssi kaikille neulomisesta kiinnostu-
neille. Opimme lukemaan neuleohjeita 
ja neulomaan villasukat tai lapaset. 
Neulomisen ohessa opiskelemme ar-
kielämän sanastoa. Opiskelija hankkii 
itse langan ja puikot. Opettaja auttaa 
materiaalivalinnassa ensimmäisellä 
kurssikerralla. (Taitotaso A1-A2).

Low threshold Finnish language cour-
se for everyone interested in knitting. 
We learn to read knitting instructions 

and knit wool socks or mittens. At the 
same time we study everyday vocabu-
lary. The students need to buy the yarn 
and needles themselves. The teacher 
helps in the selection of materials 
on the first day of the course. (Level 
A1-A2). 

	` Suomi 3, online-kurssi
syksy 120213a 
6.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 € 
ti ja to 19.00–20.30
FM Cristina Anttila 

Kurssin jälkeen osaamme neuvoa 
tietä, asioida ravintolassa ja lääkärillä 
ja kertoa, mitä teimme eilen (imper-
fekti). Oppikirjana on Suomen mestari 
1, kpl:t 7-9 (uusi painos) ja Suomen 
mestari 2, kpl:t 1-2 (Huom! uusi painos 
2022). (Taitotaso A1.3-A2.1). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Suomi 5
syksy 120225a 
6.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 19.00–20.30 
FM Ekaterina Turkia 

Jatkamme perusrakenteiden ja sanas-
ton opiskelua. Tutustumme suoma-
laisiin perhejuhliin. Kurssin jälkeen 
osaamme kertoa koulutuksesta ja 
työstä. Oppikirjana on Suomen mesta-
ri 2, kpl:t 5-8. (Taitotaso A2.1).

	` Uusi! Vielä kerran!  
 -kertauskurssi
syksy 120227a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 19.00–20.30 
FM Ekaterina Turkia 

Kertaamme ja harjoittelemme kieli-
oppia Suomen mestari 1 ja 2 -kirjojen 
pohjalta, esim. verbi- ja nominityypit, 
partitiivi, objekti, monikkomuotoja, 
verbien aikamuotoja ja 3. infinitiivi. 
Lisäksi luemme opettajan antamia 
tekstejä ja keskustelemme niiden 
pohjalta eri aiheista. Opettajan oma 
materiaali (sisältyy kurssimaksuun). 
(Taitotaso A2).

	` Uusi! Mitä se sano?  
 -puhumiskurssi (OS) 
syksy 120228a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 19.00–20.30 
Teatteripedagogi Maria Fomin 

Toiminnallinen suomen kielen kurssi. 
Harjoittelemme sanastoa ja ääntämis-
tä. Keskitymme suulliseen ilmaisuun ja 
ymmärtämiseen. Saamme varmuutta 
ja rohkeutta puhua. Sovellamme 
opittua monipuolisissa ilmaisuhar-
joitteissa, joita teemme pareittain ja 
pienryhmissä. (Taitotaso A2).

	` YKI-testiin valmistava  
 kurssi (OS) 
syksy 120229a 
9.9.–11.11.2022, 27 t / 45,00 € 
luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
pe 9.00–11.30 
FM Pekka Tuuva 

Harjoittelemme keskitason testiä var-
ten kielen eri osa-alueita: puhumista, 
kuullun ymmärtämistä, luetun ym-
märtämistä ja kirjoittamista. Opettajan 
oma materiaali (sisältyy kurssimak-
suun). (Taitotaso A2.2).

	` Luen ja puhun,  
 online-kurssi (OS)
syksy 120218a 
5.9.–24.11.2022, 44 t / 72,00 €  
ma ja to 17.00–18.30 
FM Pekka Tuuva 

Luemme erilaisia lehtitekstejä ja kat-
somme suomalaisia dokumenttiohjel-
mia. Tekstien ja ohjelmien perusteella 
keskustelemme historiasta, yhteis-
kunnasta, kulttuurista, luonnosta ja 
ajankohtaisista aiheista. Teemme kuul-
lun ymmärtämistehtäviä. Kurssi sopii 
YKI-testiin valmistautuville. (Taitotaso 
A2.2-B1). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Uusi! Rikasta suomea! (OS) 
syksy 120230a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 37,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 17.15–18.45 
FM Sirpa Tereska 

Tiedätkö, mitä eroa on verbeillä hyp-
piä, hypellä ja hypähtää? Entä milloin 
käytät esim. verbejä opettaa, opiskella, 
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opetella ja oppia? Tällä kurssilla rikas-
tamme ja monipuolistamme sanava-
rastoa. Kurssin jälkeen osaat tunnistaa 
erilaisia johtimia ja muodostaa itse 
uusia sanoja. Opettajan oma materiaa-
li (sisältyy kurssimaksuun). (Taitotaso 
A2.2-B1). 

	` Uusi! Kerro ja keskustele  
 (OS) 
syksy 120220a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 13.30–15.00 
FM Sirpa Tereska 

Kurssi sinulle, jonka sanavarasto on jo 
melko suuri ja pidät lukemisesta. Valit-
semme kurssin alussa kaunokirjallisen 
teoksen, joka liittyy Lappeenrantaan. 
Jokainen opiskelija lukee kirjasta osan 
ja kertoo kirjan tapahtumista ryhmä-
läisille. Lisäksi tutustumme Lappeen-
rannan historiaan ja paikalliskulttuu-
riin. (Taitotaso B1-B2).

	` Uusi! Puhekieltä, prono- 
 mineja ja partisiippejä!,  
 online-kurssi (OS) 
syksy 120219a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
ti 17.00–18.30 
FM Sanna Nurmi 

Suomen kielen tiistaitreenit vähintään 
B1-tason opiskelijoille. Tutustumme 
puhekielen ja kirjakielen eroihin. 
Harjoittelemme erilaisia pronomineja 
ja kertaamme partisiippien käyttöä. 
Lisäksi keskustelemme opiskelijoiden 
toivomista teemoista. Opettajan oma 
materiaali (sisältyy kurssimaksuun). 
(Taitotaso B2). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` kevät
	` Suomi 1

kevät 120241b 
Aika, paikka ja opettaja ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Opiskelemme äänteet, numerot, 
tervehdykset ja kertomaan itsestä, 
perheestä ja säästä. Oppikirjana on 
Suomen mestari 1 (uusi painos), kpl:t 
1-4. (Taitotaso A1). 

Course time and place will be an-
nounced later. A course for very begin-
ners. Course book Suomen mestari 1 
(new edition), chapters 1-4. (Level A1).

Время и место будут объявлены 
позже. Курс финского языка для 
самых начинающих. Учебник 
Suomen mestari 1 (новое издание), 
уроки 1-4. (Уровень А1).

	` Suomi 2, online-kurssi
kevät 120232b 
9.1.–5.4.2023, 48 t / 78,00 € 
ma ja ke 19.00–20.30 
FM Cristina Anttila 

Kurssin jälkeen osaamme arkielämän 
perussanastoa, esim. sopia tapaami-
sesta, soittaa huoltoyhtiöön ja asioida 
hotellissa. Oppikirja / course book 
/ учебник: Suomen mestari 1 (uusi 
painos, new edition / нoвое издание), 
kpl:t / chapters / уроки 4-7.(Taitotaso /
Level / Уровень А1). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.  

	` Suomi 2
kevät 120242b 
10.1.–11.4.2023, 48 t / 78,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 17.15–18.45 
FM Turkia Ekaterina 

Katso sisältö kuten kurssissa 120232b. 

	` Suomi 3, online-kurssi
kevät 120233b 
9.1.–5.4.2023, 48 t / 78,00 € 
ma ja ke 17.15–18.45 
FM Cristina Anttila 

Kurssin jälkeen osaamme neuvoa 
tietä, asioida ravintolassa ja lääkärillä 
ja kertoa, mitä teimme eilen (imper-
fekti). Oppikirjana on Suomen mestari 
1, kpl:t 7-9 (uusi painos) ja Suomen 
mestari 2, kpl:t 1-2 (Huom! uusi painos 
2022). (Taitotaso A1.3-A2.1). 

	` Suomi 3
kevät 120243b 
10.1.–11.4.2023, 48 t / 78,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to 15.30–17.00 
FM Ekaterina Turkia 

Katso sisältö kuten kurssissa 120233b. 

	` Suomi 4, online-kurssi
kevät 120234b 
10.1.–11.4.2023, 48 t / 78,00 € 
ti ja to 19.00–20.30 
FM Cristina Anttila 

Harjoittelemme perusrakenteita ja pa-
rannamme puhumisvalmiuksia. Kurs-
sin jälkeen osaamme asioida lääkärissä 
ja puhua luonnosta, vapaa-ajasta ja 
harrastuksista. Oppikirjana on Suomen 
mestari 2 (uusi painos 2022), kpl:t 2-4. 
(Taitotaso A2.1).  
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Uusi! Vielä kerran!  
 -kertauskurssi
kevät 120227b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 40,00 €  
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 19.00–20.30 
FM Ekaterina Turkia 

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120227a. (Taitotaso A2). 

	` Uusi! Mitä se sano?  
 -puhumiskurssi (OS) 
kevät 120228b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 19.00–20.30 
Teatteripedagogi Maria Fomin 
Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120228a. (Taitotaso A2). 
 

	` Suomi 6
kevät 120246b 
10.1.–11.4.2023, 48 t / 78,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti ja to19.00–20.30 
FM Turkia Ekaterina 

Jatkamme perusrakenteiden ja sanas-
ton opiskelua. Kurssin jälkeen osaam-
me puhua ja kirjoittaa ympäristöstä, 
kulttuurista ja historiasta. Oppikirjana 
on Suomen mestari 3, kpl:t 1-4. (Taito-
taso A2.2).

	` Luen ja puhun,  
 online-kurssi (OS) 
kevät 120218b 
9.1.–13.4.2023, 48 t / 78,00 € 
ma ja to 17.00–18.30 
FM Pekka Tuuva 

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120218a. (Taitotaso A2.2-B1).
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 
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	` Uusi! Rikasta suomea! (OS) 
kevät 120230b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 40,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
To 17.15–18.45 
FM Sirpa Tereska 

Kurssi on jatkon syksyn kurssille 
120230a. (Taitotaso A2.2-B1).
 

	` YKI-testiin valmistava  
 kurssi (OS) 
kevät 120249b 
13.1.–31.3.2023, 33 t / 55,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
pe 9.00–11.30 
FM Pekka Tuuva 

Harjoittelemme keskitason testiä var-
ten kielen eri osa-alueita: puhumista, 
kuullun ymmärtämistä, luetun ym-
märtämistä ja kirjoittamista. Opettajan 
oma materiaali (sisältyy kurssimak-
suun). (Taitotaso A2.2-B1). 

	` Uusi! Asiatekstejä, adjek- 
 tiiveja ja asiointitilanteita!,  
 online-kurssi (OS) 
kevät 120239b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
ti 17.00–18.30 
FM Sanna Nurmi 

Suomen kielen tiistaitreenit vähintään 
B1-tason opiskelijalle. Luemme erilai-
sia asiatekstejä ja tunnistamme niissä 
esiintyviä lauseenvastikkeita. Opimme 
vertailemaan adjektiiveilla ja adver-
beilla. Harjoittelemme puhumista 
opiskelijoiden valitsemien teemojen ja 
asioimistilanteiden parissa. Opettajan 
oma materiaali (sisältyy kurssimak-
suun). (Taitotaso B2). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` RUOTSI
	` Svenska för nybörjare 

syksy 120310a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120310b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 19.00–20.30 
FM Veijo Vaakanainen 

Alkeita ripeään tahtiin suullista kie-
litaitoa 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 in 
Swedish. Textbook Vi ses! - svenska for 
nybörjare. (Taitotaso A1). 

	` Uusi! Fortsättningskurs  
 i svenska (OS) 
syksy 120320a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120320b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 17.15–18.45 
FM Veijo Vaakanainen 

Jatkokurssi alkeet jo taitaville tai opis-
kelijoille, jotka tarvitsevat kertausta 
ruotsin kielen taitoihinsa. Oppikirjana 
Vi ses! - svenska för nybörjare, syksyllä 
kappaleesta 8 alkaen, keväällä lop-
puun ja opettajan oma aineisto.

A Swedish course for students who 
already know some Swedish; suitable 
also for those who do not speak Fin-
nish. The course material is in Swedish. 
Textbook Vi ses! - svenska for nybörja-
re. (Taitotaso A2). 

	` Uusi! Vi fikar och  
 diskuterar (OS) 
syksy 120360a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120360b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 17.15–18.45 
FM Veijo Vaakanainen 

Vi diskuterar aktuella teman på svens-
ka tillsammans med fika och kaffeb-
röd. Vi utökar också ordförrådet och 
repeterar grammatik vid behov. En 
muntlig kurs för avancerade svenskin-
lärare. Material ingår i kursavgiften. 
(Taitotaso B2+). 

	` ENGLANTI
	` Englanti 1 

syksy 120411a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120411b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ke 19.00–20.30 
DI Katarina Kälviäinen 

Alkeiskurssi henkilöille, jotka eivät 
ole aiemmin opiskelleet englantia. 
Harjoittelemme aktiivista kielenkäyt-
töä erilaisissa arkielämän tilanteissa. 
Opimme mm. kertomaan itsestä ja 
perheestä sekä perehdymme englan-
nin perusrakenteisiin. Oppikirjana Dive 
into English, alusta. (Taitotaso A1). 

	` Englanti Startti 1,  
 etäopetus 
syksy 120412a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120412b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ke 15.30–17.00 
FM Cristina Anttila 

Alkeiskurssi henkilöille, jotka eivät ole 
aiemmin opiskelleet englantia. Harjoit-
telemme aktiivista kielenkäyttöä erilai-
sissa arkielämän tilanteissa. Opimme 
mm. kertomaan itsestä ja perheestä 
sekä perehdymme englannin perusra-
kenteisiin. Oppikirjana syksyllä English 
for you, too! Starter (Otava), alusta. Ke-
vään kurssi soveltuu vähän englantia 
aiemmin opiskelleille. Harjoittelemme 
arki- ja työelämän perussanastoa sekä 
helpohkoa matkailusanastoa ja opis-
kelemme lisää kielen perusrakenteita. 
Oppikirjana keväällä English for you, 
too! Book 1 (Otava), alusta. (Taitotaso 
A1). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 
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	` Englanti 3, etäopetus 
syksy 120431a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120431b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ti 18.45–20.15 
FM Anna Mankonen 

Tarkoitettu noin kolme vuotta opiskel-
leille ja sopii hyvin alkeiden kertaa-
miseen. Opitaan lisää aikamuotoja. 
Harjoittelemme puhumaan talvihar-
rastuksista, internetistä, yritysvierailus-
ta ja puutarhanhoidosta. Oppikirjana 
English for you, too! Book 3. (Taitotaso 
A1). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Englanti 4, etäopetus 
syksy 120440a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120440b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
to 17.15–18.45 
FM Cristina Anttila 

Muutaman vuoden kieltä opiskelleil-
le, jotka haluavat harjoitella kielen 
perusrakenteita ja parantaa puhe-
valmiuttaan. Syksyllä teemana on 
englanti kansainvälisenä kielenä mm. 
matkailussa, ravintolassa, lääkärissä, 
harrastuksissa ja internetissä. Oppikir-
jana syksyllä English for You, too! Book 
3 (Otava), kappaleet 5-8. (Taitotaso 
A1-A2). Keväällä seuraamme oppikir-
jan englantilaisen pariskunnan elämää 

Englannissa ja Suomessa. Opimme 
kertomaan monipuolisesti kotimaas-
tamme ja harjoitamme erityisesti 
matkailu- ja palvelutilanteissa tarvit-
tavaa suullista kielitaitoa. Oppikirjana 
Pat and Polly - Passport to Finland 
(Sanoma Pro), alusta. (Taitotaso B2). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Let's talk! (OS) 
syksy 120450a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120450b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ke 17.15–18.45 
DI Katarina Kälviäinen 

Tule aktivoimaan englannin arkipäivän 
keskustelutaitojasi rennossa ilmapii-
rissä. Oppikirjana Catching Up (Finn 
Lectura). (Taitotaso A2-B1). 

	` Uusi! English for work,  
 etäopetus (OS) 
syksy 120461a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120461b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ke 18.45–20.15 
FM Anna Mankonen 

Pääpaino on työelämän kielenkäyttöti-
lanteissa. Teemoina mm. oman työn ja 
työpaikan esittely, puhelinkeskustelut 
ja työmatkat. Vastapainona harjoitte-
lemme vapaa-aikaan liittyviä kielen-
käyttötilanteita (esim. juhannus mökil-
lä ja vaellusretki Lapissa). Oppikirjana 
@Work, syksyllä kpl:t 1-4, keväällä kpl:t 
5-9. (Taitotaso A2-B1). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Englannin aktivointi ja  
 kertaus, etäopetus (OS) 
syksy 120471a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120471b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ti 17.15–18.45 
FM Cristina Anttila 

Monipuolisesti kielen eri osa-alueita 
harjoittava kurssi. Syksyllä laajennam-
me sanavarastoa, keskustelemme 
kiinnostavista asioista ja syvennämme 
kieliopin tuntemusta. Oppikirjana 

Kuva: Sanna Nurmi
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yksikielinen English File third edition 
Intermediate Student's Book with 
iTutor and Online Skills (Oxford Univer-
sity Press, kpl:sta 5 lähtien (verkkokir-
jakaupasta, ISBN: 978-0-19-459716-6). 
(Taitotaso B1). Kevään kurssi soveltuu 
esim. lukion pitkän englannin kertauk-
seen tai muille pidemmälle ehtineille. 
Runsaasti sanaston aktivointi- ja 
keskusteluharjoituksia. Oppikirjana 
yksikielinen English File third edition 
Upper-Intermediate Student`s Book 
(Oxford University Press, ISBN 978-0-
19-455875-4), alusta. (Taitotaso B2). 
Kirjojen mukana opiskelua tukeva 
DVD-lisämateriaali. 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` English for advanced  
 learners 
syksy 120480a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120480b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 40,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 15.30–17.00 
DI Katarina Kälviäinen 
We continue to learn English at an 
advanced level through interesting 
reading, listening and conversation. 
Students assist with topic selection. 
Course material: handouts (included in 
the course fee). (Skill level B2+). 

	` Way Ahead Online Course  
 - Advanced English  
 Conversation 
syksy 120490a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120490b 
10.1.–4.4.2023, 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 diffe-
rent topics. Increase the level of your 
English through reading, listening, 
expressing your opinion, role play 
exercises or presentations. Widen your 
vocabulary and improve your gram-
mar. Course book: Way Ahead. (Skill 
level C1). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` SAKSA
	` Saksa 1 (OS) 

syksy 120510a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120510b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 19.00–20.30 
FM Veijo Vaakanainen 

Opiskelemme alkeita suullista kie-
litaitoa painottaen ja tutustumme 
saksalaiseen kulttuuriin. Aiheina mm. 
perheestä kertominen ja matkailuun 
liittyviä tilanteita. Oppikirjana Hallo! 
1, syksyllä kpl:t 1-4, keväällä kpl:sta 5 
lähtien. (Taitotaso A1). 

	` Saksa 2 
syksy 120520a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120520b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 19.00–20.30 
FM Veijo Vaakanainen 
Jatkamme perusteiden opiskelemis-
ta. Painotamme erityisesti suullista 
kielitaitoa unohtamatta kielioppia. 
Oppikirjana syksyllä Hallo! 1, kpl:sta 
7 lähtien. Aiheina mm. harrastukset, 
ammatit ja hotellissa asioiminen. 
Alussa kertaamme rakenteita. Keväällä 
oppikirjana Hallo! 2, kpl:sta 1 lähtien. 
Aiheina mm. matkailu, asuminen ja 
työ. (Taitotaso A2).

	` Saksaa edistyneille 
syksy 120560a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120560b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 17.15–18.45 
FM Veijo Vaakanainen 

Pidemmälle ehtineille opiskelijoil-
le tai koulussa aiemmin lukeneille. 
Opiskelemme sanastoa ja rakenteita 
erilaisten kirjoitettujen ja puhuttujen 
tekstien kautta (esim. lehtiartikkeli, 
essee, novelli, haastattelu) ja teemme 
tekstien pohjalta erilaisia kommuni-
katiivisia harjoituksia. Materiaalina 
kurssimaksuun sisältyviä opettajan ja 
opiskelijoiden valitsemia tekstejä. Ei 
oppikirjaa. (Taitotaso B1- B2). 

	` Uusi! Deutsch lernen mit  
 Krimis (OS) 
syksy 120590a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120590b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 19.00–20.30 
FM Veijo Vaakanainen 

Wir üben unsere Deutshkenntnisse mit 
Krimis. Wir lernen den Wortschatz der 
Krimis und diskutieren Fernsehkrimis 
und Kriminalliteratur. Wir lesen auch 
einen deutschen Krimi zusammen 
während des Kurses. (Taitotaso C1).

	` RANSKA
	` Uusi! Matka maailman  

 ympäri 80 päivässä Jules  
 Verne'in kanssa (OS) 
syksy 120611a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120611b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Marien Lallemand ja 
teatteripedagogi Maria Fomin 

Kurssi sinulle, joka aloittelet kielen 
opiskelua tai osaat jo jonkin verran. 
Harjoittelemme ääntämistä, sanastoa, 
kielen rakenteita keskittyen suulliseen 
ilmaisuun ja kielen ymmärtämiseen. 
Saamme varmuutta ja rohkeutta 
puhumiseen. Sovellamme opittua 
monipuolisissa ilmaisuharjoitteissa, 
joita teemme ryhmässä, pareittain 
ja pienryhmissä. Opetusmateriaali 
opettajalta (sisältyy kurssimaksuun). 
(Taitotaso A1-A2). 

	` Ranska 2 
syksy 120620a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120620b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 19.00–20.30 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme kertoa arki-
rutiineistamme ja harrastuksistamme. 
Kykenemme ilmaisemaan mielipi-
teemme. Selviämme tavallisimmista 
ostostilanteista ja tunnemme tavalli-
simmat Ranskan juhlapäivät. Oppikir-
jana C'est parfait ! 1, kpl 7 eteenpäin; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 
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	` Ranska 5 (OS) 
syksy 120650a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120650b *
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme asioida lää-
kärin vastaanotolla ja apteekissa, tun-
nemme työelämään liittyviä ilmauksia 
ja asiakirjoja, hallitsemme autoalan 
sanastoa. Opimme myös kertomaan 
elämänvaiheista ja asenteista. Oppi-
kirjana Chez Olivier 2, kpl 7 eteenpäin; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1-A2). 

	` Échanger et discuter en  
 français (OS) (keke) 
syksy 120660a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120660b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Marien Lallemand 

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

	` Ranskaa edistyneille 
syksy 120670a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120670b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 15.30–17.00 
Tuntiopettajat Dina Lindström ja  
Marien Lallemand 

Kartutamme sanavarastoa ja ker-
taamme kielioppia. Keskustelemme ja 
teemme harjoituksia ranskankielisten 
ajankohtaisohjelmien (internetistä) 
pohjalta. Vuoroviikoin suomalainen tai 
ranskalainen opettaja. Oppimateriaali 
sovitaan kurssin alussa. Monisteet si-
sältyvät kurssimaksuun. (Taitotaso B2). 

	` VENÄJÄ
	` Uusi! Venäjän  

 aakkoskurssi, elokuu (OS) 
syksy 120701a 
22.–25.8.2022, 8 t / 20,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma–to 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme lukea venä-
jän kielen käyttämiä kyrillisiä kirjaimia. 
(Taitotaso A1). 

	` Uusi! Venäjän käsialalla  
 kirjoittamisen kurssi 
kevät 120702b 
17.–20.4.2023, 8 t / 20,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma–to 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme tuottaa 
käsialalla kirjoitettua venäjänkielistä 
tekstiä. Kurssi sopii kaikille käsialalla 
kirjoittamisesta kiinnostuneille. Opet-
tajan materiaali, joka sisältyy hintaan. 
(Taitotaso A1). 

	` Venäjä 1 A (OS) (keke) 
syksy 120710a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120710b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 15.30–17.00 
FM Ekaterina Turkia 

Opimme venäjän aakkoset ja tutus-
tumme ääntämiseen sekä arkielämän 
puhetilanteisiin. Etenemme tehok-
kaasti. Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 
1 (Finn Lectura, 2020 uusittu painos) 
alusta; keväällä kirja jatkuu (kevätkurs-
sille osallistuminen edellyttää kyrillis-
ten kirjainten hallintaa). (Taitotaso A1). 

	` Venäjä 1 B (OS) 
syksy 120711a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120711b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 19.00–20.30 
FM Tarmo Mahla 

Opimme venäjän aakkoset ja tutus-
tumme ääntämiseen sekä arkielämän 
puhetilanteisiin. Osaamme kertoa 
itsestämme perusasioita, asioida 
kahvilassa ja ravintolassa. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura, 2020 

uusittu painos) alusta; 
keväällä kirja jatkuu. 
Opiskelija voi halutes-
saan suorittaa kurssilla 
opintopisteitä.
(Taitotaso A1). 

	` Venäjä 2 
syksy 120720a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120720b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Alkeiden jatkoa. Kurssin jälkeen 
osaamme kertoa kielitaidosta, 
käydä helppoja puhelinkeskusteluja, 
matkustaa liikennevälineillä, kertoa 
vapaa-ajan vietosta. Oppikirjana syk-
syllä Kafe Piter 1, 2020 uusittu painos, 
kpl 7 eteenpäin; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1). 

	` Venäjä 3 A * (OS) 
syksy 120730a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120730b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 15.30–17.00 
FM Tarmo Mahla 
Kurssin jälkeen osaamme keskus-
tella vapaa-ajasta ja harrastuksista, 
sopia tapaamisesta, kysyä tietä, laatia 
lomasuunnitelmia ja viettää juhlia 
maljapuheineen. Oppikirjana syksyllä 
Kafe Piter 1, 2020 uusittu painos,  
kpl:sta 12 eteenpäin; keväällä kirja 
jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamis-
merkkiä, ks. s. 10–11. (Taitotaso A1). 
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	` Venäjä 3 B * (OS) 
syksy 120731a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120731b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Ks. sisältö kuten kurssissa 120730a.

	` Venäjä 5, etäopetus (OS)  
 (keke) 
syksy 120751a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120751b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ti 17.00–18.30 
FM Anna Mankonen 

Kurssin jälkeen osaamme puhua 
vapaa-ajan vietosta, terveydestä, 
ulkonäöstä, teatterista, luonnosta, 
kirjallisuudesta, opiskelusta, arkielä-
mästä, pukeutumisesta, juhlista jne. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 2, kpl:s-
ta 6 lähtien; keväällä kpl:sta 12 lähtien. 
(Taitotaso A2). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Venäjä 6 (OS) 
syksy 120760a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120760b *
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 19.00–20.30 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme keskustella 
lomanvietosta, juhlista ja ostosten 
teosta. Lisäksi osaamme asioida 
ravintolassa ja kahvilassa. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 2 alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Finn Lectura, 2022 uusittu 
painos) Kevään kurssilta mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A2). 

	` Venäjä 8 
syksy 120780a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120780b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 15.00–16.30 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme ilmaista 
ajatuksiamme täsmällisemmin ja 
monipuolisemmin. Osaamme il-
maista mielipiteitämme ja perustella 
niitä. Oppikirjana syksyllä Nadežda 1 
(Zlatoust, 2020); keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso B1-B2). 

	` Puhu ja nauti! -keskustelu- 
 kurssi (OS) (keke) 
syksy 120791a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120791b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 17.15–18.35 
FM Ekaterina Turkia 
Keskusteluryhmä edistyneille. Keskus-
telemme, kuuntelemme ja katselem-
me uutisia Venäjän ajankohtaisista 
asioista, esim. sosiaaliturva, ympäristö, 
ekologia ja nykyteknologia. Oppima-
teriaali, joka sisältyy kurssimaksuun, 
sovitaan kurssin alussa. 
(Taitotaso B2-C1). 

	` ESPANJA
	` Espanja 1 A * (OS) 

syksy 120810a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120810b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ke 17.15–18.45 
KteO Tuija Näränen 

Opettelemme alkeita arkipäivän tilan-
teissa. Syksyllä tervehdimme, esittäy-
dymme, hyvästelemme, kerromme 
itsestämme ja perheestämme; keväällä 
tilaamme aamiaisella ja kahvilassa, ker-
romme vapaa-ajastamme ja sovimme 
tapaamisista. Oppikirjana syksyllä ¡Ac-
ción! Espanjan teksti- ja harjoituskirjat 
1 (SanomaPro), kpl:t 1A-; keväällä kirja 
jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamis-
merkkiä, ks. s. 10–11. (Taitotaso A1).

	` Espanja 1 B * (OS) 
syksy 120811a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120811b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 19.00–20.30 
KteO Tuija Näränen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 120810a.

	` Uusi! El teatro español -  
 teatteria espanjaksi (OS) 
syksy 120813a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120813b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 19.00–20.30 
Teatteripedagogi Maria Fomin 

Toteutamme työvuoden aikana J.Ver-
nen Maailman ympäri 80 päivässä. 
Tutustumme teoksen tarinaan oppien 
samalla espanjan kieltä. Kurssilla teat-
teria tekemässä myös espanjanopetta-
ja Tuija Näränen. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille aiheesta kiinnostuneille espan-
jan taitotasosta riippumatta. Kurssima-
teriaali sisältyy kurssin hintaan. 

	` Musiikkimatka espanjan- 
 kieliseen maailmaan 1 
syksy 120814a 
1.–22.10.2022, 12 t / 29,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
la 12.00–14.15 
YTM Laura Neuvonen 

Musiikkimatka Latinalaiseen Amerik-
kaan ja Espanjaan! Cumbian, tangon, 
sonin, flamencon ja latinopopin rytmit 
vievät mennessään, mutta ovat myös 
oiva tapa oppia espanjaa. Perehdym-
me espanjankielisen maailman mu-
siikkityyleihin ja kulttuureihin. Samalla 
opettelemme kielen alkeita ja perus-
sanastoa. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
aiheesta kiinnostuneille eikä vaadi 
kielen aiempaa osaamista. Oppimate-
riaali sisältyy kurssimaksuun. 

	` Uusi! Musiikkimatka  
 espanjankieliseen  
 maailmaan 2 
kevät 120814b 
14.1.–4.2.2023, 12 t / 29,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
la 12.00–14.15 
YTM Laura Neuvonen 

Musiikkimatka Latinalaiseen Amerik-
kaan ja Espanjaan jatkuu! Kurssi on 
tarkoitettu jonkin verran espanjaa 
aiemmin opiskelleille sekä jatkokurs-
siksi syksyn Musiikkimatka espan-
jankieliseen maailmaan 1 -kurssille. 
Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun. 
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	` Uusi! Matkailuespanjaa  
 aamuisin 1 (OS) 
syksy 120815a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120815b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 9.00–10.30 
KteO Tuija Näränen 

Opettelemme alkeita käytännön mat-
kailutilanteissa ja tutustumme myös 
espanjankieliseen arkeen ja kulttuu-
riin. Syksyllä tervehdimme, esittelem-
me, kysymme vointia, hyvästelemme 
ja tilaamme kahvilassa; keväällä 
kerromme kotipaikasta, asumisesta ja 
perheestä sekä kysymme ja kerromme 
kellonaikoja. Syksyllä oppikirjana Ven-
tana 1 (SanomaPro), kpl:t 1-; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 

	` Espanja 2 * 
syksy 120820a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120820b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 19.00–20.15 
KteO Tuija Näränen 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia.  Syksyllä tilaamme matkan 
matkatoimistossa, kysymme ja ilmai-
semme kellonaikoja, kysymme tietä ja 
kuvailemme ihmisiä; keväällä tilaam-
me ruokaa ja juomaa ravintolassa ja 
baarissa sekä kerromme asumisesta. 
Syksyllä oppikirjana ¡Acción! Espanjan 
teksti- ja harjoituskirjat 1 (SanomaPro), 
kpl:t 6A-; keväällä kirja jatkuu. Mahdol-
lisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. (Taitotaso A1-A2). 

	` Espanja 3 * (OS) 
syksy 120830a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120830b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 17.15–18.45 
KteO Tuija Näränen  
Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia. Syksyllä tilaamme ruokaa ja 
juomaa ravintolassa ja baarissa sekä 

kerromme asumisesta; keväällä ker-
romme päivän rutiineista, harrastuk-
sista, säästä ja kuvailemme tuntemuk-
siamme. Syksyllä oppikirjana ¡Acción! 
Espanjan teksti- ja harjoituskirjat 1 
(SanomaPro), kpl 7B-; keväällä kirja 
jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamis-
merkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A1-A2).

	` Espanja 4 * 
syksy 120840a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120840b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 17.15–18.45 
KteO Tuija Näränen 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia. Syksyllä kerromme säästä, 
tuntemuksista, mieltymyksistä ja va-
paa-ajasta; keväällä ostamme vaatteita 
ja kenkiä sekä lentolippuja. Syksyllä 
oppikirjana ¡Acción! Espanjan teksti- ja 
harjoituskirjat 1 (SanomaPro), kpl 12A-; 
keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A2).

	` Espanja 5 * (OS) 
syksy 120850a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120850b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 17.15–18.45 
KteO Tuija Näränen 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia, syksyllä vaate- ja kenkäkau-
passa ja lentokentällä; keväällä lento-
matkalla ja lentokoneessa, kerromme 
matkoistamme ja kuvailemme ihmisiä 
ennen ja nyt. Syksyllä oppikirjana 
¡Acción! Espanjan teksti- ja harjoi-
tuskirjat 1 (SanomaPro), kpl 14A-. 
(Taitotaso A2). Keväällä oppikirjana 
¡Acción! 2 Espanjan kielen teksti- ja 
harjoituskirjat (SanomaPro), kpl 1A-. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. (Taitotaso A2-B1).

	` Keskipäivän espanjaa 6 
syksy 120860a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120860b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 12.00–13.30 
KteO Tuija Näränen 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia. Syksyllä kerromme asun-
noista sekä menneisyydessä alkaneista 
edelleen jatkuvista toiminnoista, 
olemme vaateostoksilla ja kerromme 
pukeutumisesta; keväällä onnittelem-
me, kiitämme, pyydämme palveluksia 
ja kuvailemme myös menneisyyttä. 
Syksyllä oppikirjana Ventana 2 (Sano-
maPro), kpl 4-. (Taitotaso A2). Keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A2-B1). 

	` Keskipäivän espanjaa 7  
 (OS) 
syksy 120870a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120870b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ke 12.00–13.30 
KteO Tuija Näränen 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia. Syksyllä matkustamme 
joukkoliikennevälineillä, kerromme 
elämänvaiheista ja keskustelemme 
lukutottumuksista; keväällä keskuste-
lemme musiikista ja elokuvista sekä 
kerromme menneisyydestä preteritiä 
ja imperfektiä käyttäen. Syksyllä oppi-
kirjana Ventana 3 (SanomaPro), kpl 1-; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A2-B1). 

	` Espanjan keskipäivän  
 jatkot 
syksy 120880a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120880b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 12.00–13.30 
KteO Tuija Näränen 

Jatkamme opiskelua käytännön vies-
tintätilanteissa. Syksyllä kuvailemme 
jokapäiväistä elämää ennen ja nyt sekä 
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kerromme ja kysymme tämän päivän 
sekä menneen ajan tapahtumista ja 
kokemuksista; keväällä kerromme 
mielipiteitämme ja otamme kantaa 
ajankohtaisiin uutisaiheisiin käyttäen 
subjunktiivin preesensiä ja perfektiä. 
Syksyllä oppikirjana ¡Fantástico! 3, kpl 
8-. (Taitotaso A2-B1). Keväällä oppikir-
jana ¡Fantástico! 4, kpl 1-. (Taitotaso 
B1).

	` Espanjan aamujatkot (OS) 
syksy 120881a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120881b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 9.15–10.45 
KteO Tuija Näränen 

Jatkamme opiskelua käytännön 
viestintätilanteissa. Kurssin jälkeen 
osaamme kirjoittaa tutuista ja meitä 
kiinnostavista aiheista, kuvaamme 
kokemuksia ja tapahtumia sekä ilmai-
semme, perustelemme ja kysymme 
mielipiteitä ja suunnitelmia ajan-
kohtaisista asioista sekä selitämme 
eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja. 
Syksyllä oppikirjana ¡Fantástico! 4, kpl 
6-; keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso B2). 

	` ITALIA
	` Italia 1 * (OS) (keke) 

syksy 120910a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120910b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Aloitamme alkeista ja etenemme 
tavoitteellisesti oppien italian kielen 
perusteita. Sovellamme oppimaamme 
käytännön kielenkäyttötilanteisiin, 
joita harjoittelemme pareittain ja pien-
ryhmissä. Opimme italian ääntämistä 
ja perusrakenteita, pystymme esittäy-
tymään sekä kertomaan itsestämme 
italiaksi. Oppikirjana syksyllä Bella vista 
1 (SanomaPro), alusta lähtien. Mahdol-
lisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. (Taitotaso A1). 

	` Italia 2 * (keke) 
syksy 120920a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120920b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Jatkoa edellisvuoden alkeiskurssille. 
Opimme lisää kielen perusrakenteita, 
kartutamme sanavarastoa, vahvis-
tamme suullista ilmaisua. Teemme 
monipuolisia harjoituksia pareittain ja 
pienryhmissä. Aiheina mm. kaupungil-
la liikkuminen, vapaa-aika, hotellissa, 
ravintolassa ja kaupoissa asioiminen. 
Oppikirjana syksyllä Bella vista 1, 
kpl:sta 6 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. (Taitotaso A1). 

	` Italia 3 * (OS) (keke) 
syksy 120930a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120930b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Harjoittelemme kielen perusraken-
teita, kartutamme sanavarastoa ja 
aktivoimme suullista kielitaitoa moni-
puolisten harjoitusten avulla. Opimme 
mm. kertomaan menneistä tapahtu-
mista. Aiheina syksyllä mm. arkirutiinit, 
ruokakulttuuri, matkustaminen ja 
lomailusta kertominen. Oppikirjana 
syksyllä Bella vista 1, kpl:sta 11 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A1-A2). 

	` Uusi! Italiaa yhdessä *,  
 etäopetus (keke) 
syksy 120940a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120940b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ti 17.00–18.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Sovimme oppituntien aihepiirit 
opiskelijoiden toiveiden mukaan: 
kertaamme vaikeita kielioppiasioita, 
täydennämme sanavarastoa juttele-

malla Italian kulttuurista, nähtävyyk-
sistä, matkoista, uutisista, keittiöstä, 
musiikista, taiteesta… kuin huomaa-
matta opimme italiaa - sekä kieliopin 
että käytännön kielen muodossa. 
Opetusmateriaali opettajalta. Vä-
hintään 2 vuotta kieltä opiskelleille. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. (Taitotaso A2-). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Italia 5 * (keke) 
syksy 120950a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120950b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Keskustelemme monipuolisista 
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja 
luetun ymmärtämistä sekä käytännön 
kielenkäyttötilanteita. Opimme eri ai-
hepiirien sanastoa, kielioppia ja tutus-
tumme italialaiseen elämänmenoon. 
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat 
kehittää kielitaitoaan ja tietämystään 
italialaisesta kulttuurista. Oppikirjana 
syksyllä Bella vista 2, kpl:sta 3 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A2). 

	` Italia 6 (OS) (keke) 
syksy 120960a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120960b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Keskustelemme monipuolisista aiheis-
ta, harjoittelemme kuullun- ja luetun 
ymmärtämistä sekä käytännön kielen-
käyttötilanteita. Opimme eri aihepiiri-
en sanastoa, kielioppia ja tutustumme 
italialaiseen elämänmenoon. Kehitäm-
me kielitaitoa ja tietämystä italialai-
sesta kulttuurista. Oppikirjana syksyllä 
Bella vista 2, kpl:sta 9 lähtien; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A2-B1). 
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	` Conversiamo in italiano! *,  
 myös etäopetus (keke) 
syksy 120990a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120990b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 15.00–16.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese 

Harjoittelemme käytännön yleiskieltä 
ja puhetilanteita, juttelemalla meitä 
kiinnostavista aiheista. Käsittelemme 
kirjallisia tekstejä, videoita ja puhekie-
lessä tarvittavia italian kielen perusra-
kenteita. Käytännön kielitaito vah-
vistuu ja opimme myös uutta Italian 
kulttuurista ja italialaisesta elämän-
menosta. Opetusmateriaali opetta-
jalta (sisältyy kurssimaksuun), myös 
verkkomuodossa. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. (Taitota-
so B1-). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` VIRO
	` Viro 2, etäopetus (OS)  

 (keke) 
syksy 121010a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 121010b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
ti 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Tiit Tönnov 

Tavoitteena oppia käyttämään kieltä 
arkipäivään ja matkailuun liittyvissä 
tilanteissa. Runsaasti kuuntelu- ja 
puheharjoituksia. Oppikirjana syksyllä 
Meie Keelesild. (Taitotaso A1). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Viron jatkokurssi (keke) 
syksy 121020a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 121020b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Tiit Tönnov 

Useamman vuoden opiskelleille. Har-
joittelemme monipuolisesti kielitaidon 
eri osa-alueita. Runsaasti puhumista ja 
luovaa kielenkäyttöä. Työskentelemme 
merkittävien virolaisten elokuvien 
parissa. (Taitotaso A2-B1). 

	` KREIKKA
	` Kreikka 1 * (OS) 

syksy 121310a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 121310b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 15.30–17.00 
FM Tarmo Mahla 

Aivan alusta liikkeelle lähtevä  
nykykreikan kurssi. Kurssin jälkeen 
osaamme lukea ja kirjoittaa nykykreik-
kaa. Osaamme kertoa perusasioita it-
sestämme, perheestä ja harrastuksista. 
Osaamme tehdä tilauksen tavernassa. 
Oppikirjana syksyllä Communicate in 
Greek for beginners tai kreikankielinen 
versio Επικοινωνήστε ελληνικά 1; ke-
väällä kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A1). 

	` Kreikka 3 * 
syksy 121330a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 121330b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 17.15–18.45 
FM Tarmo Mahla 

Kurssin jälkeen osaamme kuvailla 
ihmisiä, keskustella säästä, kertoa 
mistä pidämme ja emme pidä. Osaam-
me myös ilmaista mielipiteemme ja 
argumentoida. Oppikirjana syksyllä 
Communicate in Greek 1, kpl:t 21-24 
sekä Επικοινωνήστε ελληνικά 2 alusta; 
keväällä kirja jatkuu Mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 
(Taitotaso A2). 

	` TURKKI
	` Turkki 2, etäopetus (keke) 

syksy 121420a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121420b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
ti 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Bilge Üner 

Tervetuloa alkeiden jatkokurssille! 
Interaktiiviset pelit ja musiikki tekevät 
opiskelusta hauskempaa. Opetta-
ja puhuu äidinkielenään turkkia ja 
opetuskielenä englantia ja suomea. 

Kurssi sopii noin vuoden opiskelleille 
tai muuten perustaidot omaaville, 
Laajennamme arjen sanavarastoa ja 
matkalla tarvittavia ilmauksia. Opetta-
jan materiaali, joka sisältyy  
kurssimaksuun. (Taitotaso A1). 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` JAPANI
	` Japani 1 (OS) (keke) 

syksy 121510a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121510b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen 
Opettelemme japanin luku- ja kirjoi-
tustaidon ohella arkielämän suullisia 
viestintätaitoja. Tutustumme japani-
laiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Oppikirjana syksyllä Michi - tie japanin 
kieleen (Otava), alusta sekä opettajan 
materiaalit, jotka sisältyvät kurssimak-
suun. Keväällä kirja jatkuu. Opetuskie-
linä englanti ja suomi. (Taitotaso A1). 

	` Japani 2 (keke) 
syksy 121520a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121520b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen 

Luku- ja kirjoitustaidon opiskelua ja 
harjoittelemme arkielämän suullisia 
viestintätaitoja. Tutustumme japani-
laiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Oppikirjana syksyllä Michi - tie japanin 
kieleen (Otava), kpl:sta 7 alkaen sekä 
opettajan materiaalit, jotka sisältyvät 
kurssimaksuun. Keväällä kirja jatkuu. 
Opetuskielinä englanti ja suomi. 
(Taitotaso A1). 
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	` Japani 5, etäopetus (OS)  
 (keke) 
syksy 121550a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121550b *
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
ke 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen 

Luku- ja kirjoitustaidon opiskelua ja 
harjoittelemme arkielämän suullisia 
viestintätaitoja. Tutustumme japani-
laiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Opetuskielinä englanti ja suomi. Op-
pikirjana Michi 2, kpl:sta 7 lähtien sekä 
opettajan materiaalit, jotka sisältyvät 
kurssimaksuun. Keväällä kirja jatkuu. 
Kevään kurssilta mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 9. (Taitotaso 
A1-A2). Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` KIINA
	` Kiina 1 (OS) (keke) 

syksy 121610a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121610b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 19.00–20.30 
Tuntiopettaja Lisa Zhang 

Oletko kiinnostunut kiinan kielestä ja 
kulttuurista? Suunnitteletko työ- tai lo-
mamatkaa Kiinaan? Tule opiskelemaan 
mandariinikiinan perusrakenteita 
ja –sanastoa sekä harjoittelemaan arki-
elämään liittyviä kielenkäyttötilanteita. 
Teemme ääntämis- ja kielioppiharjoi-
tuksia ja opimme käymään yksinkertai-
sia keskusteluja. Oppikirjana syksyllä 
Mingbai kpl 1-4 sekä kurssimaksuun 
sisältyvä opettajan materiaali. Keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 

	` Kiina 2 (keke) 
syksy 121620a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121620b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 17.15–18.45 
Tuntiopettaja Lisa Zhang 

Oletko kiinnostunut kiinan kielestä 
ja kulttuurista? Tule opiskelemaan 
mandariinikiinan perusrakenteita ja 
-sanastoa sekä arkielämään liittyviä 

kielenkäyttötilanteita. Opimme yksin-
kertaisia keskusteluja harjoittelemalla. 
Tutustumme myös kiinalaisiin ihmis-
suhteisiin, koulutusjärjestelmään ja 
kiinalaisten yleisiin käyttäytymistapoi-
hin. Oppikirja on syksyllä Mingbai kpl 
5:stä eteenpäin sekä kurssimaksuun 
sisältyvä opettajan materiaali. Keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 

	` LATINA
	` Uusi! Latinan alkeet ja  

 antiikin kulttuuri (OS) 
syksy 121710a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 121710b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 17.15–18.45 
FM Veijo Vaakanainen 

Tutustumme kurssilla klassisen latinan 
alkeisiin sekä antiikin kulttuuriin. 
Opimme perusrakenteita sekä tutus-
tumme latinan vaikutteisiin nykykie-
lissä. Oppikirjat Clavis Latina I Textus & 
Cultura + Clavis Latina I Grammatica & 
Exercitia. (Taitotaso A1). 

	` ESPERANTO
	` Uusi! Esperanto 1 (OS) 

syksy 121810a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 121810b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Luokka 4, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ke 19.00–20.30 
FM Tarmo Mahla 

Kiinnostaako täysin säännöllinen kei-
notekoinen, mutta elävä kieli? Kurssin 
jälkeen osaamme lukea ja tuottaa 
monipuolisesti kieltä. Opettajan mate-
riaali, joka sisältyy hintaan. 
(Taitotaso A1-A2). 

	` UKRAINA
	` Uusi! Ukraina 1 

syksy 122201a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 122201b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 40,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 19.00–20.30 
FM Sanna Nyrhi 

Ukrainan kielen alkeiskurssi. Syksyllä 
opettajan materiaali, keväällä oppikir-
jasta sovitaan ryhmässä. 
(Taitotaso A1). 

	` VIITTOMAKIELI
	` Tukiviittomien alkeet (OS) 

syksy 121110a 
6.9.–15.11.2022, 12 t / 29,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 17.15–18.45 
Puhevammaisten tulkki  
Irene Kuusenhako 

Soveltuu kaikille, jotka haluavat 
oppia tukiviittomia ja niiden käyttöä 
kommunikoinnissa. Opimme viittomia 
arkipäivän eri tilanteisiin sekä kuinka 
käytämme tukiviittomia kommuni-
koinnissa puheen tukena. Aihealu-
eina ovat mm. perhe, vaatteet, värit, 
paikkoja, verbejä, ajanilmaisuja jne. 
Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun. 
Ryhmä joka toinen viikko. 

	` Tukiviittomien jatko (OS) 
kevät 121110b 
10.1.–21.3.2023, 12 t / 29,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 17.15–18.45 
Puhevammaisten tulkki  
Irene Kuusenhako 

Soveltuu kaikille jo vähän viittoneil-
le. Kertaamme alkeita, kasvatamme 
sanavarastoa ja syvennämme viittomi-
en käyttöä kommunikoinnin tukena. 
Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun. 
Ryhmä joka toinen viikko. 
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Yhteiskunnan ja esittävän taiteen 
vastuuhenkilö on Kaisa Leinonen, 
050 555 1676.

	` TEATTERI, ELOKU- 
 VA JA SANATAIDE
	` Improvisaatiokurssi 

syksy 240101a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 240101b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 41,00 € 
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39 
ma 16.30–18.00 
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen 

Tutustumme improvisaation perus-
teisiin ja käymme läpi monipuolisesti 
erilaisia harjoitteita aina lämmittely-
harjoituksista esittävämpiin improihin 
asti. Kurssin aikana opit löytämään 
oman persoonallisen tavan ilmaista 
itseäsi ja saat rutkasti varmuutta eri-
laisiin esiintymistilanteisiin. Heittäydy 
rohkeasti impron vietäväksi! 

	` Improvisaation jatkokurssi 
syksy 240102a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 240102b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 41,00 € 
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39 
ma 18.15–19.45 
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen 

Tutustumme monipuolisesti erilaisiin 
improvisaatiotekniikoihin ja harjoitte-
lemme esiintymistä improvisoiduissa 
kohtauksissa. Kurssin aikana pääset 
esiintymään yksin ja porukalla omalle 
ryhmälle. Keväällä kurssin päätteeksi 
voimme tähdätä improvisaatioesityk-
sen järjestämiseen, mikäli ryhmä on 
innokas esiintymään.

	` Uusi! Kehitysvammaisten 
teatteriryhmä
Katso sivu 64.

	` Elokuva – pala palalta 
syksy 261010a 
21.9.–2.11.2022, 12 t / 43,00 € 
kevät 261010b 
8.2.–22.3.2023, 12 t / 43,00 € 

	` YHTEISKUNTA JA  
 ESITTÄVÄ TAIDE  

Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39 
ke 17.30–20.30 
KM Ville Vuorio 

Kurssilla tutustumme elokuvakieleen 
ja sen monimuotoisuuteen. Havain-
noimme elokuvien merkityksiä ja 
teemoja teoslähtöisesti ja elokuvahis-
torian kaanonin näkökulmasta käsin. 
Ennen elokuvaa on päivän teoksen 
esittely ja elokuvan jälkeen keskustelu. 
Elokuvaliput sisältyvät kurssin hintaan. 
Kokoontumiskerrat syksyllä 21.9., 5.10., 
19.10. ja 2.11., keväällä 8.2., 22.2., 8.3. 
ja 22.3. 

	` Uusi! Koko perheen  
 värivarjoteatteri 
syksy 261011a 
5.–6.11.2022, 4 t / 12,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 10.00–11.30, su 10.00–11.30 
Tuntiopettaja Jenni Könönen 

Kirjoitamme ryhmän yhteisen näytel-
män sadutustekniikalla ja tuomme 
näytelmän eläväksi varjojen sekä 

värien avulla. Lasten ja vanhempien 
yhteinen luova hetki, jossa liikum-
me lasten mielikuvituksen ehdoilla. 
Ikäsuositus n. 4-vuotiaasta ylöspäin. 
Ilmoittautuminen tehdään jokaisel-
le osallistujalle erikseen. 

	` Uusi! Maanantainen  
 sanataideryhmä (OS) 
syksy 261012a 
12.9.–14.11.2022, 10 t / 23,00 € 
kevät 261012b 
23.1.–27.3.2023, 10 t / 23,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 13.00–14.30 
Tuntiopettaja Jenni Könönen 

Kurssin aikana teemme lyhyitä, mutta 
koukuttavia kirjoitusharjoituksia. Voit 
ottaa kurssille mukaan oman muistikir-
jan ja kynän. Materiaalimaksu sisältyy 
hintaan. Kokoonnumme joka toinen 
maanantai: syksyllä 12.9., 26.9., 10.10., 
31.10. ja 14.11., keväällä 23.1., 6.2., 
20.2., 13.3. ja 27.3. 

Kuva: Sanna Nurmi
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	` Sananikkarit – luovan  
 kirjoittamisen kurssi,  
 etäopetus 
kevät 261013b 
10.1.–14.2.2023, 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 harjoit-
teita omaan tahtiin että kokoontua 
rennosti muiden kirjoittajien kanssa 
etäyhteyden välityksellä. Ks. etäopiske-
luohjeet s. 9.

	` YHTEISKUNTA JA  
 KANSANPERINNE
	` Aivoliiton Juttu-tupa

Katso sivu 65.

	` Kehitysvammaisten  
 opintopiiri
Katso sivu 64.

	` Naisten piiri 
syksy 360103a 
5.9.–21.11.2022, 12 t / 20,00 € 
kevät 360103b 
16.1.–3.4.2023, 12 t / 20,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 13.00–14.30 
FM Kaija Torri 

Naisten piiri kokoontuu joka toinen 
maanantai. Virkistäydymme yhdessä 
kulttuurin, hyvinvoinnin, ajankohtais-
asioiden ja yhteiskunnallisten ilmiöi-
den äärellä. Kiinnostavien vierailijoi-
den lisäksi voimme tehdä lukuvuoden 
aikana yhden retken, jonka kohteesta 
päätämme yhdessä. Matkakustan-
nukset eivät sisälly kurssimaksuun. 
Kokoontumiskerrat syksyllä 5.9., 19.9., 
3.10., 17.10., 7.11. ja 21.11., keväällä 
16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 20.3. ja 3.4. 

	` Uusi! Tuonen hauki ja  
 manalan matikka,  
 etäopetus (keke) 
syksy 360112a 
23.11.2022, 2 t / 6,00 € 
ke 18.00–19.30 
Biologi ja vapaa toimittaja Elina Pallas 

Haluatko kertoa parempia kalajuttuja? 
Selvitämme menneinä aikoina erityi-
sen taikavoimaisina pidettyjen kalojen 
mytologiaa ja biologiaa. Tutustumme 
myös monenkirjaviin ja mielenkiintoi-
siin kalastustaikoihin. Ks. etäopiske-
luohjeet s. 9.

	` Uusi! Vain yksi maapallo –  
 kestävän kehityksen  
 opintopiiri,  
 etäopetus (keke) 
kevät 360111b 
26.1.–27.4.2023, 8 t / 16,00 € 
to 18.00–19.30 
FM Kaisa Leinonen 

Mietityttääkö ympäristön tila ja ilmas-
tonmuutos? Opintopiirissä kuulemme 
asiantuntijoiden puheenvuoroja ja 
keskustelemme yhdessä, toivon näkö-
kulmaa unohtamatta. Kurssi järjeste-
tään Zoom-videopalvelun kautta 26.1., 
23.2., 30.3. ja 27.4. Ks. etäopiskeluoh-
jeet s. 9.

	` Uusi! Hyvän ja pahan  
 ilman linnut,  
 etäopetus (keke)
kevät 360113b 
23.–30.3.2023, 4 t / 12,00 € 
to 18.00–19.30 
Biologi ja vapaa toimittaja Elina Pallas 

Mitä enteitä pääskyset toivat? Mikä 
siivekäs hakkasi arkkuun lautoja? 
Tutustumme esivanhemmillemme 
tärkeimpiin ennelintuihin pihapiirissä, 
metsissä, soilla ja järvillä. Kansan- 
perinteen mielenkiintoisten uskomus-
ten ohella käymme läpi lintujen biolo-
giaa ja kuuntelemme niiden ääniä. Ks. 
etäopiskeluohjeet s. 9.

	` SUKUTUTKIMUS
	` Kohti sukututkimusta  

 (keke) 
syksy 360104a 
22.8.2022, 2 t / 6,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 18.00–19.30 
Sukututkimusneuvoja Hely Törmälä 

Sukututkimus kiinnostaa, mutta 
sopiiko se itselle? Tutustumisillassa 
etsimme lähiympäristöstämme löy-
tyviä tietoja, joilla oma sukututkimus 
pääsee alkuun. 

	` Alkuun sukututkimuksessa  
 (keke) 
syksy 360105a 
8.10.–19.11.2022, 10 t / 20,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
la 10.00–11.30 
Sukututkimusneuvoja Hely Törmälä 

Pääsemme alkuun sukututkimuksessa. 
Tutustumme tiedon hankintaan eri 
tietolähteistä pääasiassa 1900-luvulla. 
Opimme etsimään tietoja omatoimi-
sesti tutkittavasta henkilöstä. Kokoon-
tumiskerrat: 8.10., 15.10., 22.10., 12.11. 
ja 19.11. 

	` Uusi! Digisuku 1  
 (OS) (keke) 
syksy 360106a 
8.10.–19.11.2022, 10 t / 20,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
la 12.00–13.30 
Sukututkimusneuvoja Hely Törmälä 

Tutustumme yleisimpiin verkossa 
oleviin sukututkimuksen lähteisiin 
erityisesti 1900-luvulla ja harjoittelem-
me niiden käyttöä omissa tutkimus-
kohteissamme. Kokoontumiskerrat: 
8.10., 15.10., 22.10., 12.11. ja 19.11. Ota 
oma kannettava tietokone tai tabletti 
mukaan.

	` Kirkonkirjoja etsimässä,  
 sukututkimusta verkossa,  
 etäopetus (keke) 
kevät 360108b 
31.1.–21.2.2023, 8 t / 16,00 € 
ti 18.00–19.30 
Sukututkimusneuvoja Hely Törmälä 
Sukututkimus on aloitettu, mutta kir-
konkirjojen etsiminen ja tulkitseminen 
tuntuu vielä hankalalta. Kurssilla tutus-
tumme yleisimpiin verkosta löytyviin 
yli 100 vuotta vanhoihin digitoitui-
hin kirkonkirjoihin. Harjoittelemme 
tietokantahakujen käyttöä etsimisen 
apuna. Kurssi toteutetaan etäopetuk-
sena. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 
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Musiikissa opisto tarjoaa mahdolli-
suuksia opiskella musiikin teoriaa, 
laulaa kuorossa, ottaa yksinlaulutun-
teja, soittaa eri instrumentteja yksin 
tai ryhmässä ja osallistua erilaisiin 
muskareihin. 

Instrumenteista voi valita pianon, 
harmonikan, kitaran tai sähköbasson, 
ukulelen tai huilun. Halutessa voi 
opetella myös säestämään. Pianotun-
neilla opetellaan aluksi pianonsoiton 
perustaidot. Edistyneemmät opiskeli-
jat harjoittavat jo omaa ohjelmistoa. 

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

Musiikin vastuuhenkilö on 
Pasi Litmanen, 050 555 7271.

	`  MUSIIKKI –  KANSAINVÄLINEN ELÄMYSTEN KIELI
	` Uusi! Musiikin teorian ja  

 säveltapailun alkeet 
syksy 250230a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 17,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 16.15–17.00 
LuK Teija Immonen 

Opi nuottien sävel- ja solfanimet sekä 
nuottien ja taukojen aika-arvot sekä 
ylennys-, alennus- ja palautusmer-
kit. Opi lukemaan ja nuotintamaan 
helppoja lauluja. Tunnista myös 
duuri- ja molliasteikon ero. Oppikirja-
na Musiikkiseikkailu 1, tekijä Susanna 
Ertolahti-Mertanen, oppilaat hankkivat 
kirjan itse. 

	` Uusi! Musiikin teorian ja  
 säveltapailun jatkokurssi 
kevät 250231b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 19,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 16.15–17.00 
LuK Teija Immonen 

Jatkoa kurssille ’Musiikin teorian ja 
säveltapailun alkeet’. Kurssi soveltuu 
sinulle, jos hallitset nuottien sävel- ja 
solfanimet ja osaat lukea ja nuotin-

taa helppoja lauluja. Tunnistat myös 
nuottien aika-arvoja ja taukoja ja 
osaat käyttää niitä helpoissa rytmi- ja 
melodiadiktaateissa. Tunnistat myös 
ylennys-, alennus- ja palautusmerkit 
sekä tiedät duuri- ja molliasteikon 
eron. Oppikirjana Musiikkiseikkailu 
1, tekijä Susanna Ertolahti-Mertanen, 
oppilaat hankkivat kirjan itse. 

	` KUOROT
	` Uusi! Stemmalaulu tutuksi  

 -kuorokurssi 
syksy 250102a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 35,00 € 
kevät 250102b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 38,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiluokka, 
Pohjolankatu 23 
ma 17.30–19.00 
LuK Teija Immonen 

Äänenmuodostuksen, sävelpuhtau-
den, nuotinlukutaidon ja kuorolaulun 
harjoittelua helpohkoja kaksi-, kolmi- 
ja neliäänisiä lauluja laulaen. Opetus-
materiaalina ryhmän tason mukaiset 
moniääniset sovitukset. 

Kuva: Jenni Könönen
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	` Lappeenrannan  
 Karjalakuoro (keke) 
syksy 250104a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 35,00 € 
kevät 250104b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 38,00 € 
Kimpisen koulu, ruokala,  
Pohjolankatu 23 
ti 16.15–17.45 
Musiikinopettaja Maria Kuusiniemi 

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

	` YKSINLAULU
	` Pop/jazz-laulu, etäopetus 

syksy 250201a 
9.9.–25.11.2022, 11 x 30 min / 126,00 € 
kevät 250201b 
13.1.–14.4.2023, 12 x 30 min / 137,00 € 
pe 14.00–16.00 
Musiikkipedagogi (AMK) Elisa Pellinen 

Kurssille ovat tervetulleita sekä 
aloittelijat että kauemmin laulamista 
harrastaneet. Etälaulutunneilla etsim-
me vapautta ja helppoutta äänenkäyt-
töön laulutekniikkaa opiskelemalla 
sekä hiomme oppilaan ja opettajan 
yhdessä valitsemia kappaleita. Opetus 
on yksilöopetusta 30 min/vk/oppi-
las ja tapahtuu Zoomin välityksellä. 
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 
2.9. klo 14-15, p. 040 719 9863. Tämän 
jälkeen vapaita paikkoja voi kysellä 
tekstiviestitse. Kevään vapaita paikkoja 
voi tiedustella tekstiviestitse 12.12. 
alkaen. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Yksinlaulu 
syksy 250202a 
6.9.–24.11.2022, 11 x 30 min / 126,00 € 
kevät 250202b 
10.1.–13.4.2023, 12 x 30 min / 137,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 15.15–17.15, ke 15.15–17.00, 
to 10.45–12.45 
Laulupedagogi (AMK) Varvara Pajari 

Yksinlaulu on tarkoitettu sekä aloit-
telijoille että aiemmin harrastaneille 
aikuisille (yli 16-v.). Harjoittelemme 
hengitystekniikkaa ja laulamme sekä 
klassisen että kevyen musiikin ohjel-
mistoa oppilaan toiveiden mukaisesti. 

Aiemmin opiskelleet sopivat tuntien 
ajankohdan 31.8. mennessä opettajan 
kanssa. Uudet oppilaat voivat kysyä 
vapaita paikkoja opettajalta to 1.9. klo 
10.30-12.00 ja pe 2.9. klo 17.30-19.00, 
p. 040 504 9856. Opetusaika sovitaan 
opettajan kanssa. 

	` Laulutaidottomien  
 laulukurssi, taso 1 
syksy 250203a 
18.9.–27.11.2022, 12 t / 32,00 € 
kevät 250203b 
22.1.–2.4.2023, 12 t / 32,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 10.30–12.00 
LuK Teija Immonen 

Alkeiskurssi itseään laulutaidottomina 
pitäville. Kehitämme sävelpuhtautta 
ja laulutekniikkaa. Opetusta syksyllä 
18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 
27.11., keväällä 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 
19.3. ja 2.4. Opetusmateriaalina Kul-
tainen laulukirja. Opiskelijat hankkivat 
kirjan itse. 

	` Laulutaidottomien  
 laulukurssi, taso 2 
syksy 250204a 
18.9.–27.11.2022, 12 t / 32,00 € 
kevät 250204b 
22.1.–2.4.2023, 12 t / 32,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 12.15–13.45 
LuK Teija Immonen 

Jatkokurssi itseään laulutaidottomina 
pitäville. Sävelpuhtaan alueen laajen-
tamista opettajan laatiman vaativuus-
luokittelun mukaisesti edeten helpois-
ta lauluista vaativampiin äänenkäyttöä 
kehittäen. Opetusta syksyllä 18.9., 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 27.11., 
keväällä 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3. ja 
2.4. Opetusmateriaalina Kultainen lau-
lukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan itse. 

	` Laulukoulu, taso 3 
syksy 250205a 
18.9.–27.11.2022, 12 t / 32,00 € 
kevät 250205b 
22.1.–2.4.2023, 12 t / 32,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 14.00–15.30 
LuK Teija Immonen 

Sävelpuhtaan alueen laajentamista 
entisestään opettajan laatiman vaati-

vuusluokittelun mukaisesti äänenkäyt-
töä kehittäen. Opetusta syksyllä 18.9., 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 27.11., 
keväällä 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3. ja 
2.4. Opetusmateriaalina Kultainen lau-
lukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan itse. 

	` Tartun mikkiin A 
syksy 250208a 
17.9.–26.11.2022, 24 t / 49,00 € 
kevät 250208b 
21.1.–1.4.2023, 24 t / 49,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
la 10.30–13.30 
LuK Teija Immonen 

Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, 
mikrofonin käyttöä ja esiintymistaitoa. 
Äänentoistolaitteet käytettävissä, 
säestyssoittimena kosketinsoittimet. 
Jokaisella opiskelijalla on kiinteä 30 
minuutin opetusaika/opetuskerta, 
kaikki opiskelijat voivat seurata toisten 
saamaa opetusta. Opetusta syksyllä 
17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11. ja 
26.11., keväällä 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 
18.3. ja 1.4. 

	` Tartun mikkiin A  
 -passiiviopiskelija 
syksy 250209a 
17.9.–26.11.2022, 24 t / 24,00 € 
kevät 250209b 
21.1.–1.4.2023, 24 t / 24,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
la 10.30–13.30 
LuK Teija Immonen 

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

	` Tartun mikkiin B (OS) 
syksy 250210a 
18.9.–27.11.2022, 24 t / 49,00 € 
kevät 250210b 
22.1.–2.4.2023, 24 t / 49,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 15.45–18.45 
LuK Teija Immonen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 250208a. 
Opetusta syksyllä 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 13.11. ja 27.11., keväällä 22.1., 
5.2., 19.2., 5.3., 19.3. ja 2.4. 
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	` Tartun mikkiin B  
 -passiiviopiskelija 
syksy 250211a 
18.9.–27.11.2022, 24 t / 24,00 € 
kevät 250211b 
22.1.–2.4.2023, 24 t / 24,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 15.45–18.45 
LuK Teija Immonen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 250209a. 
Opetusta syksyllä 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 13.11. ja 27.11., keväällä 22.1., 
5.2., 19.2., 5.3., 19.3. ja 2.4. 

	` Uusi! Minä laulan 
syksy 250216a 
16.9.–26.11.2022, 6 x 45 min / 102,00 € 
kevät 250216b 
20.1.–1.4.2023, 6 x 45 min / 102,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
pe 16.00–19.00, la 14.00–16.15 
LuK Teija Immonen 

Laulutekniikkaa ja äänenmuodostusta 
oppilaan tason mukaisesti 6 x 45 min 
keskimäärin kahden viikon välein. Har-
joitusmateriaalina oppilaan ja opetta-
jan yhdessä valitsemat nuotinnokset. 
Opetusta perjantaisin tai lauantaisin 
syksyllä 16.9., 17.9., 30.9., 1.10., 14.10., 
15.10., 28.10., 29.10., 11.11., 12.11., 
25.11. ja 26.11., keväällä 20.1., 21.1., 
3.2., 4.2., 17.2., 18.2., 3.3., 4.3., 17.3., 
18.3., 31.1. ja 1.4. Ilmoittautuminen ja 
opetuskertojen sopiminen opettajan 
kanssa syksylle 29.8. alkaen, keväälle 
28.11. alkaen, p. 040 026 1565. 

	` Nettilaulutunti, etäopetus 
syksy 250260a 
6.9.–27.11.2022, 5 x 45 min / 85,00 € 
kevät 250260b 
10.1.–9.4.2023, 5 x 45 min / 85,00 € 
ti ja pe 16.00–20.00 
LuK Teija Immonen 

Netin välityksellä tapahtuvaa laulun 
yksilöopetusta 5 x 45 min oppitun-
nin paketteina. Harjoiteltavat laulut 
valitset yhdessä opettajan kanssa. 
Saat käyttöösi 5 laulua, jotka ovat 
harjoitustaustoineen sinulle sopivas-
sa sävellajissa. Ilmoittautuminen ja 
opetuskertojen sopiminen opettajan 
kanssa syksylle 29.8. alkaen, keväälle 
28.11. alkaen, p. 040 026 1565. 

	` YKSINLAULUN  
 ITSEOPISKELU- 
 MATERIAALI  
 VERKOSSA
Yksinlaulun verkko-opiskelu tapahtuu 
itsenäisesti itseopiskelumateriaalein. 
Saat käyttöösi 4 kuukauden ajaksi 
materiaalipaketin, johon kuuluu laulu-
taidottomien laulukurssin taso 1:n tai 
2:n harjoitustaustoja noin 40 laulusta 
kolmessa eri sävellajissa sekä äänen-
avausmateriaalia. Laulut on valittu 
Kultaisesta laulukirjasta, jonka oppilaat 
hankkivat itse, kustantaja 
F-kustannus, ISBN 9789524611015. 
Ilmoittauduttuasi ja maksettuasi kurs-
simaksun ota yhteys opistoon (pasi.
litmanen@ekko.fi), jotta saat käyttäjä-
tunnukset kurssille. Käyttäjätunnuksia 
voi pyytää 1.9. alkaen.

	` Laulutaidottomien laulu- 
 kurssi, taso 1  
 -verkkomateriaali
Syksy ja kevät 250214
Verkkokurssi, 46,00 €

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

	` SOITTO,  
 RYHMÄOPETUS
	` Uusi! Sointuisasti pianolla,  

 etäopetus ja kevät 
Syksy ja kevät 250240 
5.9.–14.11.2022, 16.1.–3.4.2023 
14 t / 22,00 € 
ma 17.30–19.00 
FM, pianonsoiton opettaja Marjo Laine 

Pianonsoittajille verkkokurssi Zoomis-
sa. Perehdymme sointumaailmaan niin 
käytännössä kuin teoriassakin. Har-
joitteluvinkkejä, improvisaatiomalleja, 
soveltamista ja kappaleiden tutkailua. 
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus 
säännölliseen harjoitteluun pianolla 
Zoom-opetuskertojen välillä. Lisätie-
toja opettajalta p. 050 344 6448. Ope-
tuskerrat syksyllä 5.9., 10.10. ja 14.11., 
keväällä 16.1., 6.2., 6.3. ja 3.4. 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` SOITTO,  
 YKSILÖOPETUS
Yksilöopetuksen hinnat: 

Opetusker- Syksy Kevät 
ran kesto 11 vkoa 12 vkoa

15 min 63 € 69 €
30 min 125 € 137 €
45 min 187 € 205 €

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

	` Pianonsoitto A 
syksy 250401a 
5.9.–21.11.2022
kevät 250401b 
9.1.–3.4.2023
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ma 13.00–20.00 
Musiikkipedagogi Nadja Härkönen 

Pianonsoittoa vasta-aloittelijoille ja 
edistyneille. Myös musiikin teorian ja 
vapaan säestyksen opiskelun mah-
dollisuus. Ilmoittautuminen suoraan 
opettajalle p. 050 533 2606. Aiemmin 
opiskelleet 25.-29.8. Uudet opiskelijat 
voivat kysyä vapaita paikkoja syksylle 
31.8. alkaen ja keväälle 2.12. alkaen. 

	` Pianonsoitto B 
syksy 250402a 
7.9.–24.11.2022
kevät 250402b 
11.1.–13.4.2023
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ke ja to 13.00–19.15 
FM, pianonsoiton opettaja Marjo Laine 

Pianonsoittoa vasta-alkajista edisty-
neisiin. Lähi- tai etätunnit. Otamme 
haltuun perusvalmiuksia: korvakuu-
lo, nuotinluku, soittimen hallinta, 
ohjelmistoon syventyminen, vapaa 
säestys. Improvisaation soveltaminen. 
Oppimateriaaleista sovitaan yhdessä 
opettajan kanssa. Opiskelijalla tulee 
olla mahdollisuus säännölliseen har-
joitteluun pianolla. Lisätietoja: peda.
net/ek2/musiikki/marjon-pianistit. 
Ilmoittautumiset suoraan opettajalle 
p. 050 344 6448. Aiemmin opiskelleet 
29.8 alkaen, uudet opiskelijat 31.8. 
alkaen. Uudet opiskelijat voivat kysyä 
kevään vapaita aikoja 31.10. alkaen.
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	` Pianonsoitto C 
syksy 250403a 
5.9.–21.11.2022
kevät 250403b 
9.1.–3.4.2023
Olkikatu 6, Karhuvuori 
ma 15.00–18.00 
Pianonsoiton opettaja Tuula Hirvenoja 

Peruskurssitasoista pianonsoiton ope-
tusta sekä vapaata säestystä. Tunnit 
sopimuksen mukaan. Ilmoittautumi-
nen suoraan opettajalle 
p. 040 023 8386. Aiemmin opiskelleet 
22.-24.8. Uudet opiskelijat voivat kysyä 
vapaita paikkoja syksylle 25.8. alkaen 
ja keväälle 12.12. alkaen. 

	` Kitaran- ja bassonsoitto 
syksy 250404a 
6.9.–22.11.2022
kevät 250404b 
10.1.–4.4.2023
Koulukatu 38 
ti 14.00–22.00 
Tuntiopettaja Arto Lappalainen 

Kitaran- ja bassonsoiton yksilöopetus-
ta kaiken tasoisille ja -ikäisille opis-
kelijoille. Ilmoittautuminen suoraan 
opettajalle p. 050 511 7192. Aiemmin 
opiskelleet 22.-26.8. Uudet opiskelijat 
voivat kysyä vapaita paikkoja syksylle 
29.8. alkaen ja keväälle 7.12. alkaen. 

	` Ukulelensoitto (keke) 
syksy 250405a 
7.9.–23.11.2022
kevät 250405b 
11.1.–5.4.2023
Koulukatu 38 
ke 16.00–19.00 
Tuntiopettaja Arto Lappalainen 

Ukulelensoiton opetusta kaiken 
tasoisille ja -ikäisille opiskelijoille. 
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 
p. 050 511 7192. Aiemmin opiskelleet 
22.-26.8. Uudet opiskelijat voivat kysyä 
vapaita paikkoja syksylle 29.8. alkaen 
ja keväälle 7.12. alkaen.

	` Harmonikansoitto (keke) 
syksy 250406a 
5.9.–21.11.2022
kevät 250406b 
9.1.–3.4.2023
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ma 9.00–12.45 
Harmonikansoiton opettaja 
Virve Jääskeläinen 

Yksilöopetusta kaikille harmonikan-
soitosta kiinnostuneille. Opetuksessa 
otetaan huomioon soittajan taso, toi-
veet ja haasteet. Oma soitin mukaan. 
Soittotunnin aika sovitaan opettajan 
kanssa erikseen. Ilmoittautuminen 
opettajalle 15.8. alkaen, 
p. 040 521 8971. 

	` Huilunsoitto 
syksy 250417a 
8.9.–24.11.2022
kevät 250417b 
12.1.–13.4.2023
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
to 17.15–18.45 
Instrumenttipedagogi (AMK) 
Anni Tahvanainen 
Haaveiletko poikkihuilunsoitosta? Hui-
lunsoiton kurssi tarjoaa huilunsoiton 
opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille 
musiikin harrastajille. Harrastuksen voi 
aloittaa aivan alkeista tai jatkaa siitä, 
mihin olet joskus jäänyt. Opetukseen 
tarvitset oman huilun ja omakustan-
teisen nuottikirjan. Ilmoittautuminen 
opettajalle 16.8. alkaen, 
p. 044 975 3913. 

	` MUSKARIT
Muskarissa laulamme, soitamme, 
loruilemme ja liikumme yhdessä lap-
sen kanssa. Musiikki tuo iloa ja tukee 
lapsen kehitystä, ja yhteinen toiminta 
vahvistaa lapsen vuorovaikutussuh-
teita.

Muskarin opettajana on tuntiopettaja 
Mariina Niittymäki. Muskarit järjes-
tetään osoitteessa Lappeenrannan 
Tanssiopisto, Suvorovinkuja 3.

Kurssin nimessä mainittu ikä tarkoittaa 
lapsen ikää syyskuussa. 

Vauva- ja taaperomuskareihin 
ilmoittaudutaan lapsen nimellä. 
Sisarusmuskarissa hinta on perhe-
kohtainen ja siihen ilmoittaudutaan 
vanhemman nimellä. 

Muskareiden maksuun ei voi käyttää 
ePassia, Smartumia, Eazybreakia eikä 
Tyky -seteleitä.

	` Vauvamuskari 3-7 kk
syksy 250501a
6.9.–22.11.2022, 11 t / 32,00 €
kevät 250501b
10.1.–4.4.2023, 12 t / 35,00 €
ti 10.30–11.15

	` Taaperomuskari 8 kk-1,5 v.
syksy 250502a
6.9.–22.11.2022, 11 t / 32,00 €
kevät 250502b
10.1.–4.4.2023, 12 t / 35,00 €
ti 9.00–9.45

	` Taaperomuskari 1,5 v.-3 v.
syksy 250503a
6.9.–22.11.2022, 11 t / 32,00 €
kevät 250503b
10.1.–4.4.2023, 12 t / 35,00 €
ti 9.45–10.30

	` Sisarusmuskari 0-4 v.
syksy 250504a
6.9.–22.11.2022, 11 t / 61,00 €
kevät 250504b
10.1.–4.4.2023, 12 t / 66,00 €
ti 11.15–12.00
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Taideaineiden kursseille osallistu-
minen kehittää opiskelijan kykyä 
ymmärtää taiteen, ympäristön ja 
muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. 
Kursseille osallistujaa kannustetaan 
kokemukselliseen, moniaistiseen ja 
toiminnalliseen oppimiseen. Osallis-
tuja herkistyy taiteen tekemiseen ja 
kokemiseen. Hän tulkitsee taidetta 
persoonallisesti sekä ilmaisee ajatuksi-
aan ja tunteitaan taiteen avulla.

Taideaineiden vastuuopettaja on 
Tuija Näränen, 050 555 5856.

	` IKONIMAALAUS
	` Ikonimaalaus, ikonin  

 kuvakieli (keke) 
syksy 260101a 
7.9.–23.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 260101b 
11.1.–5.4.2023, 48 t / 67,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ke 13.30–16.45 
Ikonimaalari Elisabet Tynkkynen 

Mistä tekijöistä ikonin kuvailmaisu 
koostuu? Tutustumme harjoitustyön, 
"Keskustelun Jumalanäiti", avulla 
ikonin kerronnan tasoihin ja keinoihin, 
värien käytön mahdollisuuksiin ja sym-
boleihin. Tarkoitettu ikonimaalauksen 
perusteet jo tunteville. Kevään kurssi 
on jatkoa syksylle. 

	` Ikonimaalaus, kasvot  
 (keke) 
syksy 260102a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260102b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ke 17.15–19.30 
Ikonimaalari Elisabet Tynkkynen 

Tutustumme ikonien tyylittelevään 
tapaan kuvata piirroksen ja värien 
avulla ihmiskasvoa. Tutustumme eri-
laisiin perinteisen ikonitaiteen kasvon 
maalaamisen tyyleihin. Harjoitustyönä 

	` TAIDEAINEET – 
 LUOVA MATKA  
 VÄRIEN JA  
 MUOTOJEN  
 MAAILMAAN

maalaamme vapaavalintaisen ikoniai-
heen, jossa kasvon osuus on olennai-
nen. Aihe sopii soveltavin osin myös 
aloittaville ikonimaalareille. Aloittavan 
maalarin tarvikepaketti (n. 40 euroa) 
saatavana opettajalta. Kevään kurssi 
on jatkoa syksylle.

	` KUVATAIDE
	` Maalauskurssi, vedic art 

syksy 260150a 
9.9.–8.10.2022, 36 t / 50,00 € 
kevät 260150b 
17.2.–25.3.2023, 36 t / 50,00 € 
Luokka 1, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
pe 17.00–20.30, la 10.00–17.00 
Vedic art -opettaja Eliisa Kivistö 

Nykyaikainen taidekoulutusmuoto 
ilman osaamisvaatimuksia. Viikonloput 
ovat jatkoa toisilleen. Omat välineet: 
pehmeä lyijykynä, paljon halpaa 
piirustuspaperia, väriliidut, vesivärit, 
akryylimaalit, pensselit, vesikupit sekä 
vesi- ja akryylimaalaukseen sopivaa 
paperia. Myös aiemmin maalanneille. 
Syksyllä pe-la 9.–10.9., 30.9.–1.10. 
ja 7.–8.10., keväällä pe–la 17.–18.2., 
10.–11.3. ja 24.–25.3. Ruokatauko la 1 
t 30 min. 

	` Piirtämisen perusteet * 
 (OS) 
syksy 260201a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ti 9.30–11.45 
TaM Maire Pyykkö 

Kuva: Jenni Könönen
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Opimme piirtämään innovatiivisen 
opetusmenetelmän avulla. Opette-
lemme piirtämään lyijykynällä, hiilellä, 
tussilla tilannekohtaisen menetelmän 
avulla. Kurssilla huomaat, että piirtämi-
nen on helppoa! Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 9-10.

	` Akvarellimaalauksen  
 perusteet * 
kevät 260201b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ti 9.30–11.45 
TaM Maire Pyykkö 

Tervetuloa opettelemaan akvarelli-
maalausta innovatiivisen oppimisme-
netelmän avulla. Tulet huomaamaan, 
että akvarellimaalaus on helppoa! 
Sopii kaikille lähtötasosta riippumatta. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. 

	` Akvarellimaalauksen  
 jatkokurssi * 
syksy 260202a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260202b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ti 12.15–14.30 
TaM Maire Pyykkö 

Saat tietoja ja apua kehittyäksesi 
akvarellimaalarina. Opit maalaamaan 
akvarelliväreillä innovatiivisen oppi-
mismenetelmän avulla. Otamme ope-
tuksessa huomioon oman lähtötasosi. 
Tulet huomaamaan, että akvarellimaa-
laus on helppoa! Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 10–11. 

	` Opi piirtämään ja  
 maalaamaan ihminen *, 
 etäopetus (OS) 
kevät 260203b 
4.–19.2.2023, 36 t / 50,00 € 
la 10.00–14.45, su 10.00–14.45 
TaM Maire Pyykkö 

Käymme läpi ihmisen vartalon 
mittasuhteet, liikkeet sekä opimme 
lisäämään ihmisiä omiin taideteoksiin. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Akvarellimaalaus * 
syksy 260220a 
8.9.–24.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260220b 
12.1.–13.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
to 14.30–17.00 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Opettelemme akvarellimaalauksen eri 
tekniikoita, sommittelua sekä väriop-
pia erilaisten tehtävien muodossa. So-
pii sekä aloittelijoille että kokeneem-
mille harrastelijoille. Mahdollisuus 
hakea osaamismerkkiä, ks. s. 10–11.

	` Akryylimaalaus * (OS) 
syksy 260223a 
9.9.–18.11.2022, 24 t / 33,00 € 
kevät 260223b 
13.1.–14.4.2023, 27 t / 38,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
pe 16.30–19.00 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Opettelemme akryylimaalauksen eri 
tekniikoita. Maalaamme erilaisille 
pohjamateriaaleille, kuten pahville, 
kankaalle ja vaneri- sekä kovalevylle. 
Kurssi sisältää myös väri-, sommittelu- 
ja materiaalioppia. Sopii sekä aloitte-
lijoille että kokeneemmille harrasteli-
joille. Ei opetusta 23.9. ja 14.10., eikä 
27.1., 17.2. ja 24.3. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 10–11.

	` Kuvataide 1 * 
syksy 260231a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260231b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ke 18.00–20.15 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Toteutamme opettajan antamia tehtä-
viä sekä omia kuva-aiheita. Voit valita 
työskenteletkö akryyli-, öljy-, peite- tai 
akvarelliväreillä. Tutustumme myös 
seuraaviin tekniikkoihin: hiilipiirustus, 
pastelliliidut, mustetyöt ja puupiir-
ros. Kurssi sisältää väri-, materiaali- ja 
sommitteluoppia. Sopii aloittelijoille ja 
hieman kokeneemmille harrastelijoille. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. 

	` Kuvataide 2A * (OS) 
syksy 260233a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260233b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ti 18.00–20.15 
Kuvataiteilija (AMK) Tuomas Tyrisevä 

Toteutamme opettajan antamia 
tehtäviä sekä omia kuva-aiheita. Voit 
vapaasti valita työskenteletkö akryyli-, 
öljy-, akvarelli- vai pastelliväreillä tai 
vaikka piirtäen. Maalauksen tekniik-
kaa opimme kunkin työn yhteydessä. 
Tutustumme tunneilla myös taideil-
miöihin ja keskustelemme niistä. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11.

	` Kuvataide 2B * (OS) 
syksy 260234a 
8.9.–24.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 260234b 
12.1.–13.4.2023, 48 t / 67,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
to 9.30–12.30 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Toteutamme omia kuva-aiheita sekä 
opettajan antamia tehtäviä. Voit va-
paasti valita työskenteletkö akryyli-, 
öljy-, akvarelli- vai pastelliväreillä tai 
vaikka piirtäen. Maalauksen tekniik-
kaa opimme kunkin työn yhteydessä. 
Kurssi sisältää väri-, materiaali- ja 
sommitteluoppia. Sopii kokeneemmil-
le harrastelijoille. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. s. 10–11.

	` Piirtämisen perusteet *, 
 etäopetus 
syksy 260251a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260251b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
ma 16.30–18.45 
TaM Maire Pyykkö 

Piirtämisperusteet tilannekohtai-
sen metodin avulla. Opetus sisältää 
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Sopii 
kaikille piirtämisestä kiinnostuneille. 
Kurssin aikana käymme läpi lyijykynä-, 
hiili- ja tussipiirustuksen perusteet. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 
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	` Maisemat akvarelleilla *, 
 etäopetus (OS) 
syksy 260252a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260252b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
ma 19.00–21.15 
TaM Maire Pyykkö 

Opettelemme akvarellitekniikkaa 
tehokkaalla algoritmimenetelmällä. 
Kurssi sisältää perspektiiviperustietoja, 
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Mah-
dollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Iloinen joulu akvarelleilla, 
 etäopetus 
syksy 260254a 
11.–12.11.2022, 9 t / 18,00 € 
pe 17.00–20.30, la 17.00–20.30 
TaM Maire Pyykkö 

Jouluaiheisia akvarellimaalauksia 
algoritmimenetelmällä. Kurssi sisältää 
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Ks. 
etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Muotokuvat akvarelleilla *, 
 etäopetus 
syksy 260257a 
7.9.–23.11.2022, 44 t / 61,00 € 
ke 17.45–21.00 
TaM Maire Pyykkö 

Opit piirtämään kasvojen mittasuhteet 
oikein, erottamaan valo- ja varjoalueet 
kasvoilla ja maalaaman akvarelleilla 
ihmisten muotokuvia. Sopii kaikille 
akvarellimaalauksesta kiinnostuneille. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, 
ks. s. 10–11. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` EMALITYÖT
	` Emalimaalaus (OS) 

syksy 260502a 
8.9.–24.11.2022, 55 t / 73,00 € 
kevät 260502b 
12.1.–13.4.2023, 60 t / 80,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
to 17.00–21.00 
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 

Tule toteuttamaan itseäsi emalimaa-
lauksen parissa. Opimme kuparin ema-
loinnin eri tekniikoita, mallin suun-
nittelua sekä materiaali- ja värioppia. 

Teemme esim. luonto-, asetelma- ja 
henkilöaiheisia maalauksia kuparilaa-
talle, myös korut ja muut pienemmät 
työt ovat mahdollisia. Voit valita itseäsi 
kiinnostavan aiheen. Värejä ja kuparia 
on mahdollista ostaa kurssilta. Materi-
aalit eivät sisälly kurssimaksuun. Sopii 
aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille. 

	` Emaliviikonloppu 
kevät 260505b 
11.–12.2.2023, 16 t / 32,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
la 10.00–16.00, su 10.00–16.00 
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 

Ota omaa aikaa emaloinnin parissa! 
Viikonlopun aikana emalitöitä aiem-
min harrastaneet voivat keskeytykset-
tä tehdä aikaa vieviä, suurempia emali-
maalauksia tai useampia pieniä töitä. 
Lyhytkurssi sopii myös tutustumis- tai 
kokeilumielessä uusille harrastajille. 
Värejä ja kuparia on saatavana kurssil-
ta. Materiaalit maksaa opiskelija itse. 

	` Emalielämyksiä (OS) 
syksy 260510a 
6.9.–22.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 260510b 
10.1.–4.4.2023, 48 t / 67,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ti 17.00–20.00 
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 

Tule innostumaan emaloinnin ihmeel-
lisestä maailmasta ja voimakkaista 
väreistä! Teemme maalauksia, esineitä 
ja koruja erilaisia emalointitekniikoita 
hyödyntäen. Kuva-aiheet voi suunni-
tella itse tai käyttää saatavilla olevia 
valmiita malleja. Kuparia ja värejä voi 
ostaa kurssilta ja lisää voimme tilata 
yhdessä. Emalivärien käytön lisäksi 
opimme mallien suunnittelua ja val-
mistusta sekä kuparipohjien muokkaa-
mista. Sopii kaikille! 

	` POSLIININ- 
 MAALAUS
	` Posliinimaalaus A 

syksy 260601a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260601b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ma 15.00–17.15 
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 

Perehdymme posliinimaalauksen 
perustekniikkoihin, sommitteluun ja 
värien käyttöön. Maalaamme kaikkea 
kivaa kotiin - taidetta seinille, per-
soonallisia astioita ja koriste-esineitä! 
Tarvikkeita hankimme yhteistilauksena 
kurssin alettua. Opiskelija maksaa 
materiaalit itse. Uudet harrastajat 
pääsevät alkuun kierrätysvärien ja 
välineiden turvin. 

	` Posliinimaalaus B 
syksy 260603a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 260603b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ma 17.45–20.00 
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 260601a.

	` Uusi! Posliininmaalaus,  
 lyhytkurssi (OS) 
syksy 260605a 
6.–21.10.2022, 16 t / 32,00 € 
kevät 260605b 
19.1.–3.2.2023, 16 t / 32,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
to 17.30–20.45, pe 17.30–20.45 
Ammatinopettaja, posliininmaalaaja 
Tarja Häsä 

Syvennämme posliininmaalauksen 
tietoja ja taitoja. Sopii edistyneille 
maalareille. Syksyllä to–pe 6.–7.10. ja 
20.–21.10., keväällä to–pe 19.–20.1. ja 
2.–3.2.
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Kädentaitojen ja muotoilun kursseilla 
tuetaan opiskelijan käsityön ja muo-
toilun prosessia eli tuotteen ideointia, 
esteettistä ja teknistä suunnittelua, 
tuotteen valmistamista ja tuotteen 
arviointia. Häntä kannustetaan käyttä-
mään ja kehittämään monipuolisesti 
omia valmiuksiaan esimerkiksi luo-
vuuttaan, tietämistään, taitamistaan ja 
motorisia taitojaan. 

Kädentaitojen vastuuopettaja on 
Tuija Näränen, 050 555 5856.

	` Kädentaidot 
 toimintarajoitteisille
Katso sivu 65.

	` Uusi! Himmelikurssi (keke) 
syksy 211409a 
2.–23.11.2022, 16 t / 32,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ke 17.15–20.15 
Tuntiopettaja Miia Neuvonen 

Tule pujottelemaan oma olki- tai pilli-
himmeli. Materiaalimaksu 5€, sisältää 
tarvikkeet himmeliin. Voit myös tuoda 
omia materiaaleja. Aikaisempaa koke-
musta ei tarvitse olla. 

	` Kranssi ja pallo 
syksy 211007a 
25.–26.11.2022, 10 t / 20,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
pe 18.00–21.00, la 10.00–15.00 
Puutarhuri Minna Melkko 

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

	` KORUT
	` Korukivenhionta 

syksy 210210a 
24.–29.10.2022, 32 t / 85,00 € 
kevät 210211b 
27.2.–4.3.2023, 32 t / 85,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma–pe 17.00–21.00, la 9.00–15.00 
Kiviseppä Vesa Suuronen 

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

	` SAVITYÖT JA  
 KERAMIIKKA
	` Pihakoristeita ja ruukkuja 

syksy 210352a 
29.8.–2.9.2022, 16 t / 32,00 € 
kevät 210352b 
11.–17.4.2023, 16 t / 32,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma–ke ja pe 17.30–20.30 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Teemme savesta koristeita, ruukkuja 
ja vaikka vesiaiheita pihaan ja parvek-
keelle. Materiaalit voi lunastaa pajalta, 
eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssi 
sopii kaikille. Syksyllä ma 29.8., ti 30.8., 
ke 31.8. ja pe 2.9., keväällä ti 11.4., ke 
12.4., to 13.4. ja ma 17.4.

	` Savesta keramiikkaa,  
 edistyneet 
syksy 210301a 
5.9.–21.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 210301b 
9.1.–3.4.2023, 48 t / 67,00 € 
Monitoimitalo, askartelutila 2, 
Anni Swanin katu 7 B 
ma 17.00–20.00 
Keraamikko Auli Huttunen 

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

	` Savityöt A 
syksy 210320a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210320b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 10.30–12.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

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

	` Savityöt B (OS) 
syksy 210321a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210321b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 13.00–15.15 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Savityöt C 
syksy 210322a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210322b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 15.30–17.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Savityöt D (OS) 
syksy 210323a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210323b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 18.00–20.15 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU – KÄSITYÖPERINTEITÄ,  
 KIERRÄTYSTÄ, UUDEN LUOMISEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN ILOA
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	` Savityöt E 
syksy 210324a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210324b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ti 15.00–17.15 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Uusi! Savityöt F (OS) 
syksy 210328a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210328b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ti 17.30–19.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Savityöt G (OS) 
syksy 210329a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210329b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ke 17.30–19.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Savityöt H 
syksy 210330a 
8.9.–24.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210330b 
12.1.–6.4.2023, 36 t / 50,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to 14.30–16.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 

	` Savesta keramiikkaa,  
 peruskurssi (OS) 
syksy 210302a 
8.9.–24.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 210302b 
12.1.–13.4.2023, 48 t / 67,00 € 
Monitoimitalo, askartelutila 2, 
Anni Swanin katu 7 B 
to 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, miniatyyri-, peli- ja animaa-
tiohahmoja. Voit kokeilla dreijaamista - 
jännittävää ja hauskaa! Saven työstä-
minen rentouttaa! Kurssilla on tarjolla 
omakustanteisesti laaja ja laadukas 
materiaalivalikoima. 

	` Illanvirkkujen saviset  
 syyskuun perjantait 
syksy 210350a 
9.–23.9.2022, 15 t / 30,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
pe 18.00–22.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Tervetuloa virkkuilemaan saven paris-
sa! Muovailemme, värjäämme ja lasi-
tamme saviesineitä omien suunnitel-
mien mukaan. Materiaalit voi lunastaa 
pajalta, eivät sisälly kurssimaksuun. 

	` Illanvirkkujen saviset  
 tammikuun perjantait 
kevät 210351b 
13.–27.1.2023, 15 t / 30,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to ja pe 18.00–22.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210350a. 

	` Kesälomakivaa lapsille 
kevät 210359b 
5.–9.6.2023, 25 t / 42,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma–pe 10.00–14.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

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

	` TIFFANY-, LYIJY- 
 LASI- JA LASIN- 
 SULATUSTYÖT
	` Lasipaja A (keke) 

syksy 211230a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 211230b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ma 15.30–17.45 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 

Pajassa valmistamme tiffany-, lyijy-
lasi- ja sulatustekniikoilla tai näiden 
yhdistelmillä käyttö- ja koriste-esi-
neitä. Käytämme myös kierrätyslasia 
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen eri 
tuunaustapoja. Sopii sekä aloittelijoille 
että aiemmin harrastaneille. Oma lasi-
veitsi mukaan. Materiaalit eivät kuulu 
kurssin hintaan. 

	` Lasipaja B (OS) (keke) 
syksy 211231a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 211231b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ma 18.00–20.15 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a.

	` Lasipaja C (keke) 
syksy 211232a 
7.9.–23.11.2022, 44 t / 58,00 € 
kevät 211232b 
11.1.–5.4.2023, 48 t / 64,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 11.00–14.00 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a.

	` Lasipaja D (OS) (keke) 
syksy 211234a 
7.9.–23.11.2022, 44 t / 58,00 € 
kevät 211234b 
11.1.–5.4.2023, 48 t / 64,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 17.00–20.00 
Artenomi Anna-Maija Jokinen

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

syksy 211300a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 211300b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 50,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 14.15–16.30 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Teemme mosaiikkitöitä sisä- ja ulko-
käyttöön soveltuvilla työmenetelmillä 
erilaiset materiaalit ja kiinnitysaineet 
huomioiden. Hyödynnämme myös 
kierrätysideaa ja käytämme vanhoja 
esineitä joko töiden pohjiksi tai rikom-
me ne tesseroiksi. Materiaalit ym. eivät 
kuulu kurssin hintaan. Tarvittaessa 
teemme yhteistilauksia. Kurssi sopii 
aloittelijoille sekä aiemmin harrasta-
neille. 

	` Mosaiikkia kodin kätköistä  
 (keke) 
syksy 211302a 
19.9.–17.10.2022, 21 t / 42,00 € 
kevät 211303b 
23.1.–20.2.2023, 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 kierrä-
tämme ne mosaiikkitöiksi. Voit käyttää 
kodin kätköistä löytyviä kovia materi-
aaleja joko pilkottaviksi tesseroiksi tai 
töiden pohjiksi. Materiaalit eivät kuulu 
kurssin hintaan. Muut kerrat maanan-
taisin, syksyllä myös lauantai 8.10. ja 
keväällä lauantai 28.1.

	` Mosaiikkia kotiin ja  
 puutarhaan (OS) (keke) 
kevät 211301b 
17.2.–25.3.2023, 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. Teem-
me mosaiikkitöitä sisä- ja ulkokäyttöön 
soveltuvilla työmenetelmillä pohjien, 
kiinnitysaineiden ja tesseroiden yh-
teensopivuus huomioiden. Sulatamme 

myös lasitesseroita. Materiaalit eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi soveltuu 
aloittelijoille sekä aiemmin harras-
taneille. Pe–la 17.–18.2., 10.–11.3. ja 
24.–25.3. 

	` Betonia kotiin ja  
 puutarhaan (OS) 
kevät 211304b 
4.–10.5.2023, 12 t / 24,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to, su ja ke 17.00–20.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Valmistamme käyttö- ja koriste-esi-
neitä betonista valaen, verkon päälle 
muotoillen sekä kankaita kastamalla. 
Töitä voit koristella esim. upotus- ja 
sabluunamenetelmillä sekä maalaten 
ja värjäten. Saat infoa sähköpostiisi 
ennen kurssin alkua. To 4.5., su 7.5. ja 
ke 10.5. 

	` PUUTYÖT JA 
 PUUKKOKURSSIT
	` Puukonrakennusiltamat A 

syksy 210520a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210520b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16 
ti 16.00–18.15 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 

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. Lisäk-
si tulee kaasumaksu 5-10 €, riippuen 
osallistujamäärästä. Kurssin alaikäraja 
16 vuotta. 

	` Puukonrakennusiltamat B 
 (OS) 
syksy 210523a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210523b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16 
ti 18.15–20.30 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210520a. 

	` Puutyöt ja koristeveisto A 
syksy 210501a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210501b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16 
ke 16.00–18.15 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 

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 säilytysmahdol-
lisuutta. Kurssin alaikäraja 16 vuotta. 

	` Puutyöt ja koristeveisto B  
 (OS) 
syksy 210503a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210503b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16 
ke 18.15–20.30 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210501a. 

	` TEKSTIILITYÖT  
 JA NYPLÄYS
	` Uusi! Neulotaan sukkia!  

 (OS) (keke) 
syksy 210202a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 10.00–12.15 
Artesaani, mittatilausompelija (AT), 
neulekisälli Heidi Latto

Tuntuuko kantapään neulominen 
hankalalle tai kaipaisitko uusia ideoita 
tuttuun harrastukseen? Houkuttelisiko 
opetella uusia tekniikoita kuten tika-
puutekniikka tai looppaus? Kurssilla 
opimme villasukan neulonnan perus-
teet tai löydämme ihan uusia tuulia 
harrastukseen. Sopii sekä aloittelijoille 
että kokeneemmille. Omat välineet ja 
materiaalit mukaan. 
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	` Uusi! Purkkivärjäys (keke) 
syksy 210209a 
5.9.–31.10.2022, 4 t / 8,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 18.00–19.30 
Kuvataiteilija, tekstiiliartesaani 
Noomi Levo 

Ensimmäisellä kerralla tutustumme 
tekniikkaan ja saamme ohjeet purkki-
värjäykseen. Käymme läpi mitä värejä 
saadaan kasveista, sienistä ja biojät-
teistä. Toisella kerralla ihastelemme 
värjäystuloksia ja käymme läpi vär-
jäyskokemuksia. Kurssilaiset hankkivat 
itse värjäykseen tarvittavat materiaalit 
ensimmäisen kerran ohjeistuksen mu-
kaan. Kokoontumiskerrat: 5.9. ja 31.10. 

	` Uusi! Ruostevärjäys (keke) 
syksy 210208a 
30.9.–9.10.2022, 13 t / 26,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
pe 17.15–20.15, su 10.00–13.00, 
su 10.00–13.45 
Tekstiiliartesaani Sirpa Hackselius 

Tule kokeilemaan vähän erilaista 
kankaanvärjäystekniikkaa! Kuvioim-
me tekstiilejä ruosteisilla esineillä ja 
hämmästelemme yllätyksellisiä vär-
jäystuloksia. Kuvioitava tekstiili voi olla 
vaikkapa vanha kangaskassi, t-paita 
tai lakana, johon haluat uutta ilmettä. 
Ei edellytä aikaisempaa värjäysko-
kemusta. Valmistamme värjätyistä 
tekstiileistä pienen tuotteen, esim. 
kännykkäpussin tai koristetyynynpääl-
lisen. Kokoontumiskerrat pe 30.9., su 
2.10. ja su 9.10. 

	` Uusi! Koruja  
 neulahuovuttamalla 
syksy 210204a 
21.–22.10.2022, 8 t / 16,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
pe 17.15–19.30, la 11.00–14.45 
Artesaaniopiskelija Sari Markkanen 

Valmistamme koruja neulahuovutta-
malla. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille 
että neulahuovutusta aikaisemmin 
harrastaneille. Voit suunnitella mallin 
itse tai tehdä valmiin mallin mukaan. 
Opiskelijat hankkivat materiaalit itse, 
jotain voi ostaa myös opettajalta. 

	` Uusi! Joulukoristeita  
 neulahuovuttamalla 
syksy 210206a 
18.–19.11.2022, 8 t / 16,00 € 

105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
pe 17.15–19.30, la 11.00–14.45 
Artesaaniopiskelija Sari Markkanen 

Valmistamme joulukoristeita neu-
lahuovuttamalla. Kurssi sopii sekä 
vasta-alkajille että neulahuovutusta 
aikaisemmin harrastaneille. Voit suun-
nitella mallin itse tai tehdä valmiin 
mallin mukaan. Opiskelijat hankkivat 
materiaalit itse, jotain voi ostaa myös 
opettajalta. 

	` Käsityöpaja, Haapajärvi 
syksy 210600a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210600b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
Haapajärven kylätalo, luokka, 
Vainikkalantie 765 
ti 17.30–19.45 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Ompelemme opiskelijoiden suunnit-
telemia vaatteita kankaista ja trikoista. 
Neulomme käsin tai koneella, kirjom-
me perinteisin tekniikoin liinoja ja 
vaatteita. Kokeilemme mielenkiinnon 
mukaan myös muita tekniikoita. Mate-
riaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

	` Kirjonnan iloa (keke) 
syksy 210604a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210604b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 11.00–13.30 
KteO Tuija Näränen 

Toteutamme opiskelijoiden omia 
käsityöllisiä ideoita käyttäen erilaisia 
kirjontatekniikoita ja ryijyompe-
lua. Kurssin jälkeen tunnistamme 
eri kirjontatekniikoita ja osaamme 
valita kankaan, langat ja kirjontapistot 
kirjontatekniikan mukaan. Osaamme 
myös toteuttaa ryijyjä ommellen. Ma-
teriaalit eivät sisälly kurssihintaan. 

	` Vaatteen uusi elämä (OS)  
 (keke) 
syksy 210622a 
8.9.–24.11.2022, 44 t / 61,00 € 
kevät 210622b 
12.1.–13.4.2023, 48 t / 67,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
to 17.30–20.30 
Vaatetusalan artenomi Pirjo Miikki

Ensin nahkarotsi, nyt kassi tai rukkaset. 
Verhoista tunika tai tyynynpäällinen 
tai... Kierrätämme vanhat kauluspai-
dat, T-paidat tai farkut ompelemalla 
käyttökelpoisia tuotteita edullisen 
ekologisesti. Tuunaamme, paikkaam-
me tai valmistamme kokonaan uutta. 
Olet joko vasta-alkaja tai kokenut 
ompelija; opettelemme saumurin 
käyttöä ja helppoja ompeluteknikoita 
ja teemme ideoista totta. Omat ompe-
lutarvikkeet ja materiaalit mukaan. 

	` Tilkkutyöt (OS) (keke) 
syksy 210700a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210700b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ma 15.15–17.30 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Ompelemme tilkkutyötekniikoilla si-
sustustekstiilejä, asusteita ym. Kurssille 
voivat osallistua aiemmin tilkkutöitä 
harrastaneet ja vasta-alkajat. Mate-
riaalit eivät sisälly kurssimaksuun. 
Omat ompelutarvikkeet ja materiaalit 
mukaan. 

	` Ompelukurssi A 
syksy 210702a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210702b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ma 18.00–20.15 
Neulekisälli, artesaani, 
mittatilausompelija (AT) Heidi Latto 

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

	` Ompelukurssi B (OS) 
syksy 210704a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210704b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 9.00–11.15 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a.
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	` Ompelukurssi C 
syksy 210706a 
6.9.–22.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210706b 
10.1.–4.4.2023, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 11.45–14.00 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a.

	` Ompelulauantait (OS)  
 (keke) 
syksy 210708a 
10.9.–5.11.2022, 18 t / 36,00 € 
kevät 210708b 
14.1.–25.2.2023, 18 t / 36,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
la 9.00–14.00 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Käsityölauantaina voit ommella kan-
gas- ja trikooasuja. Uudistaa vanhaa. 
Opettelemme erilaisia ompeluteknii-
koita, kuten piilonapituksia, napinlä-
pien ompeluja, kaulusten ompeluja ja 
tukemisia jne. Materiaalit eivät sisälly 
kurssimaksuun. Omat ompelutarvik-
keet ja materiaalit mukaan. Syksyllä 
10.9., 1.10. ja 5.11., keväällä 14.1., 4.2. 
ja 25.2.

	` Nypläys (keke) 
syksy 210743a 
16.9.–25.11.2022, 30 t / 42,00 € 
kevät 210743b 
20.1.–31.3.2023, 25 t / 35,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
pe 15.00–19.00 
Artesaani Hanna Vierikko 

Nypläämme kurssilaisten toiveiden 
mukaan koristeita, liinoja, tauluja tai 
vaikkapa asusteita. Tutustumme erilai-
siin materiaaleihin nypläyksessä. Kurssi 
soveltuu vasta-alkajille ja nypläystä jo 
harrastaneille. Materiaalit eivät sisälly 
kurssihintaan. Syksyllä 16.9., 23.9., 
14.10., 21.10., 11.11. ja 25.11., keväällä 
20.1., 3.2., 10.2., 17.3. ja 31.3. 

	` Kansallispukujen  
 ompelukurssi (OS) (keke) 
syksy 210710a 
17.9.–12.11.2022, 18 t / 36,00 € 
kevät 210710b 
21.1.–18.3.2023, 18 t / 36,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
la 9.00–14.00 

KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Voit valmistaa uutta pukua tai korjata 
vanhaa. Käytämme perinteisiä teknii-
koita uusien pukujen valmistamisessa. 
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. 
Omat ompelutarvikkeet ja materiaa-
lit mukaan. Syksyllä la 17.9., 8.10. ja 
12.11., keväällä la 21.1., 11.2. ja 18.3.   

	` Koneneulonnan  
 jatkokurssi A (OS) 
syksy 210725a 
24.9.–27.11.2022, 54 t / 75,00 € 
kevät 210725b 
18.2.–2.4.2023, 54 t / 75,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
la ja su 9.00–16.00 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Tule neulomaan joko omalla neule-
koneella tai opistolla olevilla Brot-
her-neulekoneilla neuleita. Materiaalit 
eivät sisälly hintaan. Omat neulelangat 
mukaan. Syksyllä la–su 24.–25.9., 
15.–16.10. ja 26.–27.11., keväällä la–su 
18.–19.2., 25.–26.3. ja 1.–2.4.

	` SOLMEILUTYÖT
	` Makrameen perussolmut 1  

 (OS) (keke) 
syksy 211400a 
6.9.–4.10.2022, 20 t / 40,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 17.00–20.00 
Tuntiopettaja Miia Neuvonen 
Tule oppimaan makrameen perussol-
mut ja solmeilemaan ihana makra-
mee-seinävaate. Materiaalimaksu 5 € 
(sis. langat ja riman). Voit tuoda myös 
omia materiaaleja mukaan. Hyvä 
lankavalinta on joustamaton puuvil-
lalanka. 

	` Uusi! Micromakramee  
 (keke) 
syksy 211405a 
8.9.–13.10.2022, 20 t / 40,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
to 17.00–20.00 
Tuntiopettaja Miia Neuvonen 

Tule solmeilemaan micromakrameella 
esimerkiksi koruja. Materiaalit eivät 
sisälly kurssihintaan. Sopii makrameen 
alkeet osaaville lapsille sekä aikuisille. 
Kurssilla pääset vahvistamaan sormi-
näppäryyttäsi. Ei kokoontumista 6.10. 

	` Makrameen perussolmut 1  
 (OS) (keke) 
kevät 211403b 
21.1.–18.2.2023, 20 t / 40,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
la 10.00–13.00 
Tuntiopettaja Miia Neuvonen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 211400a. 

	` ENTISÖINTI JA 
 VERHOILU
	` Huonekalujen entisöinti ja  

 verhoilu A (keke) 
syksy 210800a 
29.9.–21.10.2022, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to ja pe 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. Opistolla ei ole 
suurten keskeneräisten töiden säilytys-
mahdollisuutta. 
 

	` Huonekalujen entisöinti ja  
 verhoilu B (OS) (keke) 
syksy 210801a 
3.–25.11.2022, 40 t / 57,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to ja pe 17.00–21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a.

	` Huonekalujen entisöinti ja  
 verhoilu C (keke) 
kevät 210803b 
2.–24.2.2023, 40 t / 57,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to ja pe 17.00–21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a.

	` Huonekalujen entisöinti ja  
 verhoilu D (OS) (keke) 
kevät 210804b 
9.–31.3.2023, 40 t / 57,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to ja pe 17.00–21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a.
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Opistossa on tietotekniikan kursseja 
niin vasta-alkajille kuin peruskäytön jo 
hallitseville. Voit tulla harjoittelemaan 
tietokoneen, tabletin tai älypuheli-
men käyttöä sen avaamisesta alkaen. 
Jos perusasiat ovat jo hallussa, tule 
opettelemaan esim. kotisivujen tekoa, 
videoeditointia ja järjestelmäkamerasi 
tai puhelimesi kameran toimintoja. 

Tuo oma kannettava tietokoneesi, 
tablettitietokoneesi tai älypuhelimesi 
kurssin aiheen mukaan. Opistolla 
on muutama kannettava tietokone 
kurssilla käytettäväksi, mutta varmista 
saatavuus etukäteen.

Tietotekniikan vastuuopettaja on Pasi 
Litmanen, 050 555 7271.

	` MYÖ, TYÖ JA  
 DIGITAIDOT -HANKE

EKKO järjestää syksyllä 2022 maksu-
tonta digitaitojen koulutusta työikäi-
sille. Koulutuksia järjestetään lyhyinä 
teemallisina työpajoina sekä kiertä-
vinä digipisteinä Lappeenrannassa, 
Joutsenossa ja Luumäellä. Koulutukset 
ovat osa EKKOn Myö, työ ja digitaidot 
-hanketta, joka on saanut OKM:ltä 
rahoituksen ajalle 2021–2022.

Koulutuksissa voi kohentaa erityisesti 
niitä digitaitoja, joita tarvitsee työelä-
mässä, työnhaussa, opiskelussa sekä 
arkielämän asioinnissa. Koulutuksissa 
on mahdollista suorittaa digitaitojen 
valtakunnallisia osaamismerkkejä, jot-
ka ovat sähköisessä muodossa oleva 
tunnustus ja todiste osaamisesta.

Syyslukukauden koulutukset alkavat 
viikolla 36. Tiedotamme koulutusten 
aikatauluista sekä niihin ilmoittautu-
misesta tarkemmin hankkeen sivuilla 
ekko.fi/digitaidot sekä EKKOn so-
mekanavissa. Koulutuksia ei järjestetä 
syyslomaviikolla 24.–30.10.2022.

Lappeenrannassa järjestetään maksu-
tonta digikoulutusta myös venäjäksi. 
Lue lisää koulutuksista sivuilta: 
ekko.fi/digitalskills.

	` TIETOTEKNIIKKA – DIGITAITOJA MEILLE KAIKILLE

Lisätietoa:
viestintä- ja hankekoordinaattori 
Kaisa Leinonen
050 555 1676
kaisa.leinonen@ekko.fi

Digipajat Lappeenrannassa 
7.9.–23.11. keskiviikkoisin klo 17–20, 
EKKOn opistotalo Pohjolankatu 27, 
luokka 103. Tuo pajaan oma laitteesi. 
Katso sisällöt ekko.fi/digitaidot.

Kiertävä digipaja Lappeenrannassa 
tiistaisin klo 17–20 
Sammonlahti, Sammontori 2 asukasti-
la Kompassi 4.10., 11.10. ja 18.10. 
Lauritsala 1.11. ja  8.11. (tila varmistuu 
myöhemmin)
Myllymäen koulu 15.11. ja 22.11., 
Hiessillankatu 10, lk B108–110

Digipajat etänä Zoomissa 8.9.–24.11. 
torstaisin klo 17–20. Katso sisällöt ja 
osallistumisohjeet ekko.fi/digitaidot.

Ilmoittaudu digipajoihin soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könöselle 050 543 7862:
22.8.–4.9. ma klo 11–12 ja to klo 16–17; 
5.9.–27.11. ma klo 11–12 
sekä sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.

Digipiste Lappeenrannassa EKKOn 
opistotalolla 8.9.–17.11. joka toinen 
torstai klo 17–20, Pohjolankatu 27 Lpr, 
lk 204. Digipisteessä saat yksilöllistä 
opastusta digilaitteiden käyttöön 
omien tarpeidesi mukaan. Ota oma 
laitteesi mukaan.

Kiertävä digipiste Lappeenrannassa 
maanantaisin klo 17–20
Sammonlahti, Sammontori 2, asukasti-
la Kompassi 17.10., 31.10. ja 7.11.
Lauritsala 14.11. ja  21.11. (tila varmis-
tuu myöhemmin)
Myllymäen koulu 28.11. ja 5.12., 
Hiessillankatu 10, lk B108–110

Digipiste etänä Zoomissa 7.9.–16.11. 
joka toinen keskiviikko klo 17–20. 
Katso osallistumisohjeet ekko.fi/
digitaidot.

Ilmoittaudu digipisteelle soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipellolle 050 543 7867: 
22.8.–4.9. ma klo 14–15 ja ti klo 17–18; 
5.9.–4.12. ma klo 14–15.

Digikoulutukset venäjäksi Lappeen-
rannassa
Бесплатные курсы по цифровым 
навыкам (по-русски), Lappeenranta

Классы по темам 14.9.–19.10. по 
средам в 17–20 ч. Школа Кимпинен, 
Pohjolankatu 23, з. 108. Принесите 
свое устройство на занятие.

Digipiste по-русски. 
Индивидуальные консультации 
12.9.–17.10. по понедельникам в 
17–20 ч. Me-talo, Raastuvankatu 7. 
Принесите свое устройство с собой.

Преподаватель Ольга Крючкова. 
Информация и регистрация на 
курсы ekko.fi/digitalskills
Е-мейл: digitaidot@ekko.fi

	` Tietotekniikan  
 yksilöopetus
Yksilöopetuksessa voidaan opetel-
la esim. internetin ja sähköpostin 
käyttöä, toimisto-ohjelmia, kame-
ran käyttöä, kuvien siirtoa koneelle, 
kuvankäsittelyä, laitteen päivittämistä, 
tietoturva-asioita, tabletin tai känny-
kän käyttöä. Yksilöopetus järjestetään 
opistotalolla, Pohjolankatu 27.

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

Yksilöopetuksen tiedustelut:
Pasi Litmanen, 
050 555 7271, pasi.litmanen@ekko.fi

	` Digipiste eläkeläisille
syksy 420180a
to 8.9.–24.11.2022 
kevät 420180b
to 12.1.–13.4.2023 
45 min / 9,00 €
klo 10.00–10.45
klo 11.00–11.45
klo 12.00–12.45
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

Digipisteessä saat henkilökohtaista 
täsmäapua oman tietokoneesi, tablet-
tisi tai älypuhelimesi käytössä. Kurssin 
hinnassa on huomioitu OS-alennus. 
Ilmoittaudu ja varaa oma 45 minuu-
tin aikasi soittamalla Pasi Litmaselle 
tiistaisin 23.8. alkaen (ei 25.10.) 
klo 12-13, p. 050 555 7271. Kevään 
ajanvaraukset tiistaisin 10.1. alkaen (ei 
28.2.) klo 12-13.

https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitalskills
https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitalskills
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	` SYKSY 2022
	` Uusi! Videokuvaus ja  

 editointi älylaitteella,  
 etäopetus 
syksy 420146a 
6.–27.9.2022, 8 t / 24,00 € 
ti 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Tutustumme videokuvaukseen ja 
-editointiin älypuhelimella tai tabletilla 
Zoom-etäopetuksena. Saat vinkkejä vi-
deokuvaamiseen ja tutustut videoka-
merasi asetuksiin. Harjoittelemme 
tekstien, kuvien, äänien ja siirtymien 
lisäämistä videoon sekä videoeditoin-
nin muita perusasioita. Jos sinulla on 
kaksi laitetta, seuraa toisella etäope-
tusta ja harjoittele toisella editointia. 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Word, Excel, PowerPoint  
 and Windows in English 
syksy 420240a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 55,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 17.30–19.00 
Microsoft Certified Trainer 
Olga Kryuchkova 

This course is for you who use appli-
cations for work or hobbies. Maybe 
the basics are already familiar, but 
you want to revise or dig deeper. We 
will take a look at work with multi-pa-
ge documents in Word, polish our 
knowledge of data analysis in Excel, 
practice storytelling in PowerPoint, 
touch upon Windows tips and tricks to 
boost our productivity. 

	` Kannettava tietokone  
 tutuksi 
syksy 420101a 
7.9.–19.10.2022, 14 t / 35,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ke 13.00–14.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könönen 

Lähdemme aivan perusteista. Käymme 
läpi tietokoneen asetukset, tiedostojen 
käsittelyt, näppäimistön pikakomen-
toja sekä turvallisuusasiat. Selailemme 
myös hyödyllisiä nettisivustoja ja har-
joittelemme sähköpostin käyttöä. 

	` Uusi! Pelastetaan vanhat  
 valokuvat (OS) 
syksy 420164a 
8.–29.9.2022, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
to 13.00–15.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Opit taltioimaan vanhat paperivaloku-
vat puhelimella tai tabletilla. Harjoit-
telet skannaussovelluksen käyttöä ja 
saat kuvaamiseen vinkkejä. Samalla 
opit asentamaan turvallisesti sovel-
luksia omalle älylaitteellesi. Taltioinnin 
jälkeen harjoittelemme kuvien viimeis-
telyä skannaus- ja kuvasovelluksilla. 
Ota mukaan oma puhelin tai tabletti 
sekä paperisia valokuvia. 

	` Valokuvauksen alkeet 
syksy 420108a 
11.9.–16.10.2022, 18 t / 45,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
su 16.00–18.15 
Valokuvaaja Henna Torniainen 

Käymme läpi valokuvauksen perustei-
ta, sommittelua ja valaistusta. Opet-
telemme käyttämään oman kameran 
asetuksia monipuolisesti erilaisten 
harjoitusten ja tehtävien avulla. Lo-
puksi puhumme myös hieman kuvan-
käsittelystä. Kurssin sisältö tarkentuu 
kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Soveltuu vasta-alkajille 
sekä pidempään harrastaneille, jotka 
haluavat oppia käyttämään kameran 
manuaaliasetuksia paremmin. Ota 
kurssille mukaan järjestelmäkamera ja 
käyttöopas. 

	` Tabletti ja älypuhelin,  
 senioreille 
syksy 420127a 
14.9.–19.10.2022, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ke 11.00–12.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen 

Opettelemme tabletin ja älypuheli-
men peruskäyttöä rauhalliseen tahtiin. 
Harjoittelemme kosketusnäytön toi-
mintaa, asetuksien muuttamista ja va-
lokuvien ottoa. Tutustumme laitteessa 
oleviin sovelluksiin ja turvalliseen 
internetin käyttöön. Ota oma tablettisi 
tai älypuhelimesi mukaan. 

	` Kotisivut WordPressilla,  
 alkeet 
syksy 420150a 

3.10.–21.11.2022, 14 t / 35,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 17.15–18.45 
Tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könönen 

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

	` Uusi! Kuvien varmuus- 
 kopiointi mobiililaitteelta  
 pilvipalveluun 
syksy 420160a 
4.–18.10.2022, 6 t / 18,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Opimme hyödyntämään älylaitteen 
tarjoamaa pilvitallennustilaa. Tutus-
tumme kuvien varmuuskopiointiin 
pilvipalveluun. Laite voi olla älypuhe-
lin ja/tai tabletti (Andoid/Apple iOS). 
Kurssin jälkeen tiedät, mitä tilit ja pilvi-
palvelut tarkoittavat, mitä pilvitallen-
nustiloja on olemassa ja mitä palveluja 
oma laitteesi tarjoaa. Ota mukaan 
omat älylaitteesi. 

	` Uusi! Pidetään yhteyttä!  
 (OS) (keke) 
syksy 420166a 
6.–20.10.2022, 9 t / 27,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
to 13.00–15.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin 
videopuheluilla tai järjestä videoko-
kouksia ryhmälle. Kurssilla tulevat 
tutuiksi erilaiset ilmaiset etäkokous- ja 
pikaviestintäsovellusten videopuhelut. 
Opit käyttämään vaikkapa What-
sApp-, Messenger-, Skype-, Zoom- tai 
Meet-videopuheluita. Sisältö tar-
kentuu mielenkiinnon mukaan. Ota 
mukaan mobiililaitteesi. 

	` Uusi! Kuvien varmuus- 
 kopiointi mobiililaitteelta  
 tietokoneelle (OS) 
syksy 420162a 
1.–22.11.2022, 8 t / 24,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 10.00–11.30 
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Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Keskitymme kuvien siirtoon pu-
helimen, tabletin tai digikameran 
muistista kaapelin avulla tietoko-
neelle ja ulkoiselle muistilaitteelle. 
Harjoittelemme tiedostojen järjestelyä 
kansioihin sekä loogista nimeämistä 
ja etsimistä. Keskustelemme myös 
erilaisista tallennustiloista. Mukaan 
tarvitset oman laitteesi, jossa on kuvia, 
USB- latausjohdon, tietokoneen ja 
mahdollisen muistilaitteen. 

	` Tabletti ja älypuhelin,  
 Android, etäopetus 
syksy 420132a 
2.–23.11.2022, 12 t / 30,00 € 
ke 13.00–15.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Tutustumme Android-tabletin ja 
-älypuhelimen toimintoihin etäope-
tuksena. Teemme katsauksen laitteen 
asetuksiin, päivityksiin, sovellusten 
asentamiseen ja poistamiseen sekä 
turvallisuuteen. Tutustumme myös 
karttoihin ja paikannukseen, valoku-
vaamiseen sekä muihin tarpeellisiin 
toimintoihin. Jos sinulla on kaksi 
laitetta, seuraa toisella etäopetusta ja 
harjoittele toisella käyttöä. Ks. etäopis-
keluohjeet s. 9. 

	` KEVÄT 2023
	` Uusi! Kotisivut Word- 

 Pressilla, kertaus ja jatko 
kevät 420150b 
9.1.–20.2.2023, 14 t / 35,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 17.15–18.45 
Tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könönen 

Oletko tehnyt WordPressillä sivut, 
mutta kaipaat kertausta? Muistelem-
me perusasioita sekä opimme uutta. 
Käymme läpi lisäosia ja kehitäm-
me sivustoa eteenpäin. Lisäämme 
tarvittaessa esimerkiksi kielivalikkoja, 
lomakkeita sekä sosiaalisen median 
kuvakkeita. 

	` Videoeditointi (OS) 
kevät 420151b 
10.1.–14.2.2023, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 17.15–18.45 

Tietotekniikkakouluttaja 
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. 

	` Tabletti ja älypuhelin,  
 senioreille 
kevät 420127b 
11.1.–15.2.2023, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ke 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Opettelemme tabletin ja älypuheli-
men peruskäyttöä rauhalliseen tahtiin. 
Harjoittelemme kosketusnäytön toi-
mintaa, asetuksien muuttamista ja va-
lokuvien ottoa. Tutustumme laitteessa 
oleviin sovelluksiin ja turvalliseen 
internetin käyttöön. Ota oma tablettisi 
tai älypuhelimesi mukaan.

	` Uusi! Apua arkeen netistä 
kevät 420168b 
12.1.–23.2.2023, 14 t / 35,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Etsimme netistä arkea auttavia 
palveluja. Perehdymme esim. ruoan 
tilaamiseen kotiovelle, tuotteiden 
lisäämiseen ostoslistalle ja verkkomak-
samiseen, karttasovellukseen ja sijain-
titiedon hyödyntämiseen, käytettyjen 
tavaroiden myymiseen, vieraan kielen 
kääntämiseen sekä tiedon etsimiseen 
netistä. Kurssin sisältöä muokataan 
mielenkiinnon mukaan. Tuo oma 
mobiililaitteesi ja/tai kannettava tieto-
koneesi. 

	` Kuvakirja valokuvistasi 
kevät 420158b 
20.2.–3.4.2023, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ma 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könönen 

Valokuvia lomamatkaltasi, perheestäsi, 
lemmikistäsi tai vaikka taideteoksis-
tasi, ja haluat saada ne kuvakirjaksi? 
Teemme ensin katsauksen perus-

kuvankäsittelyyn: 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 valo-
kuvasi digitaalisessa muodossa! 

	` Googlen ohjelmat  
 hyötykäyttöön 
kevät 420154b 
21.2.–4.4.2023, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ti 17.30–19.00 
Tietotekniikkakouluttaja 
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? 

	` Tekstinkäsittelyä ilmaisella  
 Wordilla 
kevät 420134b 
22.2.–5.4.2023, 12 t / 30,00 € 
Luokka 103, Pohjolankatu 27 
ke 17.30–19.00 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Luomme julkaisun ilmaisella 
Word-verkkosovelluksella ja harjoit-
telemme samalla tekstinkäsittelyä ja 
tiedoston tallennusta eri muotoihin. 
Käymme läpi mm. tekstin muotoilut, 
kuvien lisäämisen ja piirtotyökalujen 
hyödyntämisen. Opit etsimään ilmaisia 
kuvia netistä ja lähettämään työn säh-
köisesti eri tavoilla. Tuo oma kannetta-
va tietokoneesi tunneille. 

	` Parempia kuvia  
 älypuhelimella 
kevät 420145b 
7.–21.3.2023, 6 t / 18,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 10.00–11.30 
Tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könönen 

Opi tuntemaan oman kännykkäsi 
kamera! Perehdymme älypuhelimen 
kameran asetuksiin ja niiden vaiku-
tuksiin valokuvissa. Tutustumme myös 
kuvankäsittelysovelluksien hyötyi-
hin. Ota oma älypuhelimesi kurssille 
mukaan. 
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Jokainen voi löytää laajasta liikunnan 
ja hyvän olon tarjonnastamme itsel-
leen harrastuksen koko lukuvuodeksi 
tai lyhyemmäksi ajaksi. Tarjontaa on 
eri-ikäisille taaperoista senioreihin, 
naisille ja miehille niin päivällä kuin 
ilta-aikaankin.

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

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

Liikunnan vastuuopettaja on 
Sinikka Miettinen, 050 555 1954.

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

	` SYKSYN  
 STARTTIVIIKOT 
 22.8.–31.8.2022
Kurssit pidetään opistotalon salissa, 
Pohjolankatu 27, lukuunottamatta 
kurssia 730100a. Ilmoittautuminen ja 
kurssimaksut viimeistään viikko ennen 
kurssin alkua. 

	` Joogan elokuun  
 intensiivikurssi 
syksy 730100a 
22.–26.8.2022, 10 t / 25,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma, ti, ke, to ja pe 17.30–19.00
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Hyvinvointimme koostuu fyysisen 
kunnon lisäksi levollisesta mielestä, 
rakastavasta sydämestä, myönteisistä 
ajatuksista ja rohkeudesta olla oma 
itsensä. Jooga on tila, jossa keho, mieli 
ja sielu eheytyvät. Aiemmin joogaa 
harrastaneille. Oma alusta mukaan. 

	` Starttiviikon Zumba Gold ®  
 seated (tuolissa) 
syksy 730308a 
23.8.2022, 45 min / 5,00 € 
ti 12.00–12.45 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Hauska ja helppo tapa liikkua latta-
rimusiikin tahtiin. Tunti pohjautuu 
Zumba Gold tuntiin ja on siitä sovel-
lettu versio. Tunti toteutetaan pääosin 
ISTUEN ja/tai tuolia apuna käyttäen. 

	` Starttiviikon Yin-jooga 
syksy 730113a 
23.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 13.15–14.15 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Rauhallisesti etenevä harjoitus, jonka 
avulla rentoutamme kehoa ja rau-
hoitamme mieltä. Teemme lempeitä, 
pitkäkestoisia asanoita erilaisia apu-
välineitä käyttäen, jolloin keho pääsee 
avautumaan syvemmälle sidekudok-
siin ja lihaskalvoihin. Oma alusta ja 
viltti mukaan. 

Kuva: Sanna Nurmi
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	` Starttiviikon  
 Reisi-vatsa-pakara 
syksy 730201a 
23.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 18.10–19.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

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

	` Starttiviikon ¡Baila!  
 -maraton (keke) 
syksy 730305a 
24.8.2022, 120 min / 9,00 € 
ke 17.20–18.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tutustumme Karibian alueen tans-
seista mm. salsaan, cha-cha-chahan 
ja bachataan. Opettelemme tanssin 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelsarjoja musiikin tahdissa. Aloitte-
lijoille. 

	` Starttiviikon Yoga Flow® 
syksy 730114a 
24.8.2022, 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 alkuasen-
nosta toiseen. Tunti sopii kaikille. Oma 
joogamatto mukaan. 

	` Starttiviikon Salsa (keke) 
syksy 730314a 
25.8.2022, 60 min / 6,00 € 
to 17.00–18.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Latinalaisamerikkalaisen tanssin 
muoto, joka on syntynyt perinteisistä 
kuubalaisista rytmeistä. Ominaispiir-
teitä ovat erilaiset vartalon ja lantion 
liikkeet sekä kissamainen olemus. 
Opettelemme muun muassa salsan 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. Askel-
kuvioista rakennetaan kurssin aikana 
koreografia. 

	` Starttiviikon Dancehall  
 (keke) 
syksy 730306a 
25.8.2022, 60 min / 6,00 € 
to 18.05–19.05 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Jamaikalainen tanssi- ja musiikkityyli, 
joka on voimakkaan fyysinen, mutta 
samalla karibialaisen rento. Yksi tämän 
hetken kuumimpia tanssityylejä, josta 
otetaan paljon vaikutteita muihin 
tanssilajeihin. Askelkuvioista raken-
namme koreografian tunnin aikana. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. 

	` Starttiviikon Body 
syksy 730213a 
29.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ma 17.00–18.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tehokkaalla lihaskuntokurssilla har-
joitamme alkulämmittelyn jälkeen eri 
lihasryhmiä kehon omaa painoa sekä 
välineitä hyödyntäen. Lopuksi venytte-
lyt. Taso: keskiraskas. 

	` Starttiviikon Parisalsa,  
 alkeet (keke) 
syksy 730307a 
29.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ma 18.05–19.05 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tutustumme kuubalaisen parisalsan 
perusteisiin opetellen parisalsan pe-
ruskuvioita, vientitekniikkaa, seuran-
taa ja rytmiikkaa. Ilmoittautuminen 
mieluiten oman parin kanssa. Kurssi-
maksu henkilökohtainen. 

	` Starttiviikon Reggaeton  
 (keke) 
syksy 730302a 
29.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ma 19.10–20.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Käytämme runsaasti keskivartaloa 
sekä teemme erilaisia hartioiden ja 
lantion liikkeitä. Rytmikäs reggaeton-
musiikki on vallannut yökerhojen tans-
silattiat niin Latinalaisessa Amerikassa 
kuin Euroopassakin. Teemme erilaisia 
askelsarjoja, joissa pääpaino vartalon 
liikkeissä. Rakennamme askelkuviois-
ta koreografian. Lopuksi venyttelyt. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. 

	` Uusi! Starttiviikon Salsatón  
 (keke) 
syksy 730309a 
30.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 17.00–18.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Makea yhdistelmä salsan viehkeää 
maailmaa ja menevää rytmikästä reg-
gaetónia. Sheikkaamme vartaloa mu-
kaansatempaavan salsan, reggaetónin 
ja salsaton -musiikin pyörteissä. Ener-
giselle tanssityylille ominaista lantion 
ja rintakehän monipuoliset liikkeet 
yhdistettynä vauhdikkaisiin askeliin. 
Taso: alkeet. 

	` Uusi! Starttiviikon  
 Kehonhuolto 
syksy 730400a 
30.8.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 18.10–19.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa 
sinua palautumaan rasituksesta ja lisää 
liikkuvuutta sekä parantaa kehon-
hallintaa. Teemme erilaisia avaavia 
harjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä 
dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Lo-
puksi rentoutus. Oma alusta mukaan. 
Sopii kaikille. 

	` Starttiviikon  
 Zumba® Gold-Toning 
syksy 730301a 
31.8.2022, 45 min / 5,00 € 
ke 15.00–15.45 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Zumba® Gold-Toning pohjautuu Zum-
ba Gold tuntiin. Käytämme kevyitä 
käsipainoja, jotka haastavat sinut ihan-
teellisella ylä- ja keskivartalotreenillä 
samaan aikaan kun tanssit lattariryt-
mien ja maailmanmusiikin tahdissa. 
Tunti on osittain kiinteytystunti. 

	` Uusi! Starttiviikon  
 Lempeä kehonhuolto 
syksy 730402a 
31.8.2022, 45 min / 5,00 € 
ke 16.00–16.45 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Keskitymme kevyen liikkeen, veny-
tysten sekä joogan asanoiden avulla 
avaamaan kehon kireyksiä ja lisää-
mään liikkuvuutta. Sopii kaikille ke-
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honhuoltoa ja venyttelyä kaipaaville. 
Välineinä käytämme mm. rullia, tennis- 
tai fasciapalloja. Oma alusta ja viltti. 

	` Starttiviikon Zumba® 
syksy 730312a 
31.8.2022, 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! 

	` JOOGAT

	` Astangajoogat
Tunnit pidetään Lehtitalon salissa, 
Lauritsalantie 1. Opettajana 
astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi.

	` Astangajooga,  
 alkeet/alkeisjatko A 
syksy 730101a 
5.9.–21.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730101b 
9.1.–3.4.2023, 20 t / 47,00 € 
ma 16.45–18.00 

Ohjattu tunti. Edistää kehon ja mielen 
hyvinvointia. Astanga on liikunnallinen 
joogamuoto, joka sopii kaikenikäisille, 
kaikenkuntoisille, jäykille ja notkeille. 
Uusille tulokkaille ja aiemmin harras-
taneille. 

	` Uusi! Astangajooga, alkeis- 
 jatko, sporttiryhmä A 
syksy 730103a 
5.9.–21.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730103b 
9.1.–3.4.2023, 20 t / 47,00 € 
ma 18.05–19.20 

Ohjattu tunti aiemmin harrastaneille. 

	` Astangajooga, mysore A 
syksy 730104a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730104b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 56,00 € 
ti 16.30–18.00 

Perinteen mukainen itsenäisesti oman 
hengityksen tahtiin tehtävä mysore- 
harjoitus. Aiemmin harrastaneille. 

	` Astangajooga,  
 alkeet/alkeisjatko B,  
 myös etäopetus (OS) 
syksy 730106a 
6.9.–22.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730106b 
10.1.–4.4.2023, 20 t / 47,00 € 
ti 18.05–19.20 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a. Ks. 
etäopiskeluohjeet s. 9.

	` Astangajooga & meditaa- 
 tio, alkeet/alkeisjatko 
syksy 730109a 
7.9.–23.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730109b 
11.1.–5.4.2023, 20 t / 47,00 € 
ke 17.40–18.55 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a.

	` Uusi! Astangajooga, alkeis- 
 jatko, sporttiryhmä B (OS) 
syksy 730107a 
7.9.–23.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730107b 
11.1.–5.4.2023, 20 t / 47,00 € 
ke 19.00–20.15 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730103a.

	` Astangajooga, mysore B  
 (OS) 
syksy 730110a 
9.9.–25.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730110b 
13.1.–14.4.2023, 20 t / 47,00 € 
pe 16.30–17.45 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730104a.

	` Astangajooga, mysore C 
syksy 730108a 
11.9.–27.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730108b 
15.1.–16.4.2023, 20 t / 47,00 € 
su 17.00–18.15 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730104a. 

	` Hathajoogat
	` Hathajooga, jatko A 

syksy 730116a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730116b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 56,00 € 

Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ma 14.30–16.00 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti 

Jooga edistää terveyttä ja onnellisuut-
ta. Kuljemme hengityksen ohjaamana 
fyysisen harjoituksen kautta kohti it-
setuntemusta, tasapainoa sekä mielen 
ja kehon hyvinvointia. Harjoituksessa 
oma kokemus on tärkeä, ei ulkoinen 
muoto. Oma alusta mukaan. 

	` Tuolijooga 
syksy 730132a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730132b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 13.00–14.00 
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka 

Lempeän hathajoogan liikkeisiin 
perustuva jooga. Soveltuu kaikille 
ikään, kokoon tai kuntoon katsomat-
ta, koska harjoitus tehdään tuolilla 
istuen. Hengityksen tarkkailu on osana 
joogaharjoitusta ja yhdistettynä kehon 
liikkeisiin saadaan mielikin rauhoittu-
maan. 

	` Hathajooga, alkeet A
syksy 730117a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730117b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 17.15–18.45 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo 

Tutustumme monipuoliseen jooga-
muotoon rauhallisesti fyysisiä harjoi-
tuksia tehden. Saamme oivalluksia 
itsehoidon keinoista ja ylläpidämme 
terveyttä sekä rentoa oloa. Keskitym-
me myös kehon tuntemusten aistimi-
seen ja luonnollisen hengitysrytmin 
löytämiseen. Oma alusta. Taso säädet-
tävissä oman kokemuksen mukaan 
kevyeksi. 

	` Hathajooga, jatko B (OS) 
syksy 730119a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730119b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 19.00–20.30 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo 

Lisäämme kokonaisvaltaista hyvin-
vointia yhdistämällä lempeän rauhal-
lista liikettä ja vaativampia liikesarjoja. 
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Joogaharjoitukset auttavat kehon ja 
mielen rentoutumisessa sekä tuovat 
harmoniaa ja lempeyttä omaan elä-
mään. Oma alusta. Taso säädettävissä 
oman kokemuksen mukaan kevyeksi. 

	` Hathajooga, jatko C 
syksy 730121a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730121b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 9.00–10.30 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a. 

	` Hathajooga, jatko D 
syksy 730122a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730122b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 10.45–12.15 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a. 

	` Hathajooga (OS) 
syksy 730123a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730123b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 56,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 10.30–12.00 
Jooganopettaja SJL® Merja Tompuri 

Palaudumme arjen haasteista rauhal-
lisen liikkeen, liikkumattomuuden, 
hengityksen ja kehotietoisuuden 
avulla. Harjoituksissa pyrkimys kulkea 
kohti kehon ja mielen tasapainoa, ei 
ulkoisesti täydellistä muotoa. Sopii 
myös aloittelijoille. Oma joogamatto 
mukaan. 

	` Hathajooga, jatko E (OS) 
syksy 730125a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730125b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 56,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 17.30–19.00 
FK, jooganopettaja SJL® 
Tiina Vahteristo 

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

	` Hathajooga, alkeet B (OS) 
syksy 730126a 
8.9.–24.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730126b 
12.1.–13.4.2023, 20 t / 47,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
to 19.15–20.30 
Jooganopettaja SJL® Liisa Flykt 

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

	` Hyvän olon jooga (OS) 
syksy 730129a 
9.9.–25.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730129b 
13.1.–14.4.2023, 24 t / 56,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
pe 10.00–11.30 
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka 

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

	` Äijäjooga, Kanavansuu 
 (OS) 
syksy 730133a 
9.9.–25.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730133b 
13.1.–14.4.2023, 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. Sopii 
kaikenikäisille miessukupuolen edus-
tajille. Tavoitteena ei ole tehdä kaikista 
notkeita akrobaatteja, vaan vetreyttää 
jäykkiä lihaksia, energisoitua sekä 
opetella rentoutumaan. Oma alusta 
mukaan. Sopii aloittelijoille. Kysy 
mahdollista kimppakyytiä opettajalta 
p. 050 414 8797. 

	` Hyvän olon jooga alkeet  
 (OS) 
syksy 730149a 
9.9.–25.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730149b 
13.1.–14.4.2023, 24 t / 56,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
pe 12.00–13.30 
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka 

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

	` Äijäjooga
syksy 730136a 
9.9.–25.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730136b 
13.1.–14.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 16.30–18.00 
Joogaohjaaja Samuli Nikkanen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730133a. 

	` Muut joogat
	` Yin-jooga A (OS) 

syksy 730143a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730143b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 11.00–12.00 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Rauhallisesti etenevä harjoitus, jonka 
avulla rentoutamme kehoa ja rau-
hoitamme mieltä. Teemme lempeitä, 
pitkäkestoisia asanoita erilaisia apu-
välineitä käyttäen, jolloin keho pääsee 
avautumaan syvemmälle sidekudok-
siin ja lihaskalvoihin. Oma alusta ja 
viltti mukaan. 

	` Yin-jooga B 
syksy 730144a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730144b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 16.00–17.00 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730143a.  
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	` Yin-jooga C 
syksy 730145a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730145b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5 
ma 17.00–18.00 
Yinjoogaopettaja Marika Hynninen 

Rauhallinen ja lempeä joogamuoto, 
jossa keskitytään pidempikestoisiin 
asanoihin. Harjoitus voi parantaa 
kehon liikkuvuutta, aineenvaihduntaa 
ja rauhoittaa/rentouttaa kehomieltä. 
Säännöllinen harjoitus voi harjoittaa 
olemisen taitoa ja laskea yleistä stres-
sitasoa. 

	` Kundaliinijooga A (OS) 
syksy 730138a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730138b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 56,00 € 
Peltolan päiväkoti, sali, Väinölänkatu 3 
ke 17.30–19.00 
Kundaliinijooganopettaja Liisa Flykt 

Syksyllä tutustumme ihmisen kym-
meneen hienovaraiseen kehoon 
kundaliinijoogan perinteen mukaan 
ja opettelemme tunnistamaan ne 
omassa kehossa: kriya (asanasarjojen), 
äänen, mantrojen, hengityksen ja me-
ditaation kautta. Keväällä tutustumme 
kundaliinijoogan perinteen mukaan 
elämän sykleihin 7-, 11- ja 18-vuoden 
kierron vaikutuksiin ja opettelem-
me tiedostamaan niitä itsessämme. 
Jokainen tunti on oma kokonaisuus. 
Mukaan oma alusta, viltti ja tyyny. Taso 
säädettävissä: kevyt/keskiraskas. 

	` Uusi! Yang Fusion & Yin 
syksy 730139a 
7.9.–23.11.2022, 22 t / 52,00 € 
kevät 730139b 
11.1.–5.4.2023, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 17.30–19.00 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Dynaaminen asanaharjoitus vaihtuvil-
la tyyleillä (vinyasa/flow yoga/astan-
ga). Teemme hengityksen/musiikin 
rytmittämiä liikesarjoja, jotka lisäävät 
voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta sekä 
parantavat tasapainoa. Loppuosan 
tunnista omistamme yin-osuuden 
mieltä ja kehoa tyynnyttäville pitkä-
kestoisille (3-5 min) asanoille. Soveltuu 
pidempään joogaa harrastaneille. Oma 
joogamatto ja viltti mukaan. 

	` Yin-jooga D (OS) 
syksy 730146a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730146b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 12.30–13.30 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730143a.  

	` Yin-jooga E 
syksy 730147a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730147b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 17.30–18.30 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730143a. 

	` Kundaliinijooga B 
syksy 730171a 
9.9.–25.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730171b 
13.1.–14.4.2023, 20 t / 47,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 13.30–14.45 
Kundaliinijoogaohjaaja Päivi Punkka 

Kurssilla herätellään jokaisen omia 
voimavaroja, haetaan sisäistä rauhaa ja 
kykyä parempaan läsnäoloon omaan 
hengitykseen syventymisen, fyysisten 
liikesarjojen, mantrojen, meditaation 
ja rentoutuksen avulla. Ei vaadi aiem-
paa osaamista, omat rajat huomioiden 
tunnin taso säädeltävissä. Mukaan 
oma alusta, viltti, tyyny, vesipullo. 

	` Yoga Flow® 
syksy 730135a 
9.9.–25.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730135b 
13.1.–14.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 15.00–16.00 
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 alkuasen-
nosta toiseen. Tunti sopii kaikille. Oma 
joogamatto mukaan. 

	` Lasten jooga 
syksy 730128a 
11.9.–20.11.2022, 8 t / 19,00 € 
kevät 730128b 
22.1.–26.3.2023, 8 t / 19,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 16.00–16.45 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Tutustumme joogaan leikillisyyden 
kautta liikkumisen ja pysähtymisen 
muodoissa (keskittymistä, rauhoittu-
mista, itseilmaisua ja kehon hallintaa) 
ilman suorituspainetta. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Jooga tukee 
mm. kouluelämää ja liikunnallisempia 
harrastuksia. Joustava vaatetus, alusta 
ja vesipullo. Osallistuminen ilman 
vanhempaa, ikäsuositus 5-9 v. Ei tuntia 
25.9., 16.10. ja 26.2. Kurssille ilmoit-
taudutaan lapsen nimellä. 

	` Lempeä jooga 
syksy 730142a 
11.9.–20.11.2022, 8 t / 19,00 € 
kevät 730142b 
22.1.–26.3.2023, 8 t / 19,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 16.55–17.40 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Lempeässä joogassa teemme yksin-
kertaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia 
joogaharjoitteita päättäen rentoutus-
osioon. Ei edellytä aiempaa kokemus-
ta. Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Oma alusta. Ei tuntia 25.9., 16.10. ja 
26.2. 

	` Yin & Yang -jooga (OS) 
syksy 730130a 
11.9.–20.11.2022, 11 t / 26,00 € 
kevät 730130b 
22.1.–26.3.2023, 11 t / 26,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 18.00–19.00 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Teemme liikkuvamman ja rauhallisem-
man harjoituksen (pitkäkestoisemmat 
asennot, ao. tilasta löytyy tiiliä ja vöitä, 
joita hyödynnämme) sekä rentoutuso-
sion. Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Oma alusta. Ei tuntia 25.9., 16.10. ja 
26.2.
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	` Kundaliinijooga C (OS) 
syksy 730172a 
11.9.–20.11.2022, 11 t / 26,00 € 
kevät 730172b 
22.1.–26.3.2023, 11 t / 26,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 19.10–20.10 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Vahvistamme kehoa ja henkistä hyvin-
vointia 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. Oma alusta. Ei tuntia 25.9., 
16.10. ja 26.2.

	` Joogan  
 lyhytkurssit
	` MINI-kurssi: Aamujooga,  

 etäopetus 
syksy 730181a 
26.9.–10.10.2022, 3 t / 10,00 € 
ma 7.45–8.30 
kevät 730181b 
16.–30.1.2023, 3 t / 10,00 € 
ma 7.35–8.20
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Herättelemme kehoa tulevaan päivään 
erilaisten jooga-asentojen ja -sarjojen 
puitteissa. Harjoituksen jälkeen päiväsi 
kulkee parhaimmillaan astetta parem-
min: tervetuloa löytämään aamuhar-
joituksen edut. Harjoitus tapahtuu 
oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Ks. etäopiskeluoh-
jeet s. 9. 

	` MINI-kurssi:  
 Äiti-vauva -jooga 
syksy 730120a 
26.9.–10.10.2022, 3 t / 10,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 8.45–9.30 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Olet tervetullut vauvasi kanssa. Vauva 
voi makoilla viltillä ja olla mukana 
harjoituksessa. Harjoittelemme 
joogaa omaa kehoa kuunnellen ilman 
vertailua/väkinäisyyttä vaikuttaen 
omaan hyvinvointiin. Suosituksena 
jälkitarkastus tehtynä, vauva noin 2-12 
kk. Ei vaadi aiempaa kokemusta. Oma 
alusta. 

	` MINI-kurssi: Parijooga 
syksy 730124a 
27.9.–11.10.2022, 5 t / 14,00 € 
Sali, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
ti 19.30–20.45 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Harjoitamme joogaa parin kanssa. 
Tunti sisältää yksilö- ja pariosuuden 
sekä rentoutumisen. Harjoitteet 
kehittävät mm. tasapainoa. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Harjoitus tapah-
tuu oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Kurssimaksu on 
henkilökohtainen. Oma alusta mu-
kaan. 

	` Hyvänolon  
 joogasunnuntai 
kevät 730157b 
5.3.2023, 7 t / 18,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 10.00–16.00 
Jooganopettaja Malla Rautaparta 

Kurssilla syvennymme aistimaan 
kehon sisätilaa. Tavoitteena on tulla 
entistä tietoisemmaksi interoseptii-
visistä aisteista, jotka havainnoivat 
kehon sisäpuolta. Otamme huomion 
kohteeksi myös hengitysliikkeen, joka 
on suurin kehon sisätilaa liikuttava voi-
ma. Mukaan oma joogamatto, lämmin 
vaatetus ja lounaseväät. 

	` KUNTOLIIKUNTA
MAANANTAI

	` Terveysliikunta, keppi- 
 jumppa naisille ja miehille 
syksy 730202a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730202b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 12.20–13.05 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Harjoitettavat liikkeet ovat tehokkaita 
ja selkeitä perusliikkeitä. Harjoittelulla 
parannamme tasapainoa, yleiskes-
tävyyttä, selän, vatsan ja alaraajojen 
voimaa, kehonhallintaa sekä nivelliik-
kuvuutta. Iloinen tapa liikkua yhdessä. 
Käytämme välineitä kuten kuminau-
hoja, käsipainoja, tasapainotyynyjä. 
Oma alusta mukaan. Taso: keskiraskas. 

	` Venyttäen ja vahvistaen  
 naisille ja miehille (OS) 
syksy 730203a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730203b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 13.15–14.00 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Monipuolista kehonhuoltoa. Harjoitet-
tavat liikkeet pilatestyyppisiä lattia- ja 
tasapainoliikkeitä sekä dynaamisia 
venyttelyjä. Harjoittelulla parannam-
me tasapainoa, kehonhallintaa, ryhtiä, 
aineenvaihduntaa, lihasvoimaa ja 
liikkuvuutta. Käytämme välineinä 
kuminauhoja, palloja. Täyspitkä peh-
meä alusta mukaan. Taso: kevyt, osin 
haastava. 

	` Kuntoliikunta, Kesämäki  
 (OS) 
syksy 730204a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730204b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Kesämäen koulu, liikuntasali,  
Lavolankatu 16 
ma 16.45–17.30 
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori 

Monipuolinen lihaskuntojumppa 
teemoja vaihdellen. Alkuverryttely 
sykkeen kohotuksineen, lihaskunto-
harjoitukset omalla kehonpainolla tai 
välineillä (keppi/käsipainot/kuminau-
ha), lopuksi venyttelyt. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas/raskas. 

	` Selkä-vatsa-hartiajumppa,  
 Lavola (OS) 
syksy 730205a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730205b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16 
ma 17.00–17.45 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Monipuolista itsehoitoa hartia- ja 
selkävaivojen ehkäisemiseksi ja hyvän 
olon lisäämiseksi. Toiminnalliset har-
joitteet parantavat aineenvaihduntaa, 
kehonhallintaa, tasapainoa, ryhtiä ja 
pilatestyyppisillä lattialiikkeillä paran-
namme keskivartalon lihasten voimaa 
sekä liikkuvuutta. Sovimme välineet 
kurssin alussa. Oma alusta mukaan. 
Taso: keskiraskas, osin haastava. 
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	` Venyttäen ja vahvistaen,  
 Lavola 
syksy 730206a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730206b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16 
ma 18.00–18.45 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730203a. 

	` Kuntoliikunta, Kasukkala  
 (OS) 
syksy 730208a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730208b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Kasukkalan koulu, sali, 
Vainikkalantie 171 
ma 18.30–19.15 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 

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

	` Kuntoliikunta, Haapajärvi 
syksy 730212a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730212b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Haapajärven kylätalo sali 
ma 17.15–18.00 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730208a.

	` Lihaskunto, Sammonlahti 
syksy 730211a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730211b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7 
ma 17.50–18.35 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Oman kehon painolla tehtävä lihas-
kuntotunti. Aluksi nopea alkuläm-
mittely. Monipuolisesti yksinkertaisia 
lihaskuntoliikkeitä kehon päälihas-
ryhmille ja lopuksi nopeat venyttelyt. 
Oma alusta mukaan. 

	` Kuntoliikunta, Kanavansuu 
 (OS) 
syksy 730230a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730230b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Kanavansuun asukastila, liikuntahalli, 
Tukkimiehenkatu 1 
ma 19.15–20.00 
Tuntiopettaja Inka Eerola 

Monipuolista kuntoliikuntaa vaihtuvil-
la teemoilla ja välineillä kaiken ikäisille 
ja tasoisille. Lihaskuntoa, liikkuvuus-
harjoitteita, sykkeen nostatusta ja 
liikunnan iloa! Oma alusta mukaan! 

	` Hiit/kuntopiiri A,  
 Sammonlahti 
syksy 730241a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730241b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7 
ma 17.00–17.45 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Lämmittelyn jälkeen teemme nopeaan 
tahtiin lihaskuntoliikkeitä eri lihasryh-
mille. Sisältää hyppyjä. Sopii kaiken-
kuntoisille! Teemme liikkeet omaan 
tahtiin, oman kunnon mukaan. Oma 
alusta ja sisäliikuntakengät mukaan. 

	` Kuntonyrkkeily, alkeet,  
 Lavola 
syksy 730244a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730244b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16 
ma 19.00–20.00 
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala 

Nyrkkeilyn perusteet kuntonyrkkeilyn 
muodossa. Tekniikkaharjoittelua ja 
kunnon hikijumppaa. Ohjaajalla vuo-
sien kokemus kamppailulajeista, mm. 
vapaaottelusta. Omat otteluhanskat 
pakolliset. 

	` Reisi-vatsa-pakara / 
 rinta-selkä-kädet 
syksy 730294a 
5.9.–21.11.2022, 18 t / 34,00 € 
kevät 730294b 
9.1.–3.4.2023, 20 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 19.25–20.40 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen. Harjoitamme 
kehoa kokonaisvaltaisesti muokatta-
vien lihasryhmien vaihtuessa viikoit-
tain kahden teeman välillä. Lopuksi 15 
min venyttelyt. Oma alusta mukaan. 
Taso: keskiraskas. 

TIISTAI

	` Kuntoliikunta, Voisalmi  
 (OS) 
syksy 730214a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730214b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19 
ti 17.15–18.00 
Tuntiopettaja Satu Kuukka 

Nyt lihaskuntoa kohottamahan ja 
liikkuvuutta lisäämähän, terveyttä 
tavoittelemahan ja hyvinvointia huo-
kumahan! Reipasta menoa ja liikkumi-
sen iloa vaihtuvilla teemoilla kaiken 
kuntoisille liikkujille. Tuu siis mukaan, 
tällä kurssilla ei kylmäksi jää kukaan! 
Mukaan oma alusta, tarvittaessa kumi-
nauha, keppi ja käsipainot. 

	` Kuntoa ja terveyttä  
 naisille A 
syksy 730215a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730215b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 10.00–10.45 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Lihaskuntojumppa, joka sisältää 
alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoitukset 
omaa kehonpainoa ja välineitä käyt-
täen, sykkeen kohotuksen, venyttelyt 
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta 
mukaan. 
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	` Selkä-vatsa-hartiajumppa 
syksy 730216a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730216b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 15.00–15.45 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730205a. Käytämme välineitä esim. 
kuminauhoja ja käsipainoja. Oma 
alusta mukaan. Taso: kevyt mutta osin 
haastavakin. 

	` Kuntoliikunta, Nyrhilä (OS) 
syksy 730225a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730225b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Jängyn Erämiesten maja, 
Nyrhiläntie 57 
ti 17.30–18.15 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730208a. 

	` Kuntoliikunta, Pontus 
syksy 730226a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730226b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Pontuksen koulu, sali, Muukontie 12 
ti 18.00–18.45 
Tuntiopettaja Inka Eerola 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730230a. 

	` Kuntoliikunta naisille,  
 Vilkjärvi 
syksy 730228a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730228b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10 
ti 18.45–19.30 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730208a. 

	` Kuntoliikunta miehille,  
 Vilkjärvi 
syksy 730229a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730229b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 

Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10 
ti 19.35–20.20 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 
Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730208a. 

	` Uusi! Tuolijumppa (OS) 
syksy 730238a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730238b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 9.00–9.45 
Liikunnanopettaja Galina Vainik 

Ikääntyneille suunnattu rauhallinen 
ja kevyt lihaskuntoliikunta musiikin 
tahdissa, jossa alkulämmittelyn jälkeen 
teemme erilaisia harjoituksia tuolilla 
istuen. Lopuksi venyttelyt. Taso: kevyt. 

	` PilatesHealth A
syksy 730248a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730248b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 16.00–17.00 
PilatesHealth-ohjaaja, kh 
Mervi Suninen 

Harjoittelua, jossa yhdistetään kehon-
hallintamenetelmä terveysliikunnan 
nykytietämykseen sekä uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin-
harjoittelusta. Tavoitteena 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 harras-
taneet. Oma täyspitkä pehmeä alusta 
mukaan. 

KESKIVIIKKO

	` Selkä-vatsa-hartiajumppa,  
 Lönnrotin koulu 
syksy 730233a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730233b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1 
ke 17.10–17.55 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730205a.

	` Kuntoliikunta, entinen  
 Siparin koulu (OS) 
syksy 730234a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730234b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Entinen Siparin koulu, Toikkalantie 262 
ke 18.00–19.00 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730208a.

	` Venyttäen ja vahvistaen,  
 Lönnrotin koulu 
syksy 730235a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730235b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1 
ke 18.00–18.45 
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730203a. 

	` Tanssikuntopiiri 
syksy 730242a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730242b 
11.1.–5.4.2023, 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. Taso: 
keskiraskas/raskas. 

	` Kehonpainoharjoittelu 
syksy 730252a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730252b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Etelä-Karjalan KamppailuAreena, 
Tukkikatu 2 
ke 17.45–18.30 
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala 

Street Workout -nimellä maailmalla 
tunnettu harjoittelumuoto, jossa haas-
tamme kehonhallintaa, liikkuvuutta ja 
lihasvoimaa. Taso: keskiraskas/raskas. 
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	` Kuntonyrkkeily, alkeet (OS) 
syksy 730254a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730254b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Etelä-Karjalan KamppailuAreena, 
Tukkikatu 2 
ke 16.30–17.30 
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala 

Nyrkkeilyn perusteet kuntonyrkkeilyn 
muodossa. Tekniikkaharjoittelua ja 
kunnon hikijumppaa. Ohjaajalla vuo-
sien kokemus kamppailulajeista, mm. 
vapaaottelusta. Omat otteluhanskat 
pakolliset. 

	` Body 
syksy 730261a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730261b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23 
ke 18.05–19.05 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tehokkaalla lihaskuntokurssilla har-
joitamme alkulämmittelyn jälkeen eri 
lihasryhmiä kehon omaa painoa sekä 
välineitä hyödyntäen. Lopuksi venytte-
lyt. Taso: keskiraskas. 

TORSTAI

	` Liikunta 3–4-vuotiaille,  
 Ruoholampi 
syksy 730209a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730209b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
to 16.50–17.35 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 
Lapsen ikä ja kehitys huomioiden 
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena 
liikunnan ilo, onnistumiset ja yhdessä 
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikke-
jä, musiikkiliikuntaa, temppuratoja 
ja pelejä. Lapset liikkuvat ryhmässä 
ilman vanhempia. Kurssille ilmoittau-
dutaan lapsen nimellä. 

	` Liikunta 5–6-vuotiaille,  
 Ruoholampi 
syksy 730227a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730227b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
to 17.45–18.30 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a. 
Kurssille ilmoittaudutaan lapsen 
nimellä. 

	` Venyttely, Ruoholampi  
 (OS) 
syksy 730210a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730210b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
to 18.35–19.20 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Lämmittelemme lihakset ja lisäämme 
liikkuvuutta kehossa. Sitten venytte-
lemme lihakset hyvin ja lopuksi pieni 
rentoutus. Mukaan lämmintä vaatetta 
ja oma alusta. 

	` PilatesHealth B (OS) 
syksy 730218a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730218b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 13.45–14.45 
PilatesHealth-ohjaaja, kh 
Mervi Suninen 

Harjoittelua, jossa yhdistetään kehon-
hallintamenetelmä terveysliikunnan 
nykytietämykseen sekä uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin-
harjoittelusta. Tavoitteena 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 harras-
taneet. Oma täyspitkä pehmeä alusta 
mukaan. 

	` Kuntoa ja terveyttä  
 miehille 
syksy 730236a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730236b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 9.30–10.15 
Liikunnanohjaaja Markku Timonen 

Lihaskuntoharjoittelua kahvakuulal-
la, käsipainoilla, jumppakepeillä ym. 
Jokaiseen harjoitukseen sisältyy lop-
puvenyttely. Oma alusta ja vesipullo 
mukaan. Taso: keskiraskas. 

	` Kuntoa ja terveyttä  
 naisille B 
syksy 730237a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730237b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 11.30–12.15 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten tiistain kurssissa 
730215a. 

	` Kuntopiiri 
syksy 730239a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730239b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 15.00–16.00 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Kuntopiiri eri muodoissa. Monipuolisia 
lihaskuntoliikkeitä erilaisilla välineillä 
ja oman kehon painolla sekä sykkeen-
kohotuksia. Teho helposti jokaisen liik-
kujan säädeltävissä ja taatusti rankka 
myös himoliikkujalle. 

	` Sählyä miehille ja naisille,  
 Ruoholampi 
syksy 730246a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 42,00 € 
kevät 730246b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 46,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
to 19.30–21.00 
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Markku Timonen 
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Sähly on yhteinen kuntoiluharrastus 
eri taitotason miehille ja naisille. Hiki 
nousee pintaan ja kunto kohoaa. 
Alkulämmittelyn jälkeen alkaa itse 
pelaaminen, jonka lomassa opimme 
sääntöjä. Mukaan oma sählymaila. 
Taso: keskiraskas. 

	` Seniorijumppa 
syksy 730247a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730247b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 10.30–11.15 
Liikunnanopettaja Galina Vainik 

Senioreille tarkoitettu hyvän mielen 
kevyt jumppatunti, jossa lämmittelyn 
jälkeen lihaskunto-, liikkuvuus- ja 
tasapainoharjoitteita sekä venyttelyä 
kehon toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi. Oma alusta mukaan. 
Taso: kevyt. 

	` Koripalloa miehille ja  
 naisille, Voisalmi 
syksy 730249a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 42,00 € 
kevät 730249b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 46,00 € 
Voisalmen koulu, sali,  Voisalmentie 19 
to 19.30–21.00 
Tuntiopettaja Jouko Kaskinen 

Jokamiehen ja -naisen kuntoilua ja lii-
kuntaa koripalloa pelaamalla. Omatoi-
minen alkulämmittely heittoharjoituk-
sin ja lämmittelyn jälkeen pelaamista. 
Sisäpelivarustus. Taso: keskiraskas. 

PERJANTAI

	` Liikunta 3–4-vuotiaille,  
 Ruoholampi 
syksy 730221a 
9.9.–25.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730221b 
13.1.–14.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
pe 16.30–17.15 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Ks. sisältö kuten torstain kurssissa 
730209a. Kurssille ilmoittaudutaan 
lapsen nimellä. 

	` Liikunta 5–6-vuotiaille,  
 Ruoholampi 
syksy 730222a 
9.9.–25.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730222b 
13.1.–14.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
pe 17.20–18.05 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 
Ks. sisältö kuten torstain kurssissa 
730209a. Kurssille ilmoittaudutaan 
lapsen nimellä. 

	` Vatsa-pakara, Ruoholampi 
syksy 730223a 
9.9.–25.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730223b 
13.1.–14.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
pe 19.00–19.45 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Keskitymme keskivartalon ja pakaroi-
den kiinteyttämiseen ja vahvistami-
seen yksinkertaisilla liikkeillä. Alkuun 
pieni alkulämmittely, jonka jälkeen 
lihaskuntoliikkeitä oman kehon pai-
nolla. Lopuksi nopeat venyttelyt. Oma 
alusta mukaan. 

	` Hiit/kuntopiiri B,  
 Ruoholampi 
syksy 730224a 
9.9.–25.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730224b 
13.1.–14.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2 
pe 18.10–18.55 
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730241a. 

LAUANTAI

Ei kuntoliikunnan kursseja.

SUNNUNTAI

	` Naisten peliryhmä,  
 Kourula 
syksy 730256a 
11.9.–27.11.2022, 22 t / 42,00 € 
kevät 730256b 
15.1.–16.4.2023, 24 t / 46,00 € 

Kourulan liikuntahalli, Katajakatu 12 
su 17.30–19.00 
Liikunnanohjaaja, valmentaja  
Markku Timonen,  
tuntiopettaja Jouko Kaskinen 

Pelaamme korista ja sählyä taitotasos-
ta riippumatta eikä haittaa, vaikka et 
olisi aiemmin pelannut kumpaakaan. 
Opettelemme pelin ohella sääntöjä. 
Varusteena sisäpelivarusteet ja sähly-
maila. Taso: keskiraskas. 

	` Reisi-vatsa-pakara (OS) 
syksy 730267a 
11.9.–20.11.2022, 8 t / 15,00 € 
kevät 730267b 
15.1.–26.3.2023, 8 t / 15,00 € 
Fysio-Eskola Oy, Olesali, 
Raatimiehenkatu 18 
su 16.45–17.45 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

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

	` TANSSI
MAANANTAI

	` Zumba Gold® A, jatko (OS) 
syksy 730315a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730315b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 10.00–10.45 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Zumba Gold® suunnattu paitsi aktii-
visille ikäihmisille, myös aloitteleville 
zumbaajille tai rauhallisempaa tahtia 
toivoville. Tunnit suunniteltu nive-
lystävällisiksi, joten hypyt ja kierrot 
jätetty pois. Liikumme lattarirytmien ja 
maailmanmusiikin tahdissa. 

	` ¡Baila!, alkeet / alkeisjatko  
 (OS) (keke)
syksy 730318a / alkeet
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730318b / alkeisjatko
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 17.10–18.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
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Tanssimme kuubalaista salsaa ja cha-
cha-chata. Lisäksi tanssimme romant-
tista bachataa, vauhdikasta meren-
gueta ja sambaa sekä argentiinalaista 
tangoa. Opettelemme mm. tanssien 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. Raken-
namme askelkuvioista koreografian 
kurssin aikana. Eri tansseja 1-2 /tunti. 
Aloittelijoille. Kurssille ei voi liittyä 
kesken kauden. 

	` Zumba® A 
syksy 730319a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730319b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 18.15–19.15 
ZIN Zumba® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen 

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

	` Uusi! Zumba® Gold-Toning  
 (OS) 
syksy 730320a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730320b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 15.00–15.45 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Zumba® Gold-Toning pohjautuu Zum-
ba Gold -tuntiin. Käytämme kevyitä 
käsipainoja, jotka haastavat sinut ihan-
teellisella ylä- ja keskivartalotreenillä 
samaan aikaan kun tanssit lattariryt-

mien ja maailmanmusiikin tahdissa. 
Tunti on osittain kiinteytystunti. 

TIISTAI

	` Lavis-lavatanssijumppa® A,  
 jatko (keke) 
syksy 730325a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730325b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 11.00–11.45 
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tanssimme tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppaa, jenkkaa, rockia/jivea, 
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla voi 
oppia eri lavatanssiaskeleiden perus-
teita kuntoilun ohella. Paria ei tarvita. 

Kuva: Jenni Könönen
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	` Uusi! Zumba Gold ® seated  
 (tuolissa) (OS) 
syksy 730329a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730329b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 13.30–14.15 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Hauska ja helppo tapa liikkua latta-
rimusiikin tahtiin. Tunti pohjautuu 
Zumba Gold -tuntiin ja on siitä sovel-
lettu versio. Tunti toteutetaan pääosin 
ISTUEN ja/tai tuolia apuna käyttäen. 

	` Lavis-lavatanssijumppa®,  
 Voisalmi (keke) 
syksy 730331a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730331b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19 
ti 16.15–17.00 
Lavis® -ohjaaja Elena Styf 

Liikuntamuoto, joka perustuu lava-
tanssiaskeleiden ja jumpan välimuo-
toon. 

	` ¡Baila!, jatko (keke) 
syksy 730332a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730332b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23 
ti 16.45–17.45 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tanssimme kuubalaista salsaa ja cha-
cha-chata. Lisäksi tanssimme romant-
tista bachataa, vauhdikasta meren-
gueta ja sambaa sekä argentiinalaista 
tangoa. Opettelemme mm. tanssien 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. Raken-
namme askelkuvioista koreografian 
kurssin aikana. Eri tansseja 1-2 /tunti. 
Perusteet jo hallitseville. 

	` Uusi! Lavis-lavatanssi- 
 jumppa®, Lavolan koulu  
 (OS) (keke) 
syksy 730337a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730337b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 30,00 € 

Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16 
ti 18.50–19.50 
Lavis® -ohjaaja Elena Styf 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730331a.

KESKIVIIKKO

	` Dancehall (keke) 
syksy 730327a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730327b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23 
ke 16.00–16.45 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Jamaikalainen tanssi- ja musiikkityyli, 
joka on voimakkaan fyysinen, mutta 
samalla karibialaisen rento. Yksi tämän 
hetken kuumimpia tanssityylejä, josta 
otetaan paljon vaikutteita muihin 
tanssilajeihin. Askelkuvioista raken-
namme koreografian kurssin aikana. 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kurssil-
le ei voi liittyä kesken kauden. 

	` Zumba Gold® B, jatko 
syksy 730328a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730328b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 13.15–14.00 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730315a. 

	` Lavis-lavatanssijumppa® B,  
 jatko (OS) (keke) 
syksy 730334a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730334b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 14.15–15.00 
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten tiistain kurssissa 
730325a. 

	` Salsa (keke) 
syksy 730369a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 28,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23 
ke 16.55–17.55 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Latinalaisamerikkalaisen tanssin muo-
to, joka syntynyt perinteisistä kuu-
balaisista rytmeistä. Ominaispiirteitä 
erilaiset vartalon ja lantion liikkeet 
sekä kissamainen olemus. Opettelem-
me muun muassa salsan rytmiikkaa, 
vartalon käyttöä ja erilaisia askelku-
vioita musiikin tahdissa. Askelkuvioista 
rakennamme koreografian. Kurssille ei 
voi liittyä kesken kauden. 

	` Uusi! Salsatón B (keke) 
kevät 730373b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23 
ke 16.55–17.55 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Makea yhdistelmä salsan viehkeää 
maailmaa ja menevää rytmikästä reg-
gaetónia. Sheikkaamme vartaloa mu-
kaansatempaavan salsan, reggaetónin 
ja salsaton -musiikin pyörteissä. Ener-
giselle tanssityylille ominaista lantion 
ja rintakehän monipuoliset liikkeet 
yhdistettynä vauhdikkaisiin askeliin. 
Taso: alkeet. 

TORSTAI

	` Lavis-lavatanssijumppa®,  
 Myllymäki (OS) (keke) 
syksy 730339a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730339b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Myllymäen koulu, sali, 
Hiessillankatu 10 
to 18.00–18.45 
Lavis® -ohjaaja Elena Styf 

Ks. sisältö kuten tiistain kurssissa 
730331a.

	` Zumba® B 
syksy 730344a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730344b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 16.15–17.15 
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! 
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	` Street dance A (keke) 
syksy 730363a 
8.9.–24.11.2022, 18 t / 34,00 € 
kevät 730363b 
12.1.–13.4.2023, 20 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 18.45–20.00 
Tuntiopettaja Chantelle Blue Anttonen 

Energinen tanssitunti, joka soveltuu 
kaikenikäisille. Tavoitteena on tar-
jota kaikille mahdollisuus perehtyä 
street-tyyleihin helpolla ja hauskalla 
tavalla. Aluksi lämmittely, sitten tans-
sin harjoittelu, lopuksi lihastreeni ja ve-
nyttely. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
Opetuskieli englanti/suomi. Vesipullo 
ja sisäkengät mukaan. 

PERJANTAI

	` Reggaeton (keke) 
syksy 730335a 
9.9.–25.11.2022, 18 t / 34,00 € 
kevät 730335b 
13.1.–14.4.2023, 20 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 18.10–19.25 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Käytämme runsaasti keskivartaloa 
sekä teemme erilaisia hartioiden ja 
lantion liikkeitä. Rytmikäs reggaeton-
musiikki on vallannut yökerhojen tans-
silattiat niin Latinalaisessa Amerikassa 
kuin Euroopassakin. Teemme erilaisia 
askelsarjoja, joissa pääpaino vartalon 
liikkeissä. Rakennamme askelkuvioista 
koreografian. Lopuksi venyttelyt. Ai-
empaa kokemusta ei tarvita. Kurssille 
ei voi liittyä kesken kauden. 

LAUANTAI

	` Parisalsa, alkeet (keke) 
syksy 730336a 
10.9.–19.11.2022, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.30–14.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tutustumme kuubalaisen parisalsan 
perusteisiin opetellen parisalsan 
peruskuvioita, vientitekniikkaa, 
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautu-
minen mieluiten oman parin kanssa. 
Kurssimaksu henkilökohtainen. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko. 

	` Soolosalsa, alkeet (keke) 
kevät 730338b 
14.1.–25.3.2023, 12 t / 24,00 € 

211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.30–14.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Latinalaisamerikkalaisen tanssin 
muoto, joka on syntynyt perinteisistä 
kuubalaisista rytmeistä. Ominaispiir-
teitä ovat erilaiset vartalon ja lantion 
liikkeet sekä kissamainen olemus. 
Opettelemme muun muassa salsan 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. Askel-
kuvioista rakennamme koreografian. 
Tanssimme ilman paria. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen viikko. 

SUNNUNTAI

	` Uusi! Salsatón A (keke) 
syksy 730381a 
11.9.–20.11.2022, 8 t / 15,00 € 
kevät 730381b 
15.1.–26.3.2023, 8 t / 15,00 € 
Fysio-Eskola Oy, Olesali, 
Raatimiehenkatu 18 
su 17.50–18.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Makea yhdistelmä salsan viehkeää 
maailmaa ja menevää rytmikästä reg-
gaetónia. Sheikkaamme vartaloa mu-
kaansatempaavan salsan, reggaetónin 
ja salsaton -musiikin pyörteissä. Ener-
giselle tanssityylille ominaista lantion 
ja rintakehän monipuoliset liikkeet 
yhdistettynä vauhdikkaisiin askeliin. 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. 
Taso: alkeet. 

	` Street dance B (OS) (keke) 
syksy 730383a 
11.9.–27.11.2022, 18 t / 34,00 € 
kevät 730383b 
15.1.–16.4.2023, 20 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 14.30–15.45 
Tuntiopettaja Chantelle Blue Anttonen 

Ks. sisältö kuten torstain kurssissa 
730363a. 

	` HYVÄ OLO
	` Mindfulness tutustumis- 

 viikonloppu 
syksy 730403a 
3.–4.9.2022, 11 t / 26,00 € 
la ja su 10.00–14.00 
kevät 730403b 
14.–15.1.2023, 11 t / 26,00 € 
la ja su 16.00–20.00 

211 Sali, Pohjolankatu 27 
Mindfulness-ohjaaja CFM® 
Marjo Niiranen 
Viikonloppu soveltuu mindfulnessis-
ta kiinnostuneille, vasta-alkajille, jo 
harjoitteisiin perehtyneille sekä kurs-
sin aiemmin käyneille. Mindfulness 
tarkoittaa suomennettuna hyväksy-
vää tietoista läsnäoloa. Kurssi avaa 
mindfulness-harjoitteiden maailmaa 
ja tarjoaa irtioton arjesta. Oma alusta 
ja eväät. 

	` Fasciavenyttely A 
syksy 730412a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730412b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16 
ma 17.35–18.35 
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori 

Kokonaisvaltaista kehonhuoltoa 
dynaamisilla liikkuvuus- ja liikehallin-
taharjoittelua nivelten täysiä liikeratoja 
ja lihastoimintaketjuja mukaillen. Sopii 
lihaskireyksistä ja niveljäykkyyksistä 
kärsiville henkilöille. Ei sovi, jos pitkälle 
edennyt nivelrikko. Oma alusta ja 
hierontapallo (tennispallo tmv.). Taso: 
kevyt. 

	` Kehonhuolto ja liikkuvuus,  
 Lavola 
syksy 730414a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730414b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16 
ma 20.05–20.50 
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala 

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

	` Uusi! Lempeä kehonhuolto  
 (OS) 
syksy 730416a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730416b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 12.00–13.00 
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Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Keskitymme kevyen liikkeen, veny-
tysten sekä joogan asanoiden avulla 
avaamaan kehon kireyksiä ja lisää-
mään liikkuvuutta. Sopii kaikille ke-
honhuoltoa ja venyttelyä kaipaaville. 
Välineinä käytämme mm. rullia, tennis- 
tai fasciapalloja. Oma alusta ja viltti. 

	` Chi Kung - kiinalainen  
 voimistelu ja itsehoito  
 (OS) (keke) 
syksy 730405a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 40,00 € 
kevät 730405b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 43,00 € 
Steinerkoulu, sali, Marssitie 21 
ti 18.00–19.30 
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko 

Chi Kung (Qigong) kiinalaiseen ener-
gialääketieteeseen perustuva kehon 
harjoitusmuoto kokonaishyvinvointiin. 
Kaikenkuntoisille sopivat harjoitukset 
sisältävät pehmeitä liikkeitä hengi-
tykseen yhdistettynä, niskan ja selän 
hoitoa, akupainelua sekä hiljentymis-
tä. Osa harjoituksista tehdään tuolilla 
istuen. Sopii sekä aloittelijoille että 
aiempaa kokemusta omaaville. 

	` Uusi! Sointukylpy -ääni- 
 maljasyvärentoutus 
syksy 730417a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730417b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5 
ti 19.15–20.15 
Sointukylpyohjaaja Jonna Svahn 

Rentouttava tunti, jossa lepäillään 
lattialla joogamaton ja viltin päällä. 
Äänimaljojen ja muiden soittimien 
ääniaallot ja värähtely saavat kehossa 
aikaan syvärentouttavan tilan, jolloin 
hermosto ja lihakset rauhoittuvat ja 
stressitaso laskee. Äänimaljojen har-
moniset äänet vievät sinut rauhoitta-
van unen ja valvetilan rajamaastoon. 

	` Uusi! Kehonhuolto 
syksy 730418a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730418b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 19.15–20.15 

Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa 
sinua palautumaan rasituksesta ja lisää 
liikkuvuutta sekä parantaa kehon-
hallintaa. Teemme erilaisia avaavia 
harjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä 
dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Lo-
puksi rentoutus. Oma alusta mukaan. 
Sopii kaikille. 

	` Hengittäen terveyttä,  
 energiaa, tietoisuutta 
syksy 730406a 
29.10.2022, 7 t / 18,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 10.00–16.00 
Keho- ja rosenterapeutti Riitta Kokko 
Kurssilla opimme ymmärtämään syvän 
ja esteettömän hengityksen tärkeyden 
kehon ja mielen hyvinvoinnille sekä 
korkean energiatason ylläpitäjänä. 
Teemme runsaasti hengitysharjoi-
tuksia sekä bioenergetiikkaa kehon 
tunnejännitysten vapauttamiseksi. 
Mukana myös kiinalaisen lääketieteen 
ja korkeamman tietoisuuden näkökul-
ma. Soveltuu myös hengityselinsai-
raille. 

	` Fasciavenyttely B
syksy 730420a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730420b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16 
to 18.00–19.00 
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori 

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

	` JOULUKUUN  
 YHDET KERRAT
Kurssit järjestetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

	` Joulukuun Kuntoliikunta,  
 yksi kerta 
syksy 730297a 
7.12.2022, 45 min / 5,00 € 
ke 16.00–16.45 

Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Hiki pintaan, hymyä huuleen ja vauh-
tia koipiin joulutunnelmin. 

	` Joulukuun Lavis-lava- 
 tanssijumppa®, yksi kerta  
 (keke) 
syksy 730393a 
7.12.2022, 45 min / 5,00 € 
ke 17.00–17.45 
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Tervetuloa fiilistelemään jouluteemai-
selle Lavis-lavatanssijumppa®-tunnille. 
Tunnilla soitetaan perinteisiä joulu-
lauluja hieman uudella miksauksella. 
Paria ei tarvita. 

	` Joulukuun Zumba® 90 min  
 Bling Bling Party,  
 yksi kerta 
syksy 730390a 
8.12.2022, 90 min / 8,00 € 
to 17.00–18.30 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

"Riisu pois jo arkipaita, jotain kiiltävää 
päälle laita"! Tule bailaamaan ja joraa-
maan! Pistetään kuumimmat bileet 
pystyyn ennen joululomaa! 

	` Joulukuun ¡Baila!  
 -maraton, yksi kerta (keke) 
syksy 730394a 
12.12.2022, 90 min / 8,00 € 
ma 17.30–19.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tutustumme Karibian alueen tans-
seista mm. salsaan, cha-cha-chahan 
ja bachataan. Opettelemme tanssien 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelsarjoja musiikin tahdissa. Aloitte-
lijoille. 

	` Joulukuun Body, yksi kerta 
syksy 730298a 
13.12.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 17.00–18.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tehokkaalla lihaskuntokurssilla har-
joitamme alkulämmittelyn jälkeen eri 
lihasryhmiä kehon omaa painoa sekä 
välineitä hyödyntäen. Lopuksi venytte-
lyt. Taso: keskiraskas. 
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	` Joulukuun Kehonhuolto,  
 yksi kerta 
syksy 730424a 
13.12.2022, 60 min / 6,00 € 
ti 18.10–19.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa 
sinua palautumaan rasituksesta ja lisää 
liikkuvuutta sekä parantaa kehon-
hallintaa. Teemme erilaisia avaavia 
harjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä 
dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Lo-
puksi rentoutus. Oma alusta mukaan. 
Sopii kaikille. 

	` KESÄKURSSIT 
 24.4.–4.6.2023 
Kurssit järjestetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

MAANANTAI 

	` Kesäkurssi: Yoga Flow® 
kevät 730161b 
24.4.–29.5.2023, 8 t / 19,00 € 
ma 19.30–20.45 
Yoga Flow® -ohjaaja 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

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

	` Kesäkurssi: Yin-jooga A 
kevät 730166b 
24.4.–29.5.2023, 7 t / 16,00 € 
ma 18.15–19.15 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Rauhallisesti etenevä harjoitus, jonka 
avulla rentoutamme kehoa ja rau-
hoitamme mieltä. Teemme lempeitä, 
pitkäkestoisia, venyttäviä asanoita 
erilaisia apuvälineitä käyttäen, jolloin 
keho pääsee avautumaan syvemmälle 
sidekudoksiin ja lihaskalvoihin. Oma 
alusta ja viltti mukaan. 

	` Kesäkurssi: Kuntopiiri 
kevät 730291b 
24.4.–29.5.2023, 5 t / 10,00 € 
ma 16.00–16.45 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen 

Kuntopiiri eri muodoissa. Teemme 
monipuolisia lihaskuntoliikkeitä erilai-
silla välineillä ja oman kehon painolla 
sekä sykkeenkohotuksia. Teho helposti 
jokaisen liikkujan säädeltävissä ja taa-
tusti rankka myös himoliikkujalle. 

	` Kesäkurssi: Zumba® A 
kevät 730352b 
24.4.–29.5.2023, 7 t / 14,00 € 
ma 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! 

	` Kesäkurssi: Zumba Gold®,  
 jatko A 
kevät 730357b 
24.4.–29.5.2023, 5 t / 10,00 € 
ma 15.00–15.45 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 
Zumba Gold® suunnattu paitsi aktii-
visille ikäihmisille, myös aloitteleville 
zumbaajille tai rauhallisempaa tahtia 
toivoville. Suunniteltu nivelystävälli-
siksi, joten hypyt ja kierrot jätetty pois. 
Liikumme lattarirytmien ja maailman-
musiikin tahdissa. 

TIISTAI

	` Uusi! Kesäkurssi:  
 Sydänjooga 
kevät 730164b 
25.4.–30.5.2023, 8 t / 19,00 € 
ti 19.10–20.10 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo 

Perinteiset jooga-asanat tehostuvat 
meditaatioharjoituksilla ja vaikutus 
ulottuu koko elämään. Lisäämme 
kehon vahvuutta ja terveyttä sekä 
avaamme sydämen myötätunnolle. 
Oma alusta. Taso säädettävissä oman 
kokemuksen mukaan kevyeksi. 

	` Kesäkurssi: PilatesHealth 
kevät 730251b 
25.4.–30.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ti 15.30–16.30 
PilatesHealth-ohjaaja, kh 
Mervi Suninen 

Harjoittelua, jossa yhdistetään kehon-
hallintamenetelmä terveysliikunnan 
nykytietämykseen sekä uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin-
harjoittelusta. Tavoitteena 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 harras-
taneet. Oma täyspitkä pehmeä alusta 
mukaan. 

	` Kesäkurssi:  
 Reisi-vatsa-pakara A 
kevät 730274b 
25.4.–30.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ti 18.00–19.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

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

	` Kesäkurssi: Lavis-lavatans- 
 sijumppa® A, jatko (keke) 
kevät 730355b 
25.4.–30.5.2023, 6 t / 12,00 € 
ti 10.00–10.45 
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen 

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tanssimme tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppaa, jenkkaa, rockia/jivea, 
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla voi 
oppia eri lavatanssiaskeleiden perus-
teita kuntoilun ohella. Paria ei tarvita. 

	` Kesäkurssi: ¡Baila! (keke) 
kevät 730358b 
25.4.–30.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ti 16.50–17.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tanssimme kuubalaista salsaa ja cha-
cha-chata. Lisäksi tanssimme romant-
tista bachataa, vauhdikasta meren-
gueta ja sambaa sekä argentiinalaista 
tangoa. Opettelemme mm. tanssien 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. Raken-
namme askelkuvioista koreografian 
kurssin aikana. Eri tansseja 1-2 /tunti. 
Aloittelijat. 

	` Uusi! Kesäkurssi:  
 Lempeä kehonhuolto 
kevät 730430b 
25.4.–30.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ti 11.00–12.00 
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Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Keskitymme kevyen liikkeen, veny-
tysten sekä joogan asanoiden avulla 
avaamaan kehon kireyksiä ja lisää-
mään liikkuvuutta. Sopii kaikille ke-
honhuoltoa ja venyttelyä kaipaaville. 
Välineinä käytämme mm. rullia, tennis- 
tai fasciapalloja. Oma alusta ja viltti. 

KESKIVIIKKO

	` Kesäkurssi: Yin-jooga B 
kevät 730167b 
26.4.–31.5.2023, 8 t / 19,00 € 
ke 17.15–18.15 
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730166b. 

	` Kesäkurssi:  
 Tanssikuntopiiri A 
kevät 730299b 
26.4.–31.5.2023, 6 t / 12,00 € 
ke 16.15–17.00 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

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

	` Kesäkurssi: Lavis-lava- 
 tanssijumppa® B (keke) 
kevät 730336b 
26.4.–31.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ke 12.00–13.00 
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen 

Ks. sisältö kuten tiistain kurssissa 
730355b. 

	` Kesäkurssi: Reggaeton/ 
 Dancehall (keke) 
kevät 730360b 
26.4.–31.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ke 18.25–19.25 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Käytämme runsaasti keskivartaloa 
sekä teemme erilaisia hartioiden ja 
lantion liikkeitä. Dancehall on jamai-
kalainen tanssityyli, joka voimakkaan 
fyysinen, mutta samalla karibialaisen 
rento. Teemme erilaisia askelsarjoja, 
joissa pääpaino vartalon liikkeissä. 
Askelkuvioista rakennamme koreo-
grafian. Tanssit vaihtuvat vuoroviikoin. 
Aloittelijat. 

	` Uusi! Kesäkurssi: Zumba®  
 Gold-Toning 
kevät 730375b 
26.4.–31.5.2023, 6 t / 12,00 € 
ke 15.15–16.00 
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen 
Zumba® Gold-Toning pohjautuu Zum-
ba Gold tuntiin. Käytämme kevyitä 
käsipainoja, jotka haastavat sinut ihan-
teellisella ylä- ja keskivartalotreenillä 
samaan aikaan kun tanssit lattariryt-
mien ja maailmanmusiikin tahdissa. 
Tunti on osittain kiinteytystunti. 

	` MINI-kesäkurssi:  
 Mindfulness 
kevät 730410b 
26.4.–10.5.2023, 5 t / 14,00 € 
ke 19.40–20.55 
Mindfulness-ohjaaja CFM® 
Marjo Niiranen 

Tutustumme muutamiin mindful-
ness-harjoitteisiin. Mindfulness 
tarkoittaa suomennettuna hyväksyvää 
tietoista läsnäoloa. Voit olla vasta-al-
kaja tai mindfulness-harjoitteisiin jo 
aiemmin perehtynyt. Oma alusta, 
tyyny ja viltti. Kurssi kokoontuu 26.4., 
3.5. ja 10.5. 

	` Uusi! Kesäkurssi:  
 Kehonhuolto A 
kevät 730432b 
26.4.–31.5.2023, 8 t / 16,00 € 
ke 13.10–14.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa 
sinua palautumaan rasituksesta ja lisää 
liikkuvuutta sekä parantaa kehon-
hallintaa. Teemme erilaisia avaavia 
harjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä 
dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Lo-
puksi rentoutus. Oma alusta mukaan. 
Sopii kaikille. 

TORSTAI

Ei tunteja helatorstaina 18.5.

	` MINI-Kesäkurssi: Vinyasa  
 Flow -jooga, etäopetus 
kevät 730182b 
27.4.–11.5.2023, 3 t / 10,00 € 
to 18.00–18.45 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Joogaa kotona verkko-opiskelualustaa 
käyttäen tietokoneella/tabletilla/äly-
puhelimella. Vinyasa Flow on virtaava, 

fyysisempi tunti, jossa liikkeet yhdis-
tyvät hengityksen avulla vaihteleviksi 
liikesarjoiksi hyödyntäen mm. aurin-
kotervehdyksen asanoiden positiivisia 
vaikutuksia. Soveltuu parhaiten jo 
aiemmin jooganneille. Taso: keskiras-
kas/raskas. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Yin-jooga, etäopetus 
kevät 730183b 
27.4.–11.5.2023, 4 t / 12,00 € 
to 18.55–19.55 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Joogaa kotona verkko-opiskelualus-
taa käyttäen tietokoneella/tabletilla/
älypuhelimella. Yin-joogassa antau-
dutaan olemaan pitkäkestoisesti eri 
asennoissa, joka huoltaa kehoa ja 
mieltä. Ei edellytä aiempaa kokemus-
ta. Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. 

	` Kesäkurssi: Yin-jooga C 
kevät 730168b 
27.4.–1.6.2023, 7 t / 16,00 € 
to 11.00–12.00 
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten maanantain kurssissa 
730166b. 

	` Kesäkurssi: Body 
kevät 730270b 
27.4.–1.6.2023, 7 t / 14,00 € 
to 19.00–20.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Tehokkaalla lihaskuntokurssilla har-
joitamme alkulämmittelyn jälkeen eri 
lihasryhmiä kehon omaa painoa sekä 
välineitä hyödyntäen. Lopuksi venytte-
lyt. Taso: keskiraskas. 

	` Kesäkurssi: Kuntoa ja  
 terveyttä naisille 
kevät 730290b 
27.4.–1.6.2023, 5 t / 10,00 € 
to 10.00–10.45 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Lihaskuntojumppa, joka sisältää 
alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoitukset 
omaa kehonpainoa ja välineitä käyt-
täen, sykkeen kohotuksen, venyttelyn 
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta 
mukaan. 
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	` Kesäkurssi:  
 Tanssikuntopiiri B 
kevät 730293b 
27.4.–1.6.2023, 5 t / 10,00 € 
to 12.15–13.00 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen 

Ks. sisältö kuten keskiviikon kurssissa 
730299b.

	` Kesäkurssi: Lavis-lava- 
 tanssijumppa® C (keke) 
kevät 730354b 
27.4.–1.6.2023, 7 t / 14,00 € 
to 16.45–17.45 
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen 

Ks. sisältö kuten tiistain kurssissa 
730355b.

	` Kesäkurssi: Salsa (keke) 
kevät 730362b 
27.4.–1.6.2023, 7 t / 14,00 € 
to 17.50–18.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Latinalaisamerikkalaisen tanssin muo-
to, joka syntynyt perinteisistä kuu-
balaisista rytmeistä. Ominaispiirteitä 
erilaiset vartalon ja lantion liikkeet 
sekä kissamainen olemus. Opettelem-
me muun muassa salsan rytmiikkaa, 
vartalon käyttöä ja erilaisia askelku-
vioita musiikin tahdissa. Askelkuvioista 
rakennamme koreografian. Kaikki 
tasot. 

PERJANTAI

	` Kesäkurssi:  
 Reisi-vatsa-pakara B 
kevät 730276b 
28.4.–2.6.2023, 10 t / 20,00 € 
pe 16.30–17.45 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

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

	` Uusi! Kesäkurssi:  
 Kehonhuolto B 
kevät 730436b 
28.4.–2.6.2023, 8 t / 16,00 € 
pe 17.55–18.55 

Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Ks. sisältö kuten keskiviikon kurssissa 
730432b. 

LAUANTAI

Ei kesäkursseja lauantaisin.

SUNNUNTAI

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Vinyasa Flow -jooga 
kevät 730153b 
7.–21.5.2023, 3 t / 10,00 € 
su 17.00–17.45 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Virtaava, fyysinen tunti, jossa liik-
keet yhdistyvät hengityksen avulla 
vaihteleviksi liikesarjoiksi hyödyntäen 
mm. aurinkotervehdyksen asanoi-
den positiivisia vaikutuksia. Soveltuu 
parhaiten jo aiemmin jooganneille. 
Taso: keskiraskas/raskas. Oma alusta 
mukaan. 

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Lasten jooga 
kevät 730162b 
7.–21.5.2023, 3 t / 10,00 € 
su 12.15–13.00 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Tutustumme joogaan leikillisyyden 
kautta liikkumisen ja pysähtymisen 
muodoissa (keskittymistä, rauhoittu-
mista, itseilmaisua ja kehon hallintaa) 
ilman suorituspainetta. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Jooga tukee 
mm. kouluelämää ja liikunnallisempia 
harrastuksia. Joustava vaatetus, alusta 
ja vesipullo. Osallistuminen ilman van-
hempaa, ikäsuositus 5–9 v. Ilmoittau-
tuminen lapsen nimellä. 

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Kundaliinijooga 
kevät 730163b 
7.–21.5.2023, 4 t / 12,00 € 
su 19.00–20.00 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Vahvistamme kehoa ja henkistä hyvin-
vointia 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. Oma alusta. 

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Lempeä jooga 
kevät 730174b 
7.–21.5.2023, 3 t / 10,00 € 
su 17.55–18.40 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 
Teemme yksinkertaisia kehoa ja 
mieltä rauhoittavia joogaharjoitteita 
päättäen rentoutusosioon. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Harjoitus tapah-
tuu oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Oma alusta. 

	` MINI-Kesäkurssi:  
 Äitiysjooga 
kevät 730176b 
7.–21.5.2023, 3 t / 10,00 € 
su 13.10–13.55 
Joogaopettaja Marjo Niiranen 

Harjoituksissa korostuu lempeys, 
oman kehon kuuntelu tietoisesti, 
ilman vertailua ja väkinäisyyttä sovel-
tuen näin koko raskausajalle perus-
terveydentilasi puitteissa. Lempeät 
harjoitteet vaikuttavat mm. fyysiseen 
ja henkiseen hyvinvointiin. Soveltuu 
myös raskautta suunnitteleville ja 
tuleville isille. Oma alusta. 

	` Uusi! Kesäkurssi:  
 Salsatón (keke) 
kevät 730361b 
7.5.–4.6.2023, 8 t / 16,00 € 
su 15.35–16.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Makea yhdistelmä salsan viehkeää 
maailmaa ja menevää rytmikästä reg-
gaetónia. Sheikkaamme vartaloa mu-
kaansatempaavan salsan, reggaetónin 
ja salsaton -musiikin pyörteissä. Ener-
giselle tanssityylille ominaista lantion 
ja rintakehän monipuoliset liikkeet 
yhdistettynä vauhdikkaisiin askeliin. 
Taso: alkeet. 

	` Kesäkurssi: Zumba® B 
kevät 730364b 
7.5.–4.6.2023, 7 t / 14,00 € 
su 14.25–15.25 
ZIN Zumba® -ohjaaja  
Anne-Marie Koponen 

Kaikille tarkoitettu todella hauska, 
vauhdikas ja innostava fitness-oh-
jelma, jonka avulla nautit treenistä 
ja itsestäsi. Zumba® perustuu latino-
rytmien innoittamaan musiikkiin ja 
tanssiin. Taso: keskiraskas. 



62 LAPPEENRANTA62

	` KOTI JA KEITTIÖ
	` Kokedama 

syksy 940108a 
15.10.2022, 3 t / 9,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
la 14.00–16.15 
Puutarhuri, vihersisustaja 
Eija Johansson 

Teemme oman viherkasvi-kokedaman 
lyhyen esittelyn jälkeen. Kokedama on 
perinteinen japanilainen istutustapa, 
jossa kasvin juurien päälle tehdään 
savesta ja turpeesta pallo, joka päällys-
tetään sammalella. Materiaalimaksu 20 
€ maksetaan opettajalle kurssin alussa. 

	` Uusi! Viihtyisä ja toimiva  
 koti: priorisoi ja järjestä 
kevät 940109b 
7.2.–21.3.2023, 12 t / 24,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 23, 
Pohjolankatu 2 
ti 17.00–19.15 
Koulutettu ammattijärjestäjä 
Anne Alatalo 

Onko kotisi ikuinen tavaroiden este-
rata ja työmaa? Palvelevatko tavarat, 
paperit ja aika sinua vai päinvastoin? 
Kurssilla saat konkreettisia neuvoja 
kodin viihtyisyyden ja toimivuuden 
lisäämiseen. Opit ymmärtämään omat 
ajatusmallisi ja löydät voimavaroja  
sekä keinoja arjen parempaan 
hallintaan. Käsittelemme myös ajan, 
kalenterin ja talouden hallintaa. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko. 

	` RUOANLAITTOA  
 ETÄOPETUKSENA
4 t / 12,00 €
KM Marika Salonen

Kurssien raaka-ainekustannukset (4:lle) 
n. 30 € riippuen kodin raaka-ainevaras-
tosta ja valittavista tehtävistä. Opettaja 
lähettää sähköpostiisi ennakkoon 
reseptit, ostoslistan ja ohjeet valmiste-
lutöihin. Saat myös Zoom-linkin, jolla 
pääset osallistumaan etäkurssille. Voit 
tehdä illan aikana kaikki tai vain osan 
ruuista, ja kurssille voi osallistua vain 
katselemalla ja kuuntelemalla. 
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

	` Uusi! Tervetuloa  
 thaikeittiöön! (keke) 
syksy 940101a 
to 8.9.2022, 17.00–20.15 

Thaimaalaisessa keittiössä maistuvat 
mm. tuliset chilit ja currytahnat, kir-
peän raikas limetti, suolainen kalakas-
tike, kookos ja korianteri. Tutustumme 
raaka-aineisiin ja mausteisiin ja valmis-
tamme illan aikana mm. thaimaalaista 
kala- tai katkarapukeittoa, vihreää 
kanacurrya ja hedelmäjälkiruokaa. 
Saat myös vinkit kasvisversioihin. 

	` Uusi! Amerikan herkkuja,  
 lapsille ja aikuisille (keke) 
syksy 940102a 
la 29.10.2022, 12.00–15.15 

Yhdessä leipominen on hauskaa! 
Tänään leivotaan vähän suolaista ja 
makeaa Amerikan tyyliin. Kurssima-
teriaali sisältää illan ohjelman lisäksi 
useita herkullisia leivontaohjeita, joista 
on iloa pitkäksi aikaa! 

	` Uusi! Korealainen  
 bibimbap-illallinen (keke) 
syksy 940103a 
pe 25.11.2022, 17.00–20.15 

Korealaisessa keittiössä maistuvat 
mm. tuliset chilitahnat, paahdettu 
seesamiöljy, valkosipuli ja soijakastike. 
Valmistamme herkullista bibimbapia 
eli korealaista kulhoruokaa. Keitäm-
me riisiä, marinoimme ja paistamme 
kasviksia, sieniä ja lihaa (tai tofua) 
sekä valmistamme tulisen kastikkeen. 
Lopuksi kokoamme herkullisen korea-
laisen kulhoruoan. Tervetuloa mukaan 
kokkailemaan kotikeittiöstä käsin! 

	` Uusi! Toscanalainen ateria  
 (keke) 
kevät 940104b 
ma 23.1.2023, 17.00–20.15 

Valmistamme alkupaloiksi bruschettaa 
ja pääruoaksi parmigiana di melanza-
naa. Illan kruunaa tietenkin dolce, ma-
kea jälkiruoka. Kurssiohjeista löytyvät 
myös kasvisvaihtoehdot. Tervetuloa 
valmistamaan yhdessä herkullinen 
illallinen toscanalaisittain! 

	` Uusi! Blini-ilta (keke) 
kevät 940105b 
pe 10.2.2023, 17.00–20.15 

Tutustumme erilaisiin blinitaikinoihin 
ja blinien paistamisen nikseihin. Illan 
aikana paistamme blinejä ja lisäksi 
valmistamme erilaisia höysteitä blinien 
seuraksi. Blinien paistamiseen sovel-
tuu parhaiten valurautainen blinipan-
nu, paistinpannu tai ohukaispannu. 
Voit valita haluamasi blinitaikinan ja 
täytteet eri vaihtoehdoista. 

	` Uusi! Intialainen illallinen  
 (keke) 
kevät 940106b 
ke 22.2.2023, 17.00–20.15 

Valmistamme illan aikana intialaisen 
kasvisaterian. Tiedossa dhalia, palak 
paneeria (kotijuustoa pinaattikastik-
keessa), maustettua basmatiriisiä ja 
lisäkkeeksi kachumberia ja raitaa. Tänä 
iltana käytämme runsaasti erilaisia 
mausteita ja keittiömme täyttyykin 
hurmaavista tuoksuista! 

	` Uusi! Japanilaista street  
 foodia (keke) 
kevät 940107b 
to 30.3.2023, 17.00–20.15 

Tutustumme japanilaisiin katuruokiin 
valmistamalla suosittuja yakitori- ja 
tsukune-vartaita kanasta ja lisäksi 
misoseesamisoba-nuudelisalaattia, 
kurkkupikkelssiä ja jälkiruoaksi vihreän 
teen makuista jäätelöä. Illan aikana 
paistamme vartaat omassa kotikeit-
tiössä, mutta kesällä voit grillata niitä 
ulkogrillissä! 

	` LUONTO JA  
 VENEILY
	` Puut villiyrtteinä (OS)  

 (keke) 
syksy 940203a 
18.10.–22.11.2022, 10 t / 20,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 21, 
Pohjolankatu 2 
ti 18.00–19.30 
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo 

Perehdymme puiden käyttöön villi-
yrtteinä. Tutustumme niiden käyttöön 
ruokana, juomana, rohtoina sekä kos-
metiikassa. Tunneille tarvitset mukaasi 
muistiinpanovälineet. 

	` MUU KOULUTUS
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	` Uusi! Villiyrtit hyvin- 
 voinnin tukena (keke) 
kevät 940204b 
21.3.–23.5.2023, 20 t / 34,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 18.00–19.30 
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo 

Opimme käyttämään villiyrttejä turval-
lisesti ja helposti hyvinvoinnin tukena. 
Käymme läpi yrttien tunnistusta, 
rohtovaikutuksia, annostusta ja käyt-
tökohteita. Opimme valmistamaan 
uutoksia ja yksinkertaisia hoivatuot-
teita. Teemme tunnistusretkiä opiston 
lähiluontoon. 

	` Villiyrttiluento ja tunnis- 
 tusretki lähiluontoon  
 (keke) 
kevät 940205b 
13.5.2023, 4 t / 12,00 € 
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 
opiston lähiluontoon. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet ja säänmukaiset 
vaatteet. 

	` Uusi! Villiyrtit  
 ruoanlaitossa (keke) 
kevät 940207b 
20.5.2023, 8 t / 16,00 € 
Skinnarilan siirtolapuutarha, 
Soputupa, Kiviniementie 6 
la 11.00–17.00 
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo 

Tutustumme villiyrtteihin ruoan- 
laitossa. Tunnistamme ja keräämme 
yhdessä villiyrttejä ja valmistamme 
niistä helppoja maistiaisia. Käymme 
läpi tunnistus-, keruu- ja säilöntä- 
ohjeet. Kurssille tarvitset sään mukai-
sen vaatetuksen ja korin, paperi- tai 
kangaskassin keruuretkeä varten sekä 
muistiinpanovälineet. Materiaalimaksu 
opettajalle 5 €. 

	` Saaristolaivurikurssi 
syksy 940200a 
29.9.–22.12.2022, 48 t / 146,00 € 
Monitoimitalo, monitoimisali II, 
Anni Swanin katu 7 B 
to 17.30–20.45, pe 18.00–21.15 

Merikapteeni (AMK) Petri Luotio 

Opimme liikkumaan saaristossa ja 
rannikon läheisyydessä. Navigoinnin 
peruskäsitteet, merikartan käyttö, 
merenkulun turvalaitteet ja kompassi- 
ja magneettioppi. Matkan, nopeuden 
ja ajan mittaaminen. Paikanmääritys 
maastoa apuna käyttäen. Merenkulun 
lainsäädäntöä, kuten meriteiden ja si-
sävesien sääntöjä. Kurssimateriaali (kir-
ja, harjoitusmerikartta, loistoluettelo, 
astekolmio, harppi ja viivain) tilataan 
kurssin alussa opettajan ohjeiden mu-
kaan. Materiaali ja tenttimaksu eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi valmistaa 
suorittamaan Suomen Navigaatioliiton 
valtakunnallisen saaristolaivuritentin. 
Huom! Tentti pe 16.12. klo 18.00 ja ten-
tin palautus to 22.12. klo 18.00, luokat 
202 ja 203, Pohjolankatu 27. 

	` Rannikkolaivurikurssi 
kevät 940201b 
26.1.–28.4.2023, 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 paikanmääritys- 
tapoja. Perehdymme sorron ja virran 
vaikutukseen aluksen kulkusuuntaa 
määriteltäessä. Opiskelemme meren-
kulun elektronisia apuvälineitä, sää-
oppia, vuorovesi-ilmiötä ja käymme 
läpi ulkomaanveneilyn lainsäädäntöä. 
Kurssimateriaali (kirja ja harjoitus-
merikartta) tilataan kurssin alussa 
opettajan ohjeiden mukaan. Materiaali 
ja tenttimaksu eivät sisälly kurssimak-
suun. Kurssi valmistaa suorittamaan 
Suomen Navigaatioliiton valtakun-
nallisen rannikkolaivuritentin. Kurs-
sille osallistumisen vaatimuksena on 
saaristolaivuritutkinnon suorittaminen 
hyväksytysti. Huom! Tentti pe 21.4. klo 
18.00 Lehtitalolla lk 1 ja 2, Lauritsalan-
tie 1. Tentin palautus pe 28.4. klo 18.00 
Pohjolankatu 27, lk. 202, 203. 

	` PUUTARHAN- 
 HOITO
	` Aistipuutarha (keke) 

kevät 940301b 
7.2.–7.3.2023, 8 t / 16,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 18.00–19.30 

Puutarhuri, puutarhaterapeutti 
Eija Johansson 

Perehdymme kaikkia aisteja hellivään 
aistipuutarhaan ja sen kasveihin. 
Teemme oman aistipuutarhan mielle- 
karttatekniikalla. Tarvitset mukaan 
muistiinpanovälineet, sakset, liiman ja 
A3-kartongin. Mukaan voi tuoda myös 
vanhoja puutarhalehtiä. 

	` Uusi! Pihasuunnittelun  
 perusteet 
kevät 940300b 
14.3.2023, 3 t / 9,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ti 18.00–20.15 
Puutarhuri, puutarhaterapeutti 
Eija Johansson 

Mitä kannattaa huomioida pihasuun-
nittelussa ja mistä aloittaa? Käymme 
läpi tärkeimmät asiat, jotka kannattaa 
huomioida pihasuunnittelussa. 

	` Uusi! Kasvimaan perustus- 
 työt – alkuun kotitarve- 
 viljelyssä (OS) (keke) 
kevät 940302b 
22.4.–6.5.2023, 12 t / 24,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
la 10.00–13.00 
Puutarhuri Kasperi Hongisto 

Kuinka päästä alkuun hyötykasvien vil-
jelyssä omalla pihalla tai parvekkeella? 
Opimme luomaan kauniin ja satoisan 
viljelmän luonnonmukaisin menetel-
min. Opimme lannoituksesta, tunnis-
tamaan ja torjumaan kasvintuhoojia 
sekä luomaan kasveillesi suotuisat 
olosuhteet. 

	` Uusi! Kompostointi  
 tutuksi, ravinteet kiertoon!  
 (keke) 
kevät 940303b 
22.–29.4.2023, 4 t / 12,00 € 
Luokka 2, Lehtitalo, Lauritsalantie 1 
la 14.00–15.30 
Puutarhuri Kasperi Hongisto 

Perehdymme yleisimpiin kompostoin-
timenetelmiin. Miten kompostoitumi-
nen prosessina toimii ja mikä mene-
telmä soveltuu parhaiten minnekin? 
Kompostoimalla esimerkiksi keittiön 
ja puutarhan sivutuotteet saat luotua 
laadukasta kasvualustaa kasvimaalle, 
perennaistutuksille tai vaikka huone-
kasveille! 
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Voit ilmoittautua kursseille kolmella eri tavalla:
- Verkkosivuilla opistopalvelut.fi/ekko
- EKKOn toimistossa, osoitteessa Pohjolankatu 27.
- Puhelimitse toimistoon, p. 044 566 4553.

Kurssien hinnoista on vähennetty opintoseteliavustus. 
Voit kysyä lisää tietoa kursseista 
Kaisa Leinoselta, p. 050 555 1676.

	` YHTEISKUNTA JA  
 ESITTÄVÄ TAIDE
	` Kehitysvammaisten opintopiiri

Syksy ja kevät 360101 
5.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
38 t / 39,00 € 
Harjaantumisopetus, Lönnrotinkatu 7 
ma 16.45–18.00 
Tuntiopettaja Päivi Paajanen 

Opimme arkielämän tietoja ja taitoja.
Virkistymme yhdessä toisten kanssa.
Askartelemme ja pelaamme.
Harjoittelemme keskustelemaan ryhmälle tärkeistä asioista 
ja kuuntelemme toisia.
Suunnittelemme yhdessä, mitä teemme opintopiirissä.

	` ERITYISRYHMÄT

	` Uusi! Kehitysvammaisten teatteriryhmä
Syksy ja kevät 240105 
6.9.–22.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
46 t / 70,00 € 
Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9 
ti 10.00–11.30 
Ohjaaja, teatteriopettaja Maria Fomin 
ja draamakasvatuksen opettaja Tomi Välimaa 

Haluatko päästä esiintymään, keksiä tarinoita ja tutustua 
hyviin tyyppeihin?
Tule kokeilemaan näyttelemistä!
Kurssilla harjoittelemme käyttämään kehoa ja ääntä ja 
tunnistamaan tunteita.
Harjoittelemme myös teatteri-ilmaisua ja toimimaan 
ryhmässä.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta teatterista.
Riittää, että olet itse kiinnostunut!
Ryhmä suunnittelee ja tekee oman esityksen.
Puvusto- ja rekvisiittamaksu sisältyy kurssin hintaan.

Erityisryhmien teatteriviikonloppu -kurssi, esitys Hyppy!-festivaaleilla 2022 Kuva: Katja Paakki

https://opistopalvelut.fi/ekko
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	` Aivoliiton Juttu-tupa
Syksy ja kevät 360100 
12.9.–21.11.2022, 16.1.–27.3.2023 
60 t / 56,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ma 9.30–12.15 
FM Kaija Torri 

Juttu-tupa on kurssi afaattisille henkilöille.
Kurssin tavoite on edistää osallisuutta ja ehkäistä 
sosiaalista syrjäytymistä.
Keskustelemme, kommunikoimme ja kuuntelemme toisia 
turvallisessa ryhmässä.
Harjoittelemme kommunikaatiota teemakeskustelujen, 
pelien, taiteen ja musiikin avulla.
Jokaiseen kertaan sisältyy ajankohtaisia asioita, 
kahvituokio, teemakeskusteluja ja 
kommunikaatioharjoituksia. 

	` Erityisryhmien teatteriviikonloppu,  
 Joutseno
Syksy ja kevät 240104 
26.–27.11.2022, 15.4.–23.5.2023
22 t / 16,00 € 
Rientola, sali, Kesolantie 9 
la 9.30–13.00, su 9.30–13.45 
KK Katja Paakki 

Viikonlopun aikana tutustumme toisiimme erilaisten 
draamapelien- ja harjoitusten avulla.
Teemme viikonlopun aikana pienen esityksen, jonka 
esitämme läheisille tai kuvaamme.
Esitys tehdään ideasta esitykseksi -tekniikalla.
Jokaiselle löytyy oma rooli näyttelijänä, laulajana, soittajana 
tai tekniikan henkilönä.
Pidämme tauon molempina päivinä. 
Ota omat eväät mukaan. 
Kurssi kokoontuu syksyllä 
la 26.11. klo 9.30–13.00 ja su 27.11. klo 9.30–13.45.
Kurssi kokoontuu keväällä 
la 15.4. klo 9.30–13.00 ja su 16.4. klo 9.30-13.45.
Huomio! Kahden viimeisen kerran ajankohta toukokuussa 
2023 varmistuu myöhemmin.

	` MUSIIKKI
	` Bändiryhmä (erityisryhmä), Luumäki

Syksy ja kevät 250302 
7.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
30 t / 28,00 € 
Luumäen toimintakeskus,  
Marttilantie 28 (Luumäki) 
ke 14.00–15.00 
Tuntiopettaja Heikki Hytti 

Opettelemme rytmiikkaa.
Harjoittelemme soittamaan yhtyeessä ja 
yhdessä laulusolistien kanssa.

	` KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU
	` Joutsenon Suvannon taidetyöskentely

Syksy ja kevät 210107 
5.9.–14.11.2022, 9.1.–20.3.2023 
24 t / 18,00 € 
Joutsenon Suvanto, Pytinkitie 59 
ma 14.30–16.00 
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, 
kuvataiteilija AMK Sonja Yousif 

Taidetyöskentely- ja kädentaitoryhmä Joutsenon 
Suvannon asukkaille.
Työskentely ei vaadi ennakko-osaamista.
Syksyn ja kevään ensimmäisillä kurssikerroilla kerätään 
tarvikemaksu, 10 € / opiskelija.
Kurssi kokoontuu syksyllä 
5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31,10. ja 14.11.
Kurssi kokoontuu keväällä 
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3. ja 20.3.

	` Kädentaidot toimintarajoitteisille 
Syksy ja kevät 210100 
9.9.–18.11.2022, 13.1.–24.3.2023 
36 t / 35,00 € 
Palvelukoti Satakieli, 
Korpimetsänkatu 3 
pe 16.00–18.15 
TeM, ohjaaja Fomin Maria 

Askartelemme yhdessä erilaisilla tekniikoilla.
Kurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on sairaus tai 
muu toimintarajoite.
Kurssilla edetään hitaasti.
Syksyn ja kevään ensimmäisillä kurssikerroilla kerätään 
tarvikemaksu, 10 € / opiskelija.
Kurssi kokoontuu ensimmäisen kerran 
Palvelukoti Satakielessä pe 9.9. 
Suunnittelemme yhdessä kurssin sisällön.
Kurssi kokoontuu syksyllä 
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11.
Kurssi kokoontuu keväällä 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3.
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Huom! 
Joutsenon koulu, Vitjamäentie 3, 
on kengätön koulu, eli sisätiloissa ei 
saa käyttää ulkokenkiä.

	` KIELET
	` Englanti 1, Joutseno 

syksy 120413a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120413b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu, tekstiilipaja 2085, 
Vitjamäentie 3 
ti 17.15–18.45 
FM Oksana Pukki 

Alkeiskurssi henkilöille, jotka eivät 
ole aiemmin opiskelleet englantia. 
Harjoittelemme aktiivista kielenkäyt-
töä erilaisissa arkielämän tilanteissa. 
Opimme mm. kertomaan itsestä ja 
perheestä sekä perehdymme englan-
nin perusrakenteisiin. Oppikirjana Dive 
into English, alusta. (Taitotaso A1). 

	` Uusi! Refresh your English!, 
 Joutseno (OS) 
syksy 120460a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120460b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon seurakuntakeskus, 
luentosali, Penttiläntie 5 
ti 17.00–18.30 
FM Adrien Krommer 
Jos opittua kieltä ei käytä, taito 
ruostuu. Kertaamme englannin kielen 
perusasioita ja ylläpitämään taitoasi. 
Aktivoimme ja kehitämme erityisesti 
suullista kielitaitoa käytännönläheis-
ten aihepiirien avulla. Kielioppiasi-
oita käymme läpi tarpeen mukaan. 
Kurssille ei ole valittu kirjaa, voit ottaa 
mukaan kesken jääneen oppikirjasi ja 
sovitaan kurssilla materiaalista jousta-
vasti. Sopii perusrakenteet ja -sanas-
ton jo hallitseville, mutta lisävarmuut-
ta kielen käyttämiseen kaipaaville. 
(Taitotaso A2-B1). 

	` Venäjä 1, Joutseno (OS)  
 (keke) 
syksy 120713a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120713b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu, tekstiilipaja 2085, 
Vitjamäentie 3 
to 17.15–18.45 
FM Oksana Pukki 

Kurssilla opimme venäjän aakkoset ja 
tutustumme ääntämiseen sekä arkielä-
män puhetilanteisiin. Osaamme kertoa 
itsestämme perusasioita, asioida 
kahvilassa ja ravintolassa. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura, 2020 
uusittu painos) alusta; keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A1). 

	` Espanjaa matkailijoille 4,  
 Joutseno (keke) 
syksy 120841a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120841b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon seurakuntakeskus, 
luentosali, Penttiläntie 5 
to 17.00–18.30 
Tuntiopettaja Jacqueline Reynolds 

Kurssin jälkeen ymmärrämme ja 
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän 
ilmauksia esim. kerromme asunnoista 
sekä menneisyydessä alkaneista edel-
leen jatkuvista toiminnoista, olemme 
vaateostoksilla ja kerromme pukeutu-
misesta. Syksyllä oppikirjana Ventana 
2 (SanomaPro), kpl 4-. (Taitotaso A2). 
Keväällä kirja jatkuu; esim. onnittelem-
me, kiitämme ja pyydämme palveluk-
sia. Kuvailemme myös menneisyyttä. 
(Taitotaso A2-B1).

	` MUSIIKKI 
	` SOITTO, YKSILÖOPETUS

Yksilöopetuksen hinnat: 

Opetusker- Syksy Kevät
ran kesto 11 vkoa 12 vkoa

15 min 63 € 69 €
30 min 125 € 137 €
45 min 187 € 205 €

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

	` JOUTSENON ALUE 

Kuva: Päivi Virta-Salo
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	` Pianonsoitto, Joutseno 
syksy 250410a 
5.9.–21.11.2022
kevät 250410b 
9.1.–3.4.2023
Joutsenon koulu, Vitjamäentie 3 
ma 14.00–20.00 
Pianonsoiton opettaja 
Erna Loréch-Reponen 

Pianonsoiton opetuksessa pyrimme 
kehittämään luovuutta ja henkilökoh-
taisia voimavaroja. Positiivinen asenne 
ja avoin mieli auttavat säilyttämään 
ilon ja rentouden pianonsoiton löy-
töretkellä. Kurssille voivat osallistua 
kaikenikäiset. Ilmoittautuminen opet-
tajalle 22.8. alkaen puh. 040 751 3623. 

	` Harmonikansoitto,  
 Joutseno (keke) 
syksy 250411a 
6.9.–25.11.2022
kevät 250411b 
10.1.–14.4.2023
Lappeenrannan musiikkiopisto, 
Joutsenon toimipiste, Keskuskatu 6 
ti 11.00–18.30 
Harmonikansoiton opettaja 
Virve Jääskeläinen 

Harmonikansoiton yksilöopetusta 
kaikille harmonikansoitosta kiinnostu-
neille. Opetuksessa otetaan huomioon 
soittajan taso, toiveet ja haasteet. 
Oma soitin mukaan. Soittotunnin aika 
sovitaan opettajan kanssa erikseen. 
Ilmoittautuminen opettajalle 15.8. 
alkaen puh. 040 521 8971. 

	` KUOROT

	` Joutsenon naislaulajat (OS) 
syksy 250110a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 52,00 € 
kevät 250110b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 57,00 € 
Joutsenon seurakuntakeskus, etusali, 
Penttiläntie 5 
ma 18.00–20.15 
Musiikinopettaja Maria Kuusiniemi 

Monipuolista musisointia ja esiintymi-
siä taidokkaassa seurassa muuallakin 
kuin kotikentällä. Ohjelmistossa mo-
nen tyylisiä kuoroteoksia nykyaikaisel-
le naiskuorolle sovitettuna. Kuoroon 
pääsemiseksi edellytetään hyväksyttyä 
laulunäytettä, mutta nuotinlukutaito ei 
ole välttämätön. Kuoro ottaa mukaan 
laulajia kaikkiin äänialoihin. 

	` KÄDENTAIDOT
	` Joutsenon Suvannon  

 taidetyöskentely
Katso sivu 65.

	` Naisten puutyökurssi, Pulp 
 (OS) 
syksy 210810a 
7.9.–23.11.2022, 60 t / 83,00 € 
kevät 210810b 
11.1.–5.4.2023, 56 t / 77,00 € 
Pulpin koulu, teknisen työn luokka, 
Ahvenlammentie 3 
ke 17.30–20.30
Artesaani Niina Rouvinen 

Teemme pienpuutöitä, huonekalujen 
entisöintiä ja verhoilua omin tarvik-
kein. Kurssi kokoontuu syksyllä myös 
la–su 8.–9.10. klo 9.00–15.00 ja kevääl-
lä la 18.2. klo 9.00–15.00.

	` Käsityöpaja, Joutseno  
 (keke) 
syksy 210750a 
16.9.–25.11.2022, 30 t / 42,00 € 
kevät 210750b 
20.1.–31.3.2023, 25 t / 35,00 € 
Joutsenon työväentalo, Huvitie 7 
pe 10.00–14.00 
Artesaani Hanna Vierikko 

Meillä on mahdollisuus monenlaiseen 
tekemiseen: nypläämme, tilkkuilem-
me, teemme ryijyjä, kirjomme, maa-
laamme kiviä, huovutamme jne. Voit 
myös tuoda mukanasi oman idean ja 
toteutamme sen mahdollisuuksien 
mukaan. Tule mukaan kädentaitoja 
kartuttamaan, herättelemään vanhat 
taidot takaisin tai tekemään kesken-
eräiset käsityösi valmiiksi! Materiaalit 
eivät sisälly kurssihintaan. Syksyllä 
16.9., 23.9., 14.10., 21.10., 11.11. ja 
25.11., keväällä 20.1., 3.2., 10.2., 17.3. 
ja 31.3.

	` Puutyöt ja koristeveisto  
 Joutseno (OS) 
syksy 210507a 
8.9.–24.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210507b 
12.1.–13.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Joutsenon koulu, teknisen työn 
luokka, Vitjamäentie 3 
to 16.30–18.45 
koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 

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 säilytysmahdol-
lisuutta. Kurssin alaikäraja 16 vuotta. 

	` Huonekalujen entisöinti- 
 ja verhoilutyö, Pulp (keke)
syksy 210812a
6.9.–22.11.2022, 44 t / 62,00 €
kevät 210812b
10.1.–4.4.2023, 48 t / 66,00 €
Pulpin koulu, teknisen työn luokka, 
Ahvenlammentie 3
ti 17.30–20.30
Artesaani Niina Rouvinen

Teemme pienhuonekalujen entisöinti- 
ja verhoilutöitä omin tarvikkein.

Kuva: Kirsti Enckelman

JOUTSENON ALUE
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	` TIETOTEKNIIKKA
	` MYÖ, TYÖ JA DIGI- 

 TAIDOT -HANKE

EKKO järjestää syksyllä 2022 maksu-
tonta digitaitojen koulutusta työikäi-
sille. Koulutuksia järjestetään lyhyinä 
teemallisina työpajoina sekä kiertä-
vinä digipisteinä Lappeenrannassa, 
Joutsenossa ja Luumäellä. Koulutukset 
ovat osa EKKOn Myö, työ ja digitaidot 
-hanketta, joka on saanut OKM:ltä 
rahoituksen ajalle 2021–2022.

Koulutuksissa voi kohentaa erityisesti 
niitä digitaitoja, joita tarvitsee työelä-
mässä, työnhaussa, opiskelussa sekä 
arkielämän asioinnissa. Koulutuksissa 
on mahdollista suorittaa digitaitojen 
valtakunnallisia osaamismerkkejä, jot-
ka ovat sähköisessä muodossa oleva 
tunnustus ja todiste osaamisesta.

Syyslukukauden koulutukset alkavat 
viikolla 36. Tiedotamme koulutusten 
aikatauluista sekä niihin ilmoittautu-
misesta tarkemmin hankkeen sivuilla 
ekko.fi/digitaidot sekä EKKOn so-
mekanavissa. Koulutuksia ei järjestetä 
syyslomaviikolla 24.–30.10.2022.

Lisätietoa:
viestintä- ja hankekoordinaattori 
Kaisa Leinonen
050 555 1676
kaisa.leinonen@ekko.fi

Digipajat Joutsenon kirjastolla 
6.9. ja 13.9. tiistaisin klo 17–20.

Digipajat etänä Zoomissa 8.9.–24.11. 
torstaisin klo 17–20. Katso sisällöt ja 
osallistumisohjeet ekko.fi/digitaidot.

Ilmoittaudu digipajoihin soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könöselle 050 543 7862:
22.8.–4.9. ma klo 11–12 ja to klo 16–17; 
5.9.–27.11. ma klo 11–12 
sekä sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.

Digipiste Joutsenon kirjastolla, 
19.9. ja 26.9. maanantaisin klo 17–20. 
Digipisteessä saat opastusta digilait-
teiden käyttöön omien tarpeidesi 
mukaan. Ota oma laitteesi mukaan.

Digipiste etänä Zoomissa 7.9.–16.11. 
joka toinen keskiviikko klo 17–20. 
Katso osallistumisohjeet ekko.fi/
digitaidot.

Ilmoittaudu digipisteelle soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipellolle 050 543 7867: 
22.8.–4.9. ma klo 14–15 ja ti klo 17–18; 
5.9.–4.12. ma klo 14–15.

	` Tabletti, puhelin ja  
 pilvipalvelut, Joutseno 
kevät 420175b 
12.–26.1.2023, 9 t / 27,00 € 
Joutsenon kirjasto, musiikkiosasto, 
Keskuskatu 2 
to 13.30–16.00 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Tutustumme tabletin ja älypuhelimen 
toimintoihin. Teemme katsauksen lait-
teen asetuksiin, päivityksiin, sovelluk-
siin ja turvalliseen internetin käyttöön. 
Tutustumme myös valokuvaamiseen 
sekä muihin hyödyllisiin toimintoihin. 
Opit tietämään myös, mitä tilit ja pilvi-
palvelut tarkoittavat. Ota mukaan oma 
puhelin tai tabletti. 

	` LIIKUNTA, TANSSI  
 JA JOOGA
MAANANTAI

	` Flow & Yin -jooga,  
 Joutseno (OS) 
syksy 730165a 
5.9.–21.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730165b 
9.1.–3.4.2023, 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 ke-
honhallintaa. Tunnin toisella puolella 
laskeudumme lempeään kehoa ja 
mieltä rauhoittavaan yin-joogaharjoi-
tukseen. Oma alusta ja viltti mukaan. 
Taso: aloittelijat ja aiemmin joogaa 
harrastaneet. 

	` Miesten liikunta, Pulp 
syksy 730279a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730279b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
ma 18.00–18.45 
Tuntiopettaja Olli Lehtonen 

Kiertoharjoittelutyyppistä kunto- 
liikuntaa ja venyttelyä. 

	` Miesten lentopallo, Pulp 
syksy 730280a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730280b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
ma 19.00–19.45 
Tuntiopettaja Olli Lehtonen 

Lentopallon pelaamista. 

	` Itämainen tanssi, Joutseno  
 (OS) (keke) 
syksy 730366a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730366b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Rientola, sali, Kesolantie 9 
ma 18.00–19.00 
Tuntiopettaja Susa Wikström 

Koostuu pehmeästä liikekielestä, 
voimakkaista iskuista ja kehon hallin-
nasta. Syksyllä harjoittelemme tanssin 
perusliikkeitä, tekniikkaa ja askelsar-
joja menevän musiikin tahdittamana. 
Kevätpuolella jatkamme tekniikan 
syventämistä. Tutustumme myös 
joihinkin tanssivälineisiin esim. tanssi-
huivi/keppi ja käymme läpi pientä ko-
reografiaa. Luvassa vartalon notkeutta 
ja hallintaa, letkeitä lanteita ja hyvää 
mieltä. Tunnille mukaan jumppa-asu ja 
juomapullo. Vasta-alkajat sekä pidem-
pään tanssineet. 

TIISTAI

	` Flow & Yin -jooga, Pulp 
syksy 730185a 
6.9.–22.11.2022, 18 t / 42,00 € 
kevät 730185b 
10.1.–4.4.2023, 20 t / 47,00 € 
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
ti 19.00–20.15 
Joogaopettaja Adrien Krommer 

Ks. sisältö kuten kurssissa 730165a.

JOUTSENON ALUE
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	` Kuntoliikunta, Korvenkylä  
 (OS) 
syksy 730271a 
6.9.–22.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730271b 
10.1.–4.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Korvenkylän Seuratalo,  
Kurenmäentie 2 
ti 17.00–18.00 
Tuntiopettaja Terhi Niiranen 

Monipuolista kunto- ja terveysliikun-
taa, jossa tavoitteena kohentaa liikku-
vuutta, lihasvoimaa ja kehonhallintaa 
sekä kokea liikunnan iloa. Oma alusta 
ja vesipullo mukaan. 

KESKIVIIKKO

	` Uusi! Soolo Salsan alkeet,  
 Joutseno (OS) (keke) 
syksy 730330a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730330b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Joutsenon koulu, sali, Vitjamäentie 3 
ke 17.15–18.00 
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman 

Tule tutustumaan salsan sykkeeseen 
ammattiopettajan johdolla. Tämä tunti 
voi aiheuttaa riippuvuuden salsan 
tanssimiseen. 

	` Parisalsa alkeet, Joutseno  
 (keke) 
syksy 730340a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730340b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Joutsenon koulu, sali, Vitjamäentie 3 
ke 18.00–18.45 
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman 

Tule tutustumaan alkeisiin ammat-
tiopettajan johdolla. Kurssilla toimii 
parinvaihto, mutta voit tanssia myös 
oman parin kanssa. 

	` Miesten kuntoliikunta,  
 Korvenkylä 
syksy 730281a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730281b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Korvenkylän Seuratalo,  
Kurenmäentie 2 
ke 18.30–19.15 
Tuntiopettaja Mika-Sakari Komu 

Reipasta kuntojumppaa aloittelijoille 
ja aktiiviliikkujille. Sisältää alkulämmit-
telyn, lihaskunto-osion, erän sählyä 
sekä venyttelyt. 

TORSTAI

	` Lihashuolto, Joutseno (OS) 
syksy 730259a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730259b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Rientola, sali, Kesolantie 9 
to 13.45–14.30 
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman 

Huolehdimme koko kehon hyvin-
voinnista. Venyttelemme ja teemme 
kevyitä lihaskuntoliikkeitä. Yhdessä 
tekeminen piristää mieltä ja tuo iloa 
elämään. Oma alusta mukaan. Väli-
neistä sovimme erikseen. 

	` Uusi! Soundful Yin® Yoga,  
 Pulp (OS) 
syksy 730180a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730180b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
to 18.00–19.00 
Tuntiopettaja Terhi Niiranen 

Tunnilla yhdistyvät Yin-jooga, äänimal-
jat sekä lempeä, intuitiivinen kosketus 
harmoniseksi kokonaisuudeksi. Help-
poa ja sopii kaikille. Mukaan jumppa-
matto, juomapullo, rennot vaatteet, 
joogabolsteri (napakka vilttirulla) ja 
-tiilet (täydet kahvipaketit tms.). 

	` Softjumppa, Pulp (OS) 
syksy 730288a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730288b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
to 17.00–17.45 
Tuntiopettaja Terhi Niiranen 

Kevennetty lihaskuntojumppa, joka 
sopii niille, joita eivät kova tempo, hy-
pyt, haasteelliset asennot ja tehotree-
nit innosta. Jumpan alussa nostamme 
sykettä, sen jälkeen siirrymme omalla 
kehonpainolla tai välineillä (keppi/
käsipainot) tehtäviin lihaskuntoharjoi-
tuksiin ja lopuksi venytellään. Tunneilla 
musiikki on taustalla eli ei jumpata 
musiikin tahtiin. Oma alusta. 

	` Mikon latinot, Joutseno  
 (keke) 
syksy 730370a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730370b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Rientola, sali, Kesolantie 9 
to 12.00–12.45 
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman 

Helppo ja hauska tanssitunti Mikon 
kanssa. Soveltuu erinomaisesti ensim-
mäiseksi tanssitunniksi. Koreografiat 
lyhyitä ja mukaansatempaavia, joten 
aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvita. 
Tutustumme mm. salsaan, sambaan, 
rumbaan, bachataan, cha-cha-chahan, 
jiveen, hitaaseen valssiin ja tangoon. 
Sopii myös senioreille! 

	` Lavis®, Joutseno (keke) 
syksy 730371a 
8.9.–24.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730371b 
12.1.–13.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Rientola, sali, Kesolantie 9 
to 12.55–13.40 
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman 

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon. Lavista 
tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa, 
että kukaan talloo varpaille. Tunnilla 
opit eri lavatanssiaskeleiden perusteet 
kuntoilun ohella. 

	` ESITTÄVÄ TAIDE
	` Erityisryhmien teatteri- 

 viikonloppu, Joutseno
Katso sivu 65.

JOUTSENON ALUE
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	` YLÄMAAN ALUE

	` YHTEISKUNTA
	` Uusi! Sukututkimus  

 digisolmussa, Ylämaa,  
 myös etäopetus (OS) (keke) 
syksy 360107a 
4.10.–15.11.2022, 8 t / 16,00 € 
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003 
ti 19.00–20.30 
Sukututkimusneuvoja Hely Törmälä 

Selvittelemme sukututkijoiden koh-
taamia digitaalisen tiedon löytämisen 
ja käyttämisen ongelmia ja harjoitte-
lemme eri lähteiden käyttöä omilla 
koneillamme. Osallistuminen kurssille 
edellyttää perustietoja sukututkimuk-
sesta. Kokoontumiskerrat: 4.10., 18.10., 
1.11. ja 15.11. Kurssille voi osallistua 
myös etänä. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

	` KUVATAIDE
	` Kuvataidepaja *, Ylämaa

syksy 260242a 
9.–30.9.2022, 28 t / 42,00 € 
kevät 260242b 
10.–31.3.2023, 28 t / 42,00 € 
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003 
Pe 10.30–16.30 
TaM Maire Pyykkö ja  
TaM Arkadi Anitshtshik 

Tule opettelemaan piirtämis-, maa-
laamis- ja Tiffany-tekniikan perusteita 
innovatiivisen opetusmenetelmän 
avulla. Opettelemme piirtämään 
lyijykynällä ja hiilellä, maalaamaan 
akvarelleilla. Ensimmäisellä kerralla 
valmistamme lasipaloista koruja. Syk-
syllä 9.9., 16.9., 23.9. ja 30.9., keväällä 
10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.

	` KÄDENTAIDOT”

	` Puutyöt, Ylämaa 
syksy 210541a 
5.9.–21.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210541b 
9.1.–3.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Ylämaan koulu, teknisen työn luokka, 
Aapistie 1 
ma 18.00–20.15 
Puuseppä Jari Tilli 

Valmistamme ohjatusti omia puutöitä. 
Voit myös entisöidä ja korjata vanho-
ja huonekaluja yms. Opastamme ja 
autamme koneiden käytössä. Sopii 
kaikentasoisille nikkaroijille. Omat 
tarvikkeet ja puutavara mukaan. 

	` Kaikkee kivaa, Ylämaa  
 (keke) 
syksy 211010a 
22.9.–10.11.2022, 28 t / 48,00 € 
kevät 211010b 
2.2.–16.3.2023, 24 t / 41,00 € 
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003 
to 18.00–21.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko 

"Tehhää kaikkee kivaa askartelua. 
Käytetää mahollisimman paljo kierrä-
tysmateriaaleja. Kurssin toteutuessa 
laitan tietoo eka kerralle mukaa otetta-
vista jutuista. Terveisin Minna." 

	` TIETOTEKNIIKKA
	` Tabletti, puhelin ja  

 pilvipalvelut, Ylämaa 
kevät 420176b 
2.–16.2.2023, 9 t / 27,00 € 
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003 
to 13.30–16.00 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Tutustumme tabletin ja älypuhelimen 
toimintoihin. Teemme katsauksen lait-
teen asetuksiin, päivityksiin, sovelluk-
siin ja turvalliseen internetin käyttöön. 
Tutustumme myös valokuvaamiseen 
sekä muihin hyödyllisiin toimintoihin. 
Opit tietämään myös, mitä tilit ja pilvi-
palvelut tarkoittavat. Ota mukaan oma 
puhelin tai tabletti. 

	` LIIKUNTA
	` Uusi! Mattopilates, Ylämaa  

 (OS) 
syksy 730277a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 28,00 € 
kevät 730277b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 30,00 € 
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1 
ti 17.00–17.45 
Tuntiopettaja Tatiana Kravets 

Kehonhallintatekniikka, joka opettaa 
koordinaatiota ja kehon hallintaa. 
Pilatesliikkeet vahvistavat koko kehoa, 
mutta kohdistuvat erityisesti keski-
vartalon syviin lihaksiin. Keskitymme 
erityisesti ryhtiin, kehonhahmotuk-
seen, tasapainoon sekä hengitykseen. 
Oma alusta mukaan. 

	` Uusi! Kehonpaino- 
 harjoittelu, Ylämaa 
syksy 730278a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730278b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1 
ti 18.00–18.45 
Tuntiopettaja Tatiana Kravets 

Monipuolista ja haastavaa harjoitte-
lua, jolloin kestävyys-, voima- sekä 
liikkuvuusharjoitusten avulla pyrimme 
kehittämään suorituskykyä. Teemme 
tehokkaita lihaskuntoliikkeitä omalla 
kehonpainolla. Jokainen tekee oman 
lähtötasonsa mukaan. Oma alusta 
mukaan. 

	` Kuntoliikunta naisille ja  
 miehille, Ylämaa 
syksy 730285a 
7.9.–23.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730285b 
11.1.–5.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1 
ke 19.45–20.30 
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Jarmo Piispanen 

Monipuolinen lihaskuntoharjoitus 
oman kehon kanssa. Alkulämmittely, 
lihaskuntoharjoitus ja venyttely. Paino-
piste pitkissä venytyksissä. 

YLÄMAA
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	` LUUMÄKI

	` TAITEEN PERUSOPETUS – TAIDETTA SUKUPOLVELTA TOISELLE
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 
luumäkeläisille lapsille ja nuorille 
tarkoitettua taidekasvatusta, jota 
EKKO tarjoaa peruskoulun taiteiden 
opetuksen ulkopuolella ja lisänä. 
Opisto järjestää Luumäellä taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimää-
rän mukaisia opintoja kuvataiteessa 
ja käsityössä. Taiteen perusopetus 
etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle 
ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista 
itseään. Opetuksen myötä nuori voi 
vaikkapa hakeutua alan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen.

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

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

	` Kuvataide 1,  
 Kangasvarren koulu 
syksy ja kevät 211102 
15.8.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023
60 t / 64,00 € 
Kangasvarren koulu, käsityöluokka,
Suoanttilantie 166 
ma 15.00–16.30 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen 
yhteiset opinnot sisältävät tutustu-
mista kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Harjoittelemme kuvan tekemisen tai-
toja eri tekniikoin: piirustus, maalaus, 
grafiikka, savityöt jne. Opettelemme 
myös muoto- ja väriopin perusteita 
sekä sommittelua tehtävien muodos-
sa. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 
luumäkeläisille 1.–6. -luokkalaisille. 

	` Kuvataide/Käsityö 1A,  
 Taavetti 
syksy ja kevät 211104 
15.8.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023
60 t / 64,00 € 
Taavetin koulukeskus, kuvataide-
luokka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ma 18.00–19.30 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Opetusryhmässä vuorottelevat kuva-
taiteen ja käsityön tekeminen. Taiteen 
perusopetuksen käsityön yhteiset 
opinnot sisältävät tutustumista käsi-
työn eri osa-alueisiin. Opetus sisältää 
käsityön perustaitojen harjoittelua, 
esineiden ja tekstiilien suunnittelua ja 

valmistusta. Opettelemme materiaali-
en ja välineiden monipuolista käyttöä. 
Harjoittelemme myös värien käyttöä 
ja sommittelua tehtävien muodossa. 
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen 
yhteiset opinnot sisältävät tutustu-
mista kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Harjoittelemme kuvan tekemisen 
taitoja eri tekniikoin: piirustus, maa-
laus, grafiikka, savityöt jne. Kurssi on 
tarkoitettu pääasiassa luumäkeläisille 
1.–6. -luokkalaisille. 

	` Kuvataide/Käsityö 1B,  
 Taavetti 
syksy ja kevät 211103 
16.8.–13.12.2022, 10.1.–18.4.2023
60 t / 64,00 € 
Taavetin koulukeskus, kuvataide-
luokka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ti 15.30–17.00 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Ks. sisältö kuten kurssissa 211104. 

	` Kuvataide/Käsityö 2,  
 Taavetti 
syksy ja kevät 211105 
16.8.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023
100 t / 86,00 € 
Taavetin koulukeskus, kuvataide-
luokka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ti 17.15–19.30 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Ryhmässä voi keskittyä opiskelijan 
taiteen perusopetuksen taiteen-
alan mukaisesti joko kuvataiteen tai 

Kuvat: Tuija Heimola
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käsityön tekemiseen. Taiteen perus-
opetuksen kuvataiteen teemaopin-
nossa laajennamme kuvataiteen eri 
osa-alueiden osaamista. Syvennämme 
kuvan tekemisen taitoja eri tekniikoin: 
piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt 
jne. Taiteen perusopetuksen käsi-
työn teemaopinnossa laajennamme 
käsityön eri osa-alueiden osaamista. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
syventämistä, esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Opet-
telemme materiaalien ja välineiden 
monipuolista käyttöä. Harjoittelemme 
myös värien käyttöä ja sommittelua 
tehtävien muodossa. Ryhmä on tarkoi-
tettu luumäkeläisille 7.–9. -luokkalaisil-
le ja peruskoulun päättäneille. Kevään 
kahdella viimeisellä kerralla opetusta 
klo 17.15-20.00. 

	` KIELET
	` Englannin aktivointi ja  

 kertaus, Taavetti 
syksy 120470a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120470b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1 
to 16.30–18.00 
DI Katarina Kälviäinen 

Perusrakenteet omaavalle, joka haluaa 
syventää englannin kielen taitoa, laa-
jentaa sanavarastoa ja kaipaa puhumi-
sen harjoittelua. Teemme lukemis- ja 
kuuntelutehtäviä sekä harjoittelemme 
kielioppirakenteita. Keskusteluteh-
tävien avulla aktivoimme suullista 
kielitaitoa. Oppikirja valitaan syksyllä 
2022. (Taitotaso A2-B1). 

	` Uusi! Venäjää aakkosista  
 Taavetti (keke) 
syksy 120712a 
5.9.–21.11.2022, 22 t / 36,00 € 
kevät 120712b 
9.1.–3.4.2023, 24 t / 39,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1 
ma 17.30–19.00 
FL Galina Punkkinen 

Opettelemme venäjän kielen alkeita 
ja tutustumme kulttuuriin. Kurssin 
päätteeksi osaamme kyrilliset aakko-
set ja ääntämistä. Opimme kertomaan 
itsestämme, tutustumaan, liikkumaan 

kaupungissa, asioimaan ravintolassa ja 
kaupoissa. Saamme tietoa venäläisten 
tapakulttuurista ja nyky-Venäjästä. 
Oppikirjana Alestalo: Kafe Piter ja 
opettajan omat materiaalit. (Taitotaso 
A1). 

	` Keskustelemme venäjäksi,  
 Taavetti (keke) 
syksy 120792a 
6.9.–22.11.2022, 22 t / 37,00 € 
kevät 120792b 
10.1.–4.4.2023, 24 t / 40,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1 
ti 17.00–18.30 
FL Galina Punkkinen 

Keskustelukurssin aikana kehitäm-
me puhevalmiuksia. Opimme paljon 
uutta, muun muassa nykyaikaista 
sanastoa, kysymään, vastaamaan ja 
kertomaan itsestämme sekä maailman 
tapahtumista. Osaamme käyttää kie-
len vakiintuneita sanontoja, sanan-
laskuja ja niiden pohjalta paremmin 
ymmärtää venäläistä kulttuuria ja 
mentaliteettia. Oppimateriaalina 
opettajan monisteet, jotka sisältyvät 
kurssimaksuun. (Taitotaso B1 - B2). 

	` ESITTÄVÄ TAIDE
	` Esiintyjän eväät, Taavetti 

syksy 240103a 
24.9.–12.11.2022, 10 t / 20,00 € 
kevät 240103b 
21.1.–18.2.2023, 10 t / 20,00 € 
Taavetti, Joukola, Torikatu 1 
la 10.00–13.00, la 10.00–12.15 
Teatteriohjaaja Sami Sivonen

Kurssilta saat tukevat eväät esiinty-
miseen: kuinka hallitset jännitystä 
ennen esiintymistä ja sen aikana. 
Selkeä ilmaisu ja kehonkieli haltuun! 
Tule mukaan hiomaan omaa esiinty-
mistäsi ja pitämään hauskaa ilmaisun 
maailmassa. Mukaan rennot vaatteet, 
juomapullo ja muistiinpanovälineet. 
Kokoontumiskerrat syksyllä la 24.9. klo 
10–13, 22.10. ja 12.11. klo 10–12.15., 
keväällä la 21.1. klo 10–13, 4.2. ja 18.2. 
klo 10–12.15. 

	` MUSIIKKI
	` Bändiryhmä  

 (erityisryhmä), Luumäki
Katso sivu 65.

	` KÄDENTAIDOT
	` Puutyöt, Taavetti 

syksy 210610a 
8.9.–24.11.2022, 33 t / 47,00 € 
kevät 210610b 
12.1.–13.4.2023, 36 t / 51,00 € 
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4 
to 18.00–20.15 
Tuntiopettaja Timo Roni 

Perehdymme tekemisen kautta erilai-
siin puutyötekniikoihin sekä puulaa-
tuihin. Annamme ohjausta suunnit-
telussa, työkoneiden ja työkalujen 
käytössä. Valmistamme puutöitä kodin 
koriste- ja käyttöesineiksi. Materiaalit 
eivät sisälly kurssihintaan. 

	` Käsillä tekemisen iloa,  
 Taavetti (OS) 
syksy 210731a 
7.9.–23.11.2022, 33 t / 46,00 € 
kevät 210731b 
11.1.–5.4.2023, 36 t / 50,00 € 
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4 
ke 18.00–20.15 
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen 

Tule valmistamaan ommellen, neu-
loen, kirjoen, virkaten jne. itsellesi tai 
perheenjäsenillesi vaatteita, leluja 
tai käsityötuotteita. Suunnittelem-
me ja toteutamme kurssin yhdessä. 
Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan. 
Omat ompelutarvikkeet ja materiaalit 
mukaan. 

	` Huonekalujen entisöinti ja  
 verhoilu, Taavetti (keke) 
syksy 210808a 
7.9.–23.11.2022, 55 t / 78,00 € 
kevät 210808b 
11.1.–29.3.2023, 55 t / 78,00 € 
Pupula, entinen ryhmäpäiväkoti, 
Patteritie 14 B 
ke 17.00–21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Entisöimme huonekalut ja tuolit 
perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kan-
kaat, maalit, lakat ja hiomapaperit on 
hankittava itse. Verhoilutarvikkeita voit 
ostaa opettajalta. 

LUUMÄKI
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	` Pajutyöt, Taavetti 
kevät 210431b 
21.1.–19.2.2023, 48 t / 67,00 € 
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4 
la ja su 10.00–16.00 
Tuntiopettaja Christa Hirvikallio 

Punomme pajutöitä kotiin ja puu-
tarhaan opiskelijoiden toiveiden ja 
osaamisen mukaan. Kokeilemme 
erilaisia tekniikoita sekä esim. pajun-
kuoren yhdistämistä perinteiseen 
pajunpunontaan. Sopii aloittelijoille ja 
aiemmin harrastaneille. Pajunkeruuoh-
jeet ja työvälineluettelo pyydettäessä 
opettajalta kukkapaju(at)gmail.com. 
Opettajalla pieniä määriä pajua myyn-
nissä. Kokoontumiskerrat 21.–22.1., 
4.–5.2. ja 18.–19.2. 

	` TIETOTEKNIIKKA
	` MYÖ, TYÖ JA DIGI- 

 TAIDOT -HANKE

EKKO järjestää syksyllä 2022 maksu-
tonta digitaitojen koulutusta työikäi-
sille. Koulutuksia järjestetään lyhyinä 
teemallisina työpajoina sekä kiertä-
vinä digipisteinä Lappeenrannassa, 
Joutsenossa ja Luumäellä. Koulutukset 
ovat osa EKKOn Myö, työ ja digitaidot 
-hanketta, joka on saanut OKM:ltä 
rahoituksen ajalle 2021–2022.

Koulutuksissa voi kohentaa erityisesti 
niitä digitaitoja, joita tarvitsee työelä-
mässä, työnhaussa, opiskelussa sekä 
arkielämän asioinnissa. Koulutuksissa 
on mahdollista suorittaa digitaitojen 
valtakunnallisia osaamismerkkejä, jot-
ka ovat sähköisessä muodossa oleva 
tunnustus ja todiste osaamisesta.

Syyslukukauden koulutukset alkavat 
viikolla 36. Tiedotamme koulutusten 
aikatauluista sekä niihin ilmoittautu-
misesta tarkemmin hankkeen sivuilla 
ekko.fi/digitaidot sekä EKKOn so-
mekanavissa. Koulutuksia ei järjestetä 
syyslomaviikolla 24.–30.10.2022.

Lisätietoa:
viestintä- ja hankekoordinaattori 
Kaisa Leinonen
050 555 1676
kaisa.leinonen@ekko.fi

Digipajat Luumäellä, Taavettihallin 
kabinetti 20.9. ja 27.9. ti klo 17–20.

Digipajat etänä Zoomissa 8.9.–24.11. 
torstaisin klo 17–20. Katso sisällöt ja 
osallistumisohjeet ekko.fi/digitaidot.

Ilmoittaudu digipajoihin soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Jenni Könöselle 050 543 7862:
22.8.–4.9. ma klo 11–12 ja to klo 16–17; 
5.9.–27.11. ma klo 11–12 
sekä sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.

Digipiste Luumäellä, Taavetin kirjasto, 
3.10. ja 10.10. maanantaisin klo 17–20. 
Digipisteessä saat opastusta digilait-
teiden käyttöön omien tarpeidesi 
mukaan. Ota oma laitteesi mukaan.

Digipiste etänä Zoomissa 7.9.–16.11. 
joka toinen keskiviikko klo 17–20. 
Katso osallistumisohjeet 
ekko.fi/digitaidot.

Ilmoittaudu digipisteelle soittamalla 
tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipellolle 050 543 7867: 
22.8.–4.9. ma klo 14–15 ja ti klo 17–18; 
5.9.–4.12. ma klo 14–15.

	` Tabletti, puhelin ja  
 pilvipalvelut, Taavetti 
kevät 420173b 
23.2.–30.3.2023, 15 t / 38,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1 
to 13.30–16.00 
Tietotekniikkakouluttaja 
Katri Jokipelto 

Tutustumme tabletin ja älypuhelimen 
toimintoihin. Teemme katsauksen lait-
teen asetuksiin, päivityksiin, sovelluk-
siin ja turvalliseen internetin käyttöön. 
Tutustumme myös karttoihin ja 
paikannukseen, valokuvaamiseen sekä 
muihin hyödyllisiin toimintoihin. Opit 
tietämään myös, mitä tilit ja pilvipal-
velut tarkoittavat. Ota mukaan oma 
puhelin tai tabletti. 

	` LIIKUNTA, TANSSI,  
 JOOGA JA  
 HYVÄ OLO
MAANANTAI

	` Ikääntyneiden kunto- 
 liikunta, Taavettihalli 
syksy 730286a 
5.9.–21.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730286b 
9.1.–3.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ma 16.30–17.15 
Tuntiopettaja Henna Taskinen 

Monipuolista kuntoliikuntaa musiikin 
tahtiin, jonka tavoitteena on kehittää 
ja ylläpitää ikääntyneen kehon lihas-
voimaa ja liikkuvuutta. Toimintakykyä 
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös 
ensikertalaisille. 

	` Itämainen tanssi,  
 Taavettihalli (OS) (keke) 
syksy 730378a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730378b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ma 17.30–18.30 
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka 

Perinteisen itämaisen tanssin kurssi on 
täynnä mystistä, kaunista ja lumoavaa 
musiikkia. Painottuu egyptiläiseen 
vatsatanssiin. Vahvistaa keskivartaloa, 
kehittää notkeutta ja koordinaatio-
ta sekä tuo iloista mieltä yhdessä 
tanssimisen kautta. Harjoittelemme 
tekniikkaa, lyhyitä sarjoja ja koreografi-
aa. Taso: avoin. 

	` Fusion Bellydance,  
 Taavettihalli (keke) 
syksy 730379a 
5.9.–21.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730379b 
9.1.–3.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ma 18.35–19.35 
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka 

Fusion Bellydance yhdistää itämai-
sen tanssin lattiatekniikkaa show- ja 
tankotanssiin sekä twerkiin. Tyylila-
jista ei puutu naisellista energiaa ja 

https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitaidot
https://ekko.fi/digitaidot
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asennetta. Harjoittelemme tekniikkaa, 
tanssin tunneilmaisua ja teemme 
koreografian. Lattiatekniikka kehittää 
lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Jokainen 
pääsee haastamaan itseään. Polvisuo-
jat suositeltavia. Taso: avoin. Kurssin 
alaikäraja 16 vuotta. 

TIISTAI

	` Kuntoliikunta, Taavettihalli 
syksy 730287a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730287b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ti 18.00–18.45 
Tuntiopettaja Henna Taskinen 

Kuntojumppaa musiikin tahtiin, jossa 
jokainen tekee oman kuntonsa mu-
kaan. Helppo alkulämmittely ja lihas-
kunto-osuus, lopussa lyhyt venyttely. 

	` Uusi! Lastentanssi  
 5–6-vuotiaille, Taavettihalli 
syksy 730380a 
6.9.–22.11.2022, 11 t / 23,00 € 
kevät 730380b 
10.1.–4.4.2023, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ti 17.00–17.45 
Tuntiopettaja Henna Taskinen 

Lastentanssia musiikin tahtiin. Tunneil-
la harjoitellaan mm. tanssitekniikkaa, 
perusasentoja ja pieniä tansseja. 

KESKIVIIKKO

	` Uusi! Lempeä Flow- Jooga,  
 Toukola 
syksy 730179a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730179b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Jurvalan Toukola, Suoanttilantie 2 
ke 17.00–18.00 
Joogaopettaja Mari Nordman 

Dynaamisen virtaava, hengityksen 
tahtiin tehtävä harjoitus, joka koostuu 
erimittaisista lempeistä liikesarjoista 
ja loppurentoutuksesta. Harjoituksen 
myötä saat vahvistusta kehon ja mie-
len yhteyteen sekä kehon voimaan ja 
hallintaan. Sopii kaikille ilman aiempaa 
joogakokemusta. Mukaan tarvitset 
joogamaton ja vesipullon. 

	` Uusi! Heartful Yin, Toukola 
syksy 730189a 
7.9.–23.11.2022, 15 t / 36,00 € 
kevät 730189b 
11.1.–5.4.2023, 16 t / 38,00 € 
Jurvalan Toukola, Suoanttilantie 2 
ke 18.15–19.15 
Joogaopettaja Mari Nordman 

Lempeä joogaharjoitus, jossa hitaat, 
palauttavat asanaharjoitukset linjaavat 
kehoa ja avaavat kehon kireystiloja 
ja samalla auttaavat mieltä rentoutu-
maan. Asanoissa viivymme muuta-
mia minuutteja kerrallaan. Teemme 
liikkeet lempeästi kehoa kuunnellen ja 
kunnioittaen. Harjoitus sopii kaikille. 
Mukaan tarvitset joogamaton ja viltin. 

TORSTAI

	` Zumba® 60 min  
 + lihaskunto, Kangasvarsi 
syksy 730372a 
8.9.–24.11.2022, 22 t / 42,00 € 
kevät 730372b 
12.1.–13.4.2023, 24 t / 46,00 € 
Kangasvarren koulu, sali, 
Suo-Anttilantie 166 
to 17.30–19.00 
ZIN Zumba® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen 

Kaikille tarkoitettu todella hauska, 
vauhdikas ja innostava fitness-oh-
jelma, jonka avulla nautit treenistä 
ja itsestäsi. Zumba® perustuu latino-
rytmien 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. 

	` Uusi! Kehonhuolto,  
 Kangasvarsi 
syksy 730422a 
8.9.–24.11.2022, 15 t / 28,00 € 
kevät 730422b 
12.1.–13.4.2023, 16 t / 30,00 € 
Kangasvarren koulu, sali,  
Suo-Anttilantie 166 
to 19.05–20.05 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 

Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa 
sinua palautumaan rasituksesta ja lisää 
liikkuvuutta sekä parantaa kehon-
hallintaa. Teemme erilaisia avaavia 
harjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä 
dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Lo-
puksi rentoutus. Oma alusta mukaan. 
Sopii kaikille. 

	` LUONTO
	` Uusi! Villiyrttikurssi,  

 Luumäki (keke) 
kevät 940208b 
3.–24.5.2023, 10 t / 20,00 € 
Jurvalan Toukola, Suoanttilantie 2 
ke 17.30–19.00, ke 17.30–20.30 
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo 

Tutustutaan muutamiin yleisimpiin  
villiyrtteihin ja niiden tunnistukseen 
sekä käyttöön. Viimeisellä kerralla  
kerätään yhdessä villiyrttejä ja tehdään 
pieniä maistiaisia. Tunnistus, keruu, 
säilöntä ja käyttövinkit. Kokoontumis-
kerrat 3.5., 10.5. ja 17.5. klo 17.30-19.00 
ja 24.5. klo 17.30.-20.30. 
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	` EKKO IN ENGLISH
Adult Education Centre of South Karelia 
(EKKO) offers education and training 
mainly to the adult residents in the city 
of Lappeenranta as well as to those in the 
neighbouring municipality of Luumäki. Our 
courses, however, are open to all, irrespective 
of age or educational background. EKKO is 
an educational establishment certified in 
sustainability.

Courses and lectures are provided in many 
subjects:

• Languages
• Handicrafts: patchwork, needlework, 

dressmaking, lacemaking,feltwork, willow-
work, woodwork, furniture restoration, 
ceramics, gemstone cutting, stained 
glasswork, and glass melting

• Visual arts: a wide variety of different 
painting courses, e.g. watercolour and oil, 
icon, enamel, and porcelain painting

• Health, fitness, yoga and dance
• Music 
• Computing skills
• Digital photography
• Social and community studies
• Theater, improvisation and creative writing
• Home, cooking
• Gardening
• Boat navigation and nature

This course booklet is published both in print 
and online. The printed version can be taken 
from various places in Lappeenranta region 
(libraries, Prisma, Citymarket). For the online 
version, more details and updates, please see 
our website at ekko.fi. 

ekko.fi/in-english/

	` EKKO SELKOKIELELLÄ
Etelä-Karjalan kansalaisopisto EKKO on kaikille 
avoin oppilaitos.
EKKO järjestää kursseja Lappeenrannassa ja 
Luumäellä. 
EKKOssa voi opiskella ja harrastaa erilaisia 
asioita:

• kieliä
• teatteria, elokuvaa ja sanataidetta
• yhteiskuntakursseja ja sukututkimusta
• musiikkia
• taidetta
• kädentaitoja
• tietotekniikkaa
• liikuntaa: joogaa, kuntoliikuntaa, tanssia
• ruoanlaittoa
• puutarhanhoitoa
• veneilyä ja luontoteemoja

EKKOssa on myös omia kursseja 
kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille. 
Lue lisää sivulta 64.

Voit ilmoittautua EKKOn kursseille:

• verkkosivuilla opistopalvelut.fi/ekko
• opiston toimistossa, Pohjolankatu 27, 

Lappeenranta

Kurssimaksun voi maksaa verkkopankissa tai 
EKKOn toimistossa käteisellä tai pankkikortilla. 
Jos et pääse kurssille, ilmoita siitä EKKOn 
toimistoon viimeistään yhtä viikkoa ennen 
kurssin aloitusta.

EKKOn kursseja on eri paikoissa:

• opistotalolla, osoitteessa Pohjolankatu 27
• Lehtitalolla, osoitteessa Lauritsalantie 1
• kouluilla ja muissa tiloissa

Yhteystiedot
Etelä-Karjalan kansalaisopisto
Pohjolankatu 27, 53100 Lappeenranta
kotisivut: ekko.fi
sähköposti: toimisto@ekko.fi
puh. 044 566 4553

Seuraa meitä somessa!
Facebook: @ekkokansalaisopisto
Instagram: @ekko_opisto
Youtube: ekko-opisto 

https://ekko.fi
https://opistopalvelut.fi/ekko



