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MIKKELIN KANSALAISOPISTO
Lönnrotinkatu 7 (Mikkelin yliopistokeskuksen kiinteistö)
50100 Mikkeli
Puh. (015) 194 2929
Sähköposti: kansalaisopisto@mikkeli.fi
Kotisivut: http://kansalaisopisto.mikkeli.fi

TOIMISTO AVOINNA:
Ma-to klo 10-16 (toimisto suljettuna klo 12-12.30). 
Perjantaisin toimisto on suljettu.
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MIKKELIN KANSALAISOPISTO
(LÖNNROTINKATU 7, 1. KERROS)
• toimisto
• osa musiikin ja kielten opetuksesta
• kudontaluokka ja tekstiilityön luokka

PUISTOKATU 1
• kuvataideopetus
• myös muuta opetusta

VANHA SOTILASKOTI, SOTKU
(JÄÄKÄRINKATU 9)
• näyttämötaiteet
• osa liikuntakursseista
• osa musiikin kursseista

MIKKELIN LUKIO
(PÄÄMAJANKUJA 4)
• osa iltakursseista
• osa musiikin kursseista

PÄÄMAJAKOULU
(OTTO MANNISEN KATU 8-10)
• kotitalous
• osa liikuntakursseista
• osa musiikin kursseista

LÖNNROTINKATU 5
• osa musiikin kursseista
• myös muuta opetusta

LUKUVUOSI 2020-2021

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Syystyökausi 14.9.2020-6.12.2020. 

Syysloma 19.-25.10.2020 (viikko 43)

Kevättyökausi 11.1.2021-18.4.2021. 

Talviloma 1.3.-7.3.2021 (viikko 9)

Pääsiäinen to 1.4.-5.4.2021; ei opetusta. 
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OPISTON HENKILÖKUNTA

TOIMISTO   

Laitsaari Matti 
rehtori
Hirvensalmen yhteyshenkilö
044 794 2930

Nieminen Arja 
toimistosihteeri
044 794 2892
arja.nieminen@mikkeli.fi

Ylönen Katja 
toimistosihteeri
050 311 7549
katja.ylonen@mikkeli.fi

OPETTAJAT

Alatupa Margit 
tekstiilityön opettaja
Ristiinan ja Suomenniemen 
yhteyshenkilö  |  044 794 5582

Ekoluoma Raisa 
esitystaidollisten aineiden 
opettaja 
050 311 7038

Kirvesniemi-Bosco Anni 
liikunta- ja tanssikurssien 
koordinaattori  |  044 341 0073
anni.kirvesniemi-bosco@esliikunta.fi

Rautiainen Reetta 
musiikinopettaja
050 311 7041

Rautoja Hanna 
tekstiilityön opettaja
050 311 7042

Syväniemi Eini 
kuvataideopettaja 
050 311 7039

Virta Renny 
kieltenopettaja
050 311 7040

VAHTIMESTARI

Hynninen Arto 
osa-aikainen vahtimestari 
044 794 2825
arto.t.hynninen@mikkeli.fi

OPETTAJIEN JA REHTORIN SÄHKÖPOSTI: 

etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi

Päätoimiset opettajat ovat tavattavissa 
lukukausien aikana.

Tuntiopettajamme tavoitat toimistomme kautta. 
Heidän sähköpostinsa eivät ole muodossa 
@sivistys.mikkeli.fi
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Mikkelin kansalaisopisto täyttää ensi vuonna sata 
vuotta. Vaikka opisto ei ihan Suomen vanhimpia ole-
kaan, on sata vuottakin pitkä aika ja onhan opisto 
lähes itsenäisen Suomen ikäinen. Kansakunnan 
vaiheet ovat varmasti heijastuneet eri tavoin myös 
opiston toiminnassa.

Historian kirjoissa todetaan opiston perustamis-
vaiheista muun muassa seuraavaa: ”Virinneisiin 
valistusharrastuksiin maassamme liittyi myös pyrkimys 
perustaa n.s. vapaita opistoja, joissa aineellisen työn 
ahertajat lomahetkillään saivat tilaisuuden päästä 
osallisiksi opin ja tiedon tuomasta tuesta ja eduista.”

Tämä kuvaus kertoo lyhyydessäänkin hyvin paljon. 
Kansalaisopistot voivat suunnitella toimintaansa 
itsenäisesti ja niillä on alun perin ollut selkeä tavoite 
– kattaa koulutus- ja opiskelutarpeita, joita ns. 
virallinen koulujärjestelmä ei syystä tai toisesta pysty 
hoitamaan.

Maailma on muuttunut, mutta kansalaisopistojen  
tehtävä ei. Opistoilla on edelleen merkittävä rooli 
sellaisten kurssien tarjoamisessa, joita kukaan 
muu ei järjestä. Koulutus on suurimmalta osin 
yleissivistävää eli siihen ei sisälly 
tutkintotavoitteita.

Alkuperäinen tehtävä näkyy 
edelleen myös siinä, että kansa-
laisopistoissa eri puolilla Suomea 
opiskelee kaikenlaisia ihmisiä 
– tavoitteena on tarjota matalan 
kynnyksen opiskelu- ja harrastus-
mahdollisuuksia mahdollisimman 
monelle ja mahdollisimman 
edullisesti. Edullisuus on pystytty tur-
vaamaan sillä, että valtio maksaa osan 
opistojen kustannuksista.

Rehtorin tervehdys

VANHAKIN NYT NUORTUU
Ilman opiskelijoita ei ole opistoa. Vaikka valtionosuuksia 
on supistettu ja vaikka julkinen talous on kovassa 
puristuksessa, haluamme olla edelleen opisto, jolla on 
koko ajan jotakin tuoretta ja uutta tarjottavaa ja jonka 
kurssipaletti on mahdollisimman monipuolinen.

Sadan vuoden perinteet velvoittavat, mutta mieleltään 
Mikkelin kansalaisopisto haluaa olla nuori ja ajassa 
mukana. Antakaa palautetta, esittäkää toiveita. Kaikkea 
emme pysty tekemään, mutta olemme mielellämme 
mukana opiskelijoidemme arjessa juuri heidän 
toivomillaan tavoilla.

Tässä kurssiesitteessä e ole vielä paljon kerrottavaa 
varsinaisesta 100-vuotisjuhlavuodesta. Palaamme asiaan 
syksyn aikana ja vuodenvaihteen tienoilla jaettavassa 
kevätkauden 2021 esitteessä.

Jesse Haajan suunnittelema opiston 100-vuotislogo 
tässä esitteessä tosin julkistetaan. Se on todella hieno!

MATTI LAITSAARI 
Rehtori
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Logo
MIKKELIN KANSALAISOPISTO 100 VUOTTA VUOSILUVULLA

Mainostoimisto Haaja / Jesse Haaja

1 0 0  V U O T T A
1 9 2 1 - 2 0 2 1

Mikkelin kansalaisopisto täyttää ensi vuonna sata vuotta.

Logosuunnittelu:
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There are a lot of different courses in our program. 
Welcome to study at our College! You can find 
the updated course information on our webpage: 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi. 

Apart from the courses, we also organize special 
events, like performances, exhibitions, concerts and 
lectures. 

The Community College of Mikkeli is a pub-
lic schooling centre for voluntary education and 
leisure activities programs. It means that anybody 
– you included – can come to study at our courses. 
We operate in the area of Mikkeli and Hirvensalmi 
and we are run by the municipality. Every year we 
have about 600 courses in 70 different locations, 
140 teachers and 5.000 students. The Commu-
nity College is for everyone!   Most of our courses 
are for adults, but some of the courses are aimed 
at children and even for babies. We have a huge 
variety of different courses, for example in the fol-
lowing subjects: music, theatre, arts, handicrafts, 
dance, languages, information technology and phy-
sical education. We have Finnish language courses, 
suitable and appropriate for our local immigrated 
residents and foreign students and citizens from 
other countries living or staying in the area. 

We have evening courses, day-time classes, wee-
kend-classes and short-time and long-running 
courses. 

Most of them start in September and/or January. 
Our courses are very affordable, on average they 
cost less than two euros/hour. 

The teaching language at the courses is normally 
Finnish, but many teachers can help you in English 
or some other language. Every year we update and 
organize new courses, based on your suggestions. 
Just tell us what you need or what you are inte-
rested in – we always welcome your input! 

You can register to the courses at our web site, by 
phone (015 194 2929) or by coming to our office. 
The address of our office is Lönnrotinkatu 7 (1st 
floor), Mikkeli. The registration starts on Tuesday 
25th of August 2020 at 10 AM. 

WELCOME TO

MIKKELIN KANSALAISOPISTO – 

THE COMMUNITY 
COLLEGE OF MIKKELI

Mikkelin kansalaisopisto täyttää ensi vuonna sata vuotta.

Logosuunnittelu:
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Kaikille kursseille ilmoittaudutaan mieluiten ennen kurssin alkamista. Voit ilmoittautua netissä, puhe-
limitse tai paikan päällä toimistossa. Ennakkoon ilmoittautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
kursseille voi tulla mukaan mihin lukuvuoden aikaan tahansa, jos kursseilla on tilaa, mutta ilmoittau-
tuminen on aina syytä tehdä ennen kuin menee kurssille.

Ilmoittautumisen yhteydessä luovutat kansalaisopistolle henkilötietojasi. Tietosuojaselosteessamme 
kerrotaan, kuinka tietojasi käsitellään. Tietosuojaselosteen löydät opiston nettisivuilta osoitteesta 
kansalaisopisto.mikkeli.fi.

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 25.8.2020 klo 10, musiikin kursseille klo 17.30 

INTERNETISSÄ ILMOITTAUTUMINEN http://kansalaisopisto.mikkeli.fi/
Suosittelemme internetissä ilmoittautumista, koska se takaa nopeimman ja varmimman tavan saada 
kurssipaikka. Varsinkin joillakin musiikin kursseilla on niin suuri kysyntä, että kurssipaikan saaminen 
ilman internet-ilmoittautumista on vaikeaa, koska paikat voivat täyttyä muutamassa sekunnissa. Tästä 
syystä olemme siirtäneet musiikin kursseille ilmoittautumisen ilta-aikaan, että jokaisella olisi parempi 
mahdollisuus käyttää nettiä ilmoittautumiseen. Jos sinulla ei ole itselläsi mahdollisuutta internetin 
käyttöön, suosittelemme, että pyydät jotakuta muuta ilmoittamaan sinut kurssille. Sähköpostitse 
ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Internetissä ilmoittautumista voi kokeilla harjoittelukurssin 3401002 avulla. 

Kurssitiedot löytyvät esitteen sivulta 59. Ilmoittautumista voi harjoitella jo nyt. 
Voit kokeilla ilmoittautumista niin monta kertaa kuin haluat. 

PUHELIMITSE ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautua voi myös soittamalla numeroon (015) 194 2929 opiston toimiston aukioloaikoina. Tiistaina 
25.8. on mahdollista ilmoittautua puhelimitse klo 18 saakka. Puhelimitse ilmoittautuminen on mah-
dollista myös perjantaina 28.8. klo 9 - 15, vaikka opiston toimisto on normaalisti perjantaisin kiinni. 

Puhelimemme on hyvin ruuhkainen muutaman viikon ajan sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on 
alkanut. Jos sinulla ei ole akuuttia kurssi-ilmoittautumiseen liittyvää asiaa, voit lähestyä meitä myös 
sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen kansalaisopisto@mikkeli.fi. Voit mm. pyytää opinto-
setelialennuksen sähköpostitse.  

      
PAIKAN PÄÄLLÄ ILMOITTAUTUMINEN
Kansalaisopisto, Lönnrotinkatu 7 (ensimmäinen kerros) 

Viikolla 34 ilmoittautumiset tiistaina 25.8. klo 10 - 18 ja keskiviikosta torstaihin 26.-27.8. klo 9 - 16 ja 
perjantaina 28.8. klo 9 - 15. 

Muina aikoina toimisto avoinna maanantaista torstaihin klo 9 - 16.  

Kaupungin palvelupisteet: 

• Kaupungin virastotalon asiointipiste, Maaherrankatu 9 – 11 
     Huom! Virastotalon asiointipiste avoinna 1.6.-31.8. klo 9 – 15 ja 1.9.-31.5. klo 9 - 16.  

• Anttolan kirjasto/asiointipiste, Taipaleentie 31 (avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti) 

• Haukivuoren kirjasto/asiointipiste, Keskustie 52 (avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti) 

• Ristiinan kirjasto/asiointipiste, Brahentie 34 (avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti) 

• Suomenniemen kirjasto/asiointipiste, Opinraitti 20 (avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti)
 
Ristiinan kirjasto, Brahentie 34 

Tiistaina 25.8. klo 10 - 18.00, musiikin kurssien ilmoittautuminen alkaen klo 17.30. 

1

2

3

MITEN ILMOITTAUDUN KURSSILLE?

JOILLEKIN KURSSEILLE VOI ILMOITTAUTUA JO AIEMMIN KESÄLLÄ
Joillekin kursseille (kielten jatkokursseille ja elokuun lopussa tai heti syyskuun alussa alkavil-
le kursseille) voi ilmoittautua kesän aikana jo 1.7. alkaen. Tällaisten kurssien kurssitiedoissa on 
erikseen mainittu asiasta.

Huom! Sähköpostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista!
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ILMOITTAUDU ENNAKKOON
Kaikille kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon ja kan-
nattaa ilmoittautua mahdollisuuksien mukaan vähintään 
viikkoa ennen kurssin alkamista. Tämä on tärkeää siksi, 
että kurssien mahdollisesta perumisesta päätetään noin 
viikkoa ennen ensimmäistä kurssipäivää. Kurssipaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varasijoillekin 
kannattaa ilmoittautua, koska paikkoja vapautuu monesti 
vielä viime hetkillä ennen kurssin alkamista. 

Ilmoita itsesi kurssille vain kerran. Jos ilmoittaudut 
vahingossa kahdesti, ota yhteyttä opiston toimistoon. Jos 
ilmoitat kurssille myös ystäväsi, älä ilmoita häntä omalla 
nimelläsi, vaan ystäväsi tiedoilla. Musiikin yksilöopetuksen 
paikkojakin voi varata vain yhden/opiskelija.

Kurssipaikan saamisesta tai kurssin alkamisesta ei ilmoi-
teta kurssilaisille erikseen. Vain kurssin peruuntumisesta 
otetaan yhteyttä. Varasijoilla oleville ilmoitetaan vapau-
tuvista kurssipaikoista tekstiviestillä henkilökohtaisesti. 
Kurssi peruuntuu, jos kurssikohtainen minimiopiskeli-
jamäärä ei täyty. Useimmilla kursseilla minimiopiskeli-
jamäärä on 7 (haja-asutusalue, entiset kuntataajamat, 

Hirvensalmi) tai 8 (Mikkelin kantakaupunki). Kurssin 
toteuttamisesta päätetään noin viikkoa ennen kurssin 
alkamista. Kurssi toteutetaan vain silloin, kun kurssikoh-
tainen minimiopiskelijamäärä täyttyy. 

Kurssille pääsemisestä saat tiedon heti netti-ilmoittautu-
misen yhteydessä ”sait paikan” -ilmoituksella. Kursseille 
voi ilmoittautua myös siinä vaiheessa, kun kurssi on jo al-
kanut, jos kurssilla suinkin on tilaa. Ilmoittautuminen on-
nistuu toisin sanoen mihin aikaan lukuvuodesta tahansa. 

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse tulemaan kurs-
sille, jolle olet ilmoittautunut, muista peruuttaa osallistu-
misesi ajoissa. Perumisen voi tehdä puhelimitse, sähkö-
postitse tai netin kautta viimeistään viittä (5) vuorokautta 
ennen kurssin alkamista. Tätä myöhemmin perumisen 
voi tehdä vain toimiston (paikan päällä, puhelimitse tai 
sähköpostitse) kautta. Kurssille tulematta jättäminen ja 
maksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutta-
matta jätetyistä kursseista opisto laskuttaa varausmaksun 
21 euroa. 

OPINTOSETELIAVUSTUS JOILLEKIN KOHDERYHMILLE 
Mikkelin kansalaisopisto on myös tänä vuonna saanut ns. 
opintosetelityyppistä valtionavustusta. Avustuksen turvin 
voidaan tarjota pientä alennusta avustuksen kohde-
ryhmiin kuuluville. Avustuksella tuettavan koulutuksen 
kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, seniorivä-
estö (63 vuotta täyttäneet) ja eläkkeellä olevat, alhaisen 
pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat. 

Kohderyhmään kuuluva henkilö saa yhden 20 euron 
alennuksen vähintään 60 euron suuruisesta kurssimak-
susta. Alennuksia myönnetään siinä järjestyksessä kuin 
niitä haetaan ja niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää. 

Alennusta ei näin ollen voi saada enää siinä vaiheessa, 
kun valtionavustusmääräraha on käytetty loppuun. Koh-
deryhmiin kuuluvilla on oikeus vain yhteen alennukseen 
lukuvuoden aikana. 

Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, jos kuulut 
opintoseteliavustuksen kohderyhmään. Jos ilmoittaudut 
netin kautta, lähetä asiasta sähköpostia osoitteeseen kan-
salaisopisto@mikkeli.fi tai ota yhteyttä puhelimitse (015) 
194 2929. Maksa kurssimaksu vasta sen jälkeen, kun olet 
saanut opistolta alennukseen/opintoseteliin liittyvän 
vastauksen. 

PALJOUSALENNUS AKTIIVISESTA OPISKELUSTA
Jos sama henkilö osallistuu lukuvuoden aikana useam-
malle kurssille, hän saa joka neljännen kurssin puoleen 
hintaan kuitenkin niin, että maksualennus on enintään 
50 euroa. Kurssilainen voi itse valita, miltä kurssilta hän 
saa alennuksen, mutta alennusta ei voi saada syksyllä tai 
keväällä tehtävästä kulttuuriretkestä. Alennuksesta on 
aina sovittava opiston toimiston kanssa joko sähköpostitse 

(kansalaisopisto@mikkeli.fi) tai puhelimitse (015) 194 2929. 

Sama paljousalennus on käytettävissä, jos useampi samas-
sa taloudessa asuva henkilö osallistuu yhteensä vähintään 
neljälle kurssille. Tässäkin tapauksessa annetaan joka nel-
jännestä kurssista enintään 50 euron alennus. Myös tästä 
alennuksesta on aina sovittava toimiston kanssa. 

9
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Opetus opistossa on maksullista. Opintomaksu on kurssikohtainen. Maksun suuruus vaihtelee opintoryhmien tunti-
määrien ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kustannusten mukaan. Opintomaksu on mainittu kunkin opintoryhmän 
kohdalla. Opintomaksu ei aina sisällä oppimateriaalia. Mikäli kurssimaksuun sisältyy tarvikkeita, siitä on maininta kurssin 
kohdalla. Myöskään kielten kurssien oppikirjat eivät kuulu kurssin hintaan, vaan ne on hankittava itse. Oppikirja kannattaa 
hankkia vasta kun on varmaa, että kurssi alkaa. Ensimmäiselle kerralle voi tulla ilman oppikirjaa. 

Kurssimaksun perimisestä veloitetaan 5 euroa.  

Jos kurssi ei toteudu, siitä ilmoitetaan kurssilaisille ja kurssimaksu palautetaan kurssilaisen ilmoittamalle tilille.  

Kurssimaksun voi tarvittaessa maksaa myös useammassa erässä. Osamaksusta on kuitenkin aina sovittava opiston 
kanssa joko sähköpostitse (kansalaisopisto@mikkeli.fi) tai puhelimitse (015) 194 2929.

VERKKOPANKISSA MAKSAMINEN

Jos ilmoittaudut netin kautta, voit maksaa kurssimaksun 
ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin ensimmäisen 
kokoontumiskerran jälkeen. Laskuun kirjautuu automaat-
tisesti eräpäivä, mutta kurssimaksua ei tarvitse maksaa 
ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Mikäli ilmoit-
taudut puhelimitse tai toimistoon, suorita kurssimaksu 
saamallasi laskun viitenumerolla pankkiin tai kaupungin 
asiointipisteeseen kurssin ensimmäisen kokoontumisker-
ran jälkeen. 

Pankkiyhteys OP Pohjola FI12 5000 0120 2659 46. Maksun 
saaja Mikkelin kaupunki/kansalaisopisto.

Muista käyttää maksamisen yhteydessä henkilökohtaista 
kurssikohtaista viitenumeroa. 

KURSSIMAKSUJEN MAKSAMINEN 

KÄTEISELLÄ MAKSAMINEN

Käteisellä voit maksaa kaupungin palvelupisteissä 

• Kaupungin virastotalon asiointipiste, Maaherrankatu 9-11 

• Anttolan kirjasto/asiointipiste, Taipaleentie 31 

• Haukivuoren kirjasto/asiointipiste, Keskustie 52 

• Otavan lähipalvelukeskus, Akuntie 4 

• Ristiinan kirjasto/asiointipiste, Brahentie 34 

• Suomenniemen kirjasto/asiointipiste, Opinraitti 20 

Kansalaisopiston toimistolla ei voi maksaa kursseja kätei-
sellä, pankkikortilla eikä liikuntaseteleillä. 

KURSSIN MAKSAMINEN EPASSILLA  

ePassilla voi maksaa opiston kurssimaksuja joko kokonaan 
tai osittain netti-ilmoittautumisen yhteydessä, puhelimit-
se sekä seuraavissa paikoissa: 

• Kaupungin virastotalon asiointipiste, Maaherrankatu 9-11 

• Anttolan kirjasto/asiointipiste, Taipaleentie 31 

• Haukivuoren kirjasto/asiointipiste, Keskustie 52 

• Ristiinan kirjasto/asiointipiste, Brahentie 34 

• Suomenniemen kirjasto/asiointipiste, Opinraitti 20 

ePassilla voit maksaa myös puhelimitse! Kurssimaksun 
ePassilla maksaminen onnistuu myös puhelimitse soitta-
malla opiston toimistoon, puh. (015) 194 2929.  

Mikäli kurssi peruuntuu tai kurssilainen peruu osallistumi-
sensa viisi päivää ennen kurssin alkua, voidaan ePassilla 
maksettu kurssimaksu palauttaa takaisin ePassi-tilille saman 
kalenterivuoden aikana. Näissä tilanteissa ota aina yhteys 
kansalaisopiston toimistoon.  

Taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon 
johtavia kursseja ei voi maksaa henkilöstöeduilla (ePassi, 
Smartum, Edenred tai Tyky tms). Tämä perustuu verohallin-
nolta saatuun ohjeistukseen. 

Lisätietoja ePassilla maksamisesta opiston nettisivuilla osoit-
teessa http://kansalaisopisto.mikkeli.fi tai www.epassi.fi 

LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELEILLÄ (TYKY-SETELIT, 
SMARTUM-SETELIT SEKÄ SMARTUM SALDO JA 
EDENRED) MAKSAMINEN

Voit maksaa kurssimaksuja Smartumin seteleillä, Smar-
tum-kortilla tai Smartumin henkilökohtaisella verkkomak-
sulla osoitteessa www.smartum.fi. Smartumin seteleillä ja 
kortilla sekä Edenredillä voi maksaa samoissa kaupungin 
palvelupisteissä kuin ePassi-maksujakin.  

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat liikuntaan ja kulttuurihar-
rasteisiin tarkoitettuja työnantajan tarjoamia verottomia 
henkilöstöetuja. Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat henkilö-
kohtaisia maksuvälineitä ja niillä voi maksaa ainoastaan 
setelin saaneen työntekijän liikunta- ja kulttuuriharras-
tuksesta aiheutuneita kuluja. 

Liikunta- ja kulttuuriseteleillä voit maksaa kaupungin 
asiointipalvelupisteissä. 

Seteleitä ei vaihdeta rahaksi, eikä niistä anneta rahaa ta-
kaisin. Ylimenevän summan voi maksaa rahalla tai asiakas 
voi käyttää useampia seteleitä kerrallaan. 

Liikunta- ja kulttuuriseteleillä maksettua kurssimaksua 
ei voida palauttaa, mikäli kurssin peruuttaminen johtuu 
asiakkaasta. Mikäli kurssi peruuntuu kansalaisopistosta 
johtuvasta syystä, opiskelija voi siirtää maksun johonkin 
toiseen kurssiin.  

Taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon 
johtavia kursseja ei voi maksaa henkilöstöeduilla (ePassi, 
Smartum, Edenred tai Tyky). Tämä perustuu verohallinnol-
ta saatuun ohjeistukseen. 
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OPISKELU OSANA LUKIO- TAI AMMATILLISIA OPINTOJA
Kansalaisopistokursseja voi liittää osaksi lukio-opintoja  

Mikkelin kansalaisopiston kursseja voi hyödyntää myös 
osana lukio-opintoja. Kansalaisopisto on sopinut Mikke-
lin lukion sekä Mikkelin etä- ja aikuislukion ja Otavan 
opiston aikuislukion kanssa, että opiston kurssit sopivat 
lukion soveltaviksi kursseiksi, kunhan kurssitunteja kertyy 
riittävästi. Yhden soveltavan kurssin tuntimäärä on noin 
35 ja kahden soveltavan kurssin korvaamiseen tarvittavan 
kurssin tuntimäärä noin 70.  

Kansalaisopiston tarjonnassa on lukuvuoden mittaan usei-
ta satoja erilaisia kursseja ja monet niistä ovat sellaisia, 
joita lukioiden omassa kurssitarjonnassa ei ole lainkaan. 

Opiston ja lukioiden yhteisen näkemyksen mukaan 
periaatteessa mikä tahansa riittävän laaja kurssi voidaan 
hyväksyä lukion soveltavaksi kurssiksi, mutta kurssien 
korvaavuudesta ja tuntimäärien riittävyydestä tulee sopia 
oman opinto-ohjaajan kanssa. 

Kansalaisopistokursseja voi liittää myös osaksi  
ammatillisia perustutkinto-opintoja 

Mikkelin kansalaisopiston kursseja voi hyödyntää myös 
osana ammatillista koulutusta. Kansalaisopistoissa 
hankittua osaamista voidaan tunnistaa ammatillisissa 
tutkinnoissa tutkinnon perusteiden mukaisesti. 

OTA KANSALAISOPISTO KUMPPANIKSI TYHY-TOIMINTAAN
Mikkelin kansalaisopisto järjestää myös yrityksille, työ-
yhteisöille, järjestöille tai kaveriporukoille suunnattuja 
virkistyspäiviä tai työhyvinvointia edistäviä tuokioita. 
Opisto pystyy järjestämään kaikilta keskeisiltä aihealueil-
taan (musiikki, näyttämötaiteet, kuvataiteet, kädentaidot, 
kielet, tanssi, liikunta, kotitalous) eri mittaisia opetus- tai 
virkistystuokioita. Aihealueita voi myös kätevästi yhdistää. 

Tämän kurssiesitteen sisältö antaa hyvän kokonaiskuvan 
tuokion sisällöllisistä mahdollisuuksista. Voimme suunni-
tella yhdessä asiakkaan kanssa sisällöltään ja kestoltaan 
sopivan kokonaisuuden. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Teemme 
räätälöidyn tarjouksen juuri teidän tarpeisiinne. Mikkelin 
kansalaisopisto, puh. (015) 194 2929, kansalaisopisto@
mikkeli.fi.

LAHJAKORTTI KANSALAISOPISTON KURSSILLE
Hanki lahjaksi uusi taito tai harrastus! Kansalaisopiston kurssilahjakortti on voimassa kaksi lukuvuotta ja voit laittaa sille 
minkä tahansa summan. Ota yhteyttä toimistoomme!

TALLETA OPPIMISEN POLKUSI PEDANETIIN
Kansalaisopisto on ottanut joillakin kursseillaan käyttöön 
Pedanetin osoitteessa https://peda.net/mikkeli/mk. 
Pedanet on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä nettiop-
pimisympäristö ja sen kautta voit opiskella verkkokurs-
seillamme ja saada lisätietoa eri kurssiemme sisällöistä. 
Palvelussa jaetaan myös kurssimateriaalia ja siellä voi 
keskustella muiden opiskelijoiden kanssa. 

Pedanetin käyttö on kurssikohtaista ja kuulet sen käytöstä 
oman kurssisi opettajalta. 

Pedanet-tunnukset ovat elinikäiset, eli voit tallettaa sinne 
oman oppimisen polkusi paikkakunnasta tai opiskelu-
paikasta riippumatta! Kurssien tietoja voi osin selailla 
palvelussa myös ilman rekisteröitymistä.

11
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LUKUVUOSI 2020-2021
Syystyökausi 14.9.2020-06.12.2020.  

Syysloma 19.-25.10.2020 (viikko 43) 

Kevättyökausi 11.1.2021-18.4.2021.  

Talviloma 1.3.-7.3.2021 (viikko 9) 

Pääsiäinen to 1.4.-5.4.2021; ei opetusta. 

TARVIKE- JA MATERIAALIKULUT 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut opiskelu- ja 
työtarvikkeet. Joihinkin opintoryhmiin opettaja hankkii 
keskitetysti oppimateriaalin. Tätä varten opettaja perii 
suoraan opiskelijoilta oppimateriaalimaksun. 

OPISKELE SÄÄNNÖLLISESTI 
Opiskelun onnistuminen edellyttää säännöllistä osallis-
tumista. Ryhmän toiminta voidaan joutua myös lopetta-
maan, jos useampi kurssilainen lopettaa opiskelun kesken 
kauden. Tällöin jäljellä oleville opiskelijoille pyritään 
löytämään vastaava muu kurssi. Tilapäisen poissaolon 
jälkeen voi tietysti palata takaisin omaan opintoryhmään. 
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 

ILMOITA, JOS ET PÄÄSE TUNNILLE
Musiikin yksilöopetuksessa on erityisen tärkeää, että 
ilmoitat opettajalle, jos joudut syystä tai toisesta jäämään 
pois joltakin opetustunnilta. 

TÄRKEÄÄ TIETOA OPISKELIJALLE

TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET 
Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä 
osanottotodistus, joka maksaa 6 euroa. Kansalaisopisto ei 
vakuuta opiskelijoita. 

OPISKELUPAIKAN PERUMINEN 
Jos et pääse tulemaan varaamallesi kurssille, ole hyvä ja 
peruuta osallistumisesi vähintään viikkoa ennen kurssin 
alkamispäivää. Näin annat seuraavalle jonossa olevalle 
opiskelupaikan. Mikäli kurssia ei ole peruttu ajoissa eli 
5 päivää ennen kurssin alkamista, perimme 21 euron 
varausmaksun. 

KURSSIN PERUUNTUMINEN 
Mikäli kurssin ennakkoon päätetty vähimmäisopiskelija-
määrä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opis-
kelijoille puhelimitse tai sähköpostitse. Vähimmäisopiske-
lijamäärä on kurssikohtainen. Vähimmäisopiskelijamäärä 
on Mikkelin kantakaupungissa järjestettävillä kursseilla 
pääsääntöisesti 8 ja haja-asutusalueilla, entisissä kunta-
taajamissa, Ristiinassa ja Hirvensalmella 7. Kurssi voidaan 
keskeyttää, jos vähimmäisopiskelijamäärä alittuu jatkuvas-
ti. Tällöin opiskelijalle pyritään löytämään vastaava kurssi.  

Muutokset opetusohjelmaan ovat mahdollisia. Muutok-
sista ilmoitetaan tekstiviestillä.  Jos opiskelijan puhelin-
liittymässä on palvelunumeronesto, niin tekstiviestien 
saapuminen on estetty.  

KURSSIMAKSUN PALAUTTAMINEN 
Kurssimaksu palautetaan opiskelijalle vain, jos kurssi pe-
ruuntuu. Kurssin keskeytyminen opiskelijamäärän vähene-
misen takia ei ole peruste kurssimaksun palauttamiselle. 

KANSALAISOPISTO ON MYÖS SOMESSA. 
VOITTE SEURATA MEITÄ FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA.

12
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Mikkelin kansalaisopiston stipendirahastoista voi hakea 
stipendejä. Kansalaisopistolla on kolme stipendirahastoa 
ja lisäksi on haettavana kansalaisopiston ja Rantakylä Big 
Bandin yhteinen musiikinopettaja Krystian Tesarczykin 
muistostipendi. Stipendit on tarkoitettu kansalaisopiston 
opiskelijoille. Stipendeillä ei ole erillistä hakuaikaa, vaan 
hakemuksen voi jättää milloin tahansa.

Myönnettävien stipendien suuruutta tai määrää ei määri-
tellä etukäteen, koska asia riippuu hakemusten määrästä 
ja luonteesta. Lisäksi stipendeillä voidaan rahoittaa osa 
hakemuksessa ilmaistusta tarpeesta. Siksi hakemukseen 
kannattaa kirjata haettava rahamäärä oman tarpeen tai 
toiveen mukaisena. Stipendi voi olla esimerkiksi tunnus-
tus opiskelusta tai se voi olla avustus instrumentin tai 
oppimateriaalin hankkimiseen. Jos stipendin hakeminen 
herättää kiinnostusta, sitä kannattaa mieluummin hakea 
kuin jättää hakematta.

JOHTAJA JOOS. SAJANIEMEN RAHASTOSTA

voidaan avustaa kansalaisopiston opiskelijoi-
den retkeilyä ja opintomatkoja tai opintojen 
edistämistä.

HELVI SAJANIEMI-GUSTAFSSONIN 
RAHASTOSTA

voidaan jakaa stipendejä vähävaraisille ja 
opinnoissaan hyvin edistyneille kieliä, musiik-
kia ja muita taiteellisia aineita opiskeleville 
oppilaille.

AIJA TALVI-OKSASEN JA LEO OKSASEN 
STIPENDIRAHASTON

apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti esitys-
taidollisten aineiden (lausunta, näytelmä, 
puhetekniikka ja suullinen esitystaito) noin 
16-40 –vuotiaille Mikkelin kansalaisopiston 
opiskelijoille. Stipendit myönnetään jatko- ja 
täydennyskoulutukseen.

KRYSTIAN TESARCZYKIN MUISTOSTIPENDIÄ

voivat hakea kansalaisopiston musiikin 
opiskelijat. Muistostipendi on kansalaiso-
piston ja Rantakylä Big Bandin yhteinen. 
Muistostipendi voidaan myöntää aktiiviselle 
opinnoissaan kehittyvälle ja opintoihinsa 
sitoutuneelle opiskelijalle.

VAPAAMUOTOINEN STIPENDIHAKEMUS TULEE 
LÄHETTÄÄ OSOITTEELLA:

Mikkelin kansalaisopisto 
Lönnrotinkatu 7 
50100 Mikkeli

Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Stipendihakemus”.

Jos stipendin myöntämisen ehtona on esimerkiksi vähä-
varaisuus tai opinnoissa edistyminen, tulee näiden 
ehtojen täyttyminen kuvata hakemuksessa tavalla tai 
toisella. Hakemus kannattaa muutenkin perustella mah-
dollisimman hyvin. Hakemuksessa tulee lisäksi kertoa, 
mistä rahastosta tai mitä stipendiä hakee.

Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori 
Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930, 
sähköposti matti.laitsaari@sivistys.mikkeli.fi.

STIPENDIEN HAKEMINEN

MIKKELIN
KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISYHDISTYS

HAETTAVAT STIPENDIT:

Opiskelija liittyy kansalaisopiston opistolaisyhdistykseen 
kirjoittautuessaan opistoon. Yhdistyksen hallintoa hoitaa 
johtokunta ja kesäkoti Lahtelan käytännön asioiden järjes-
telyistä huolehtii valittu isäntä. 

Yhdistys omistaa kesäkoti Lahtelan. Yhdistyksen toiminta 
on viime vuosina keskittynyt pääasiassa Lahtelan ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen. 

 

KESÄKOTI LAHTELA  
Lahtelan rakennuksia vuokrataan ensisijaisesti opistossa 
opiskeleville, mutta nykyisin myös muille. Rakennukset 
ovatkin hyvin varattuja koko vilkkaimman kesälomakau-
den. Vuokrattavia rakennuksia ovat lomamaja, kolme 
aittaa, rantasauna, savusauna sekä keittiö/kokoustila. 

Muutama vuosi sitten täysin remontoitu keittiö/kokoustila 
tarjoaa viihtyisät puitteet niin kokouksien pitämiseen kuin 
pienimuotoisille juhlillekin, kuten syntymäpäivät, valmis-
tujaisjuhlat, polttarit, sukujuhlat yms.  

Alueella on käytettävissä myös grillikatos, laavu sekä nuo-
tiopaikka. Venevalkamasta löytyy käytettäväksi soutuvene. 
Yhdistyksen puheenjohtajana sekä Lahtelan isäntänä toi-
mii Jari Torniainen. Tiedustelut ja varaukset puh. 040 523 
2095 arkisin klo 17.00 jälkeen.



KURSSITARJONTA 2020-2021

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2020-202114

Etsi musiikkiryhmistä omat vaihtoehtosi, oletpa 
aloittelija tai edistynyt musiikinharrastaja. 

Musiikinopetusta on kaikenikäisille ja jokaiseen 
musiikkimakuun. Voit liittyä moniin kuoroihin, 
jazz- ja rokkiryhmään, opiskella yksinlaulua ja 
äänenmuodostusta. Voit myös soittaa pianoa, 

kitaraa, bassoa, ukulelea, viulua, selloa, rumpuja ja 
puhaltimia.

Hyvä vaihtoehto tavoitteelliselle ja pitkäjänteiselle 
musiikinopiskelijalle on musiikin taiteen 

perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen 
opetus. Monet opiston esiintyvät musiikkiryhmät 

tekevät merkittävää kulttuurityötä Mikkelin seudulla. 
Musiikin avulla tutustut uusiin samanhenkisiin 

ihmisiin ja saat mielekkään ja mahtavan 
harrastuksen, joka antaa vaihtelua ja iloa arkeen.

Suurin osa musiikin kursseista on koko lukuvuoden 
mittaisia, mutta tarjolla on myös lyhytkursseja.

MUSIIKKI

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSESSA ON ERITYISEN 
TÄRKEÄÄ, ETTÄ ILMOITAT OPETTAJALLE, JOS JOUDUT 
SYYSTÄ TAI TOISESTA JÄÄMÄÄN POIS JOLTAKIN 
OPETUSTUNNILTA.

MUSIIKIN KURSSIEN VASTUUOPETTAJA:  Reetta Rautiainen   |   puh. 050 311 7041   |   reetta.rautiainen@sivistys.mikkeli.fi

TAIKA –TAITEEN 
PERUSOPETUS
Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa 
musiikin yleisen oppimäärän mukais-
ta opetusta. Taiteen perusopetuksen 
opintojen yhteinen otsikko on TAIKA. 
TAIKA viittaa niin monialaiseen taide-
kasvatukseen kuin taiteen tekemiseen 
ja katsomiseen liittyvään lumoon ja 
uusiin mahdollisuuksiin. Taiteen perus-
opintojen suorittaminen mahdollistaa 
syvällisen ja pitkäjänteisen paneutumi-
sen taiteeseen; aikaa taiteelle.

Musiikin yleisen oppimäärän tehtävänä 
on luoda edellytykset hyvän musiik-
kisuhteen syntymiselle ja musiikin 
elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoit-
teena on tukea opiskelijan omaehtoista 
musiikin harrastamista. Opiskelussa 
korostuvat musiikin harrastamisen ja 
yhteismusisoinnin ilo sekä opiskelijan 
vapaus toteuttaa itseään oman musiikin 

tekemisen ja kokemisen kautta. Ope-
tuksessa otetaan huomioon opiskelijan 
lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. 
Opintoihin kuuluu myös eri taiteenalo-
jen (kuvataide ja teatteri) välistä yhteis-
työtä sekä monitaiteisia projekteja.

Musiikin yleinen oppimäärä koostuu 
yhteisistä opinnoista ja teemaopin-
noista, joita voivat edeltää varhaisiän 
opinnot. Mikkelin kansalaisopiston 
muskaritoiminta toimii polkuna taiteen 
perusopetuksen opintoihin. Yhteisten 
opintojen ja teemaopintojen yhteen-
laskettu enimmäiskesto on kahdeksan 
vuotta. Oppimäärä on mahdollista suo-
rittaa myös lyhyemmässä ajassa. Tästä 
sovitaan tapauskohtaisesti.

Opinnot muodostuvat instrument-
tiopintojen opintokokonaisuuksista. Yksi 
instrumenttiopintojen opintokokonai-
suus on kestoltaan yksi lukuvuosi ja se 
sisältää viikoittaisen 30 min soittotun-
nin 30 kertaa lukuvuodessa sekä esiin-

tymismahdollisuuksia ja ryhmätunteja, 
joiden aikana tutustutaan musiikkiin 
monipuolisesti useasta eri näkökulmas-
ta: yhdessä soittaen ja laulaen, musiikin 
merkitsemistapoihin tutustuen, mu-
siikkia kuunnellen ja omaa musiikkia 
luoden.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Opiskelijoilta ei vaadita 
aiempaa kokemusta eikä osaamista 
musiikista. Sopiva aloitusikä pianon- ja 
viulunsoittoon on 6-vuotiaasta alkaen. 
Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita. 
Opiskelijalla on oikeus jatkaa opinto-
jaan, kunnes taiteen perusopetuksen 
yleinen oppimäärä on suoritettu. Soi-
tonopettaja sopii henkilökohtaisen soit-
totunnin ajan ennen opetuksen alkua 
puhelimitse/tekstiviestillä ja tiedottaa 
ryhmätuntien ja esiintymisten ajankoh-
dista lukukauden aikana. Merkitsethän 
siis matkapuhelinnumerosi tietoihisi 
ilmoittautumisen yhteydessä.
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1101000 TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS: PIANONSOITTO 
TI, KE, TO, PE
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7  
ti 14.30-19.30 |  ke 15.00-18.00
to 15.30-17.30  |  pe 14.00-15.00
15.9.2020-18.12.2020
12.1.2021-27.5.2021
pianonsoitonopettaja Päivi Kantanen
Kurssimaksu 201,00 € 
Enintään  19 opiskelijaa
Taiteen perusopetuksen uusien opiske-
lijoiden ilmoittautuminen. Soittotunnin 
pituus 30 minuuttia. Lisäksi mahdolli-
suus osallistua noin joka kolmas viikko 
pidettävälle ryhmätunnille (yhteissoitto 
ja musiikin hahmottaminen) ti klo 18-
19.00. Soittotunti on mahdollista sopia 
jollekin viikonpäivistä ti-pe. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101007 TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS: VIULUNSOITTO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7  
ti 12.30-20.00
15.9.2020-15.12.2020
12.1.2021-11.5.2021
viulunsoiton opettaja Tuukka Lehtonen
Kurssimaksu 201,00 € 
Enintään  6 opiskelijaa 
Taiteen perusopetuksen uusien opiske-
lijoiden ilmoittautuminen. Soittotunnin 
pituus 30 minuuttia. Lisäksi mahdol-
lisuus osallistua ryhmätunneille (yh-
teissoitto ja musiikin hahmottaminen). 
Opetusta järjestetään tiistaisin. 

MUSKARIT
1101011 MUSKARI ALLE 8KK-IKÄISET
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 11-11.45
14.9.2020-23.11.2020,  10 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa 
Vauvaikäisten musiikkituokio, joka 
herättää vauvan musiikillisen ute-
liaisuuden. Laulut, lorut, leikittely ja 
tanssi kutsuvat musiikin kokemisen 
iloon yhdessä vanhemman kanssa, joka 
tukee monipuolisesti lapsen kehitystä 
sekä aikuisen ja lapsen välistä vuoro-
vaikutusta. Enintään 12 aikuinen-lapsi 
-paria. Huom! Ilmoittautuminen vain 
lapsen nimellä, aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 68 euroa, 
kurssimaksu sisältää lapsen ja aikuisen 
maksun. 

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEN 
OPETUSTUOKION PITUUS JA TUNTIEN SOPIMINEN
Opetustuokiot ovat kaikkien instrumenttien opetuksessa 30 
minuutin mittaisia. Opettaja sopii henkilökohtaiset opetusajat 
puhelimitse/tekstiviestillä ennen ensimmäistä opetuskertaa. Muis-
tathan siis merkitä matkapuhelinnumerosi henkilötietoihisi, kun 
ilmoittaudut.

JOIDENKIN OPISKELUPAIKKOJEN JATKUMINEN TURVATAAN
Kansalaisopisto turvaa musiikin opiskelijoille opiskelumahdollisuu-
den kolmeksi lukuvuodeksi. Opiskelupaikan turvaaminen koskee 
niitä, jotka ovat musiikin yksilöopetuksessa, soittavat erilaisissa 
opiston yhtyeissä tai kokoonpanoissa tai osallistuvat karaokekurs-
seille. Syksyllä opintonsa aloittavat tai toista opiskeluvuottaan 
aloittavat saavat halutessaan opiskelupaikan myös seuraavaksi 
lukuvuodeksi, mikäli vastaavaa opetusta edelleen järjestetään. 
Opiskelumahdollisuus turvataan soittoharrastuksen alkuvaiheessa 
enintään kolmeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi ja tietenkin vain siinä 
tapauksessa, että kurssi on edelleen opiston opetusohjelmassa. 
Kolmen lukuvuoden oikeuden päätyttyä opiskelija ilmoittautuu 
kursseille itse normaalin ilmoittautumismenettelyn kautta.

OPISTO VOI LAINATA VIULUJA JA SAKSOFONEJA
Kansalaisopistolla on vuokrattavana muutamia erikokoisia viuluja ja 
saksofoneja, joten omaa soitinta ei välttämättä tarvitse hankkia heti, 
vaikka haluaisikin aloittaa soittoharrastuksen. Soittimia voi kysyä 
musiikin vastuuopettajan tai toimiston kautta. Viuluista peritään 
vuokrana 60 euroa/lukuvuosi ja saksofoneista 130 euroa/lukuvuosi. 
Vuokra-aika on yksi lukuvuosi.

YKSI ILMOITTAUTUMINEN/HLÖ/KURSSI
Tavoitteena on tarjota opiskelupaikka mahdollisimman monelle, 
joten vain yksi ilmoittautuminen/hlö/kurssi. Jos ilmoittaudut vahin-
gossa kahdesti, otathan yhteyttä toimistoon.

KORONAVIRUSTILANTEEN MAHDOLLISET VAIKUTUKSET
Koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia musiikin kursseihin. 
Ryhmien enimmäiskokoja voidaan joutua pienentämään tässä 
esitteessä ilmoitetuista. Mikäli lähiopetus ei ole koronatilanteen 
takia ollenkaan mahdollista, osa musiikin kursseista on mahdollista 
toteuttaa etäopetuksena.  

Etäopetusmahdollisuuden sisältävissä kursseissa on etäopetusmer-
kintä kurssikuvauksen lopussa. Etäopetuksia toteutetaan tarpeen 
vaatiessa eri tavoin kurssista riippuen esimerkiksi videoyhteyksillä 
mm. Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ja WhatsApp 
-sovelluksia hyödyntämällä. Kurssin opettajan kanssa sovitaan 
erikseen, miten etäopetus toteutetaan ja kurssin opettaja avustaa 
tarvittaessa kurssilla käytettävän sovelluksen käytössä.

HUOM! 
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1101012 MUSKARI 
NOIN 8-15 KK-IKÄISET
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 09.30-10.15
14.9.2020-23.11.2020,  10 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään  12 opiskelijaa
Musiikkituokioissa tuetaan edelleen 
lapsen myönteistä suhdetta musiikkiin. 
Lapsen oma aktiivisuus leikeissä ja 
soittimiin tutustumisessa lisääntyy, ja 
musiikin ilmaisu monipuolistuu. Enin-
tään 12 aikuinen-lapsi -paria. Huom! 
Ilmoittautuminen vain lapsen nimellä, 
aikuisen tiedot maksaja-kenttään. 
Kurssin hinta on 68 euroa, kurssimaksu 
sisältää lapsen ja aikuisen maksun. 

1101013 MUSKARI 
NOIN 1 ½ - 3-VUOTIAAT
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 10.15-11.00
14.9.2020-23.11.2020,  10 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään  12 opiskelijaa
Musiikkituokio päästää lapsen mieliku-
vituksen valloilleen! Ryhmässä toisten 
kanssa yhdessä musiikkileikkeihin 
eläytyminen tuottaa iloa ja vahvistaa 
suhdetta itseen ja toisiin. Yhdessä soit-
taminen on paitsi hauskaa, vahvistaa 
kuuntelu- ja keskittymiskykyä. Enintään 
12 aikuinen-lapsi -paria. Huom! Ilmoit-
tautuminen vain lapsen nimellä, aikui-
sen tiedot maksaja-kenttään. Kurssin 
hinta on 68 euroa, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun. 

SOOLOSOITTIMET
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko.

1101019 PUHALLINSOITTO MA-TO
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
ma 15.45-17.00
ti 15.30-17.45
ke 09.30-10.00 ja 15.45-16.45
to 15.45-18.00
14.9.2020-3.12.2020 
11.1.2021-15.4.2021 
klarinetin- ja saksofoninsoiton opettaja 
Kalervo Saastamoinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 11 opiskelijaa 
Kurssilla opetellaan soiton lisäksi 

musiikin teorian alkeita. Henkilökohtai-
nen opetusaika 30 minuuttia/oppilas/
viikko. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäi-
sille saksofonin- ja klarinetinsoitosta 
kiinnostuneille eikä edellytä aikaisem-
paa osaamista. Jos et omista omaa 
instrumenttia, autamme mielellämme 
sen hankinnassa. Puhallinsoittoon ei 
oteta alle 10 -vuotiaita opiskelijoita. 
Puhallinsoittoa järjestetään edelleen eri 
päivinä (ma-to), mutta ilmoittautumisen 
helpottamiseksi kaikki halukkaat ilmoit-
tautuvat samaan ryhmään ja jokaisen 
omasta soittoajasta sovitaan erikseen 
opettajan kanssa. 

1101026 RUMPUJENSOITTO MA-TI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2  
ma 17.30-20.00
ti 17.30-20.00
14.9.2020-1.12.2020 
11.1.2021-13.4.2021 
tuntiopettaja Ilkka Tiusanen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssi soveltuu kaikille rumpujen 
soitosta kiinnostuneille vasta-alkajista 
aiemmin soittaneille. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. 

1101029 RUMPUJENSOITTO TORSTAI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2  
to 16.30-19.30
17.9.2020-3.12.2020 
14.1.2021-15.4.2021 
tuntiopettaja Antti Luukkonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Kurssi soveltuu kaikille rumpujen 
soitosta kiinnostuneille vasta-alkajista 
aiemmin soittaneille. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kurssi on mahdollista 
toteuttaa etäopetuksena, mikäli lähi-
opetus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista. 

1101030 SELLON SOITTO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7  
ma 18.00-20.00
14.9.2020-30.11.2020
11.1.2021-12.4.2021 
muusikko Heikki Hotti
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Sellon soiton alkeet. Kurssi on tarkoi-
tettu aloittaville ja jo selloa soittaneille. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 

1101031 TRUMPETIN SOITTO
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
pe 15.00-18.00
18.9.2020-4.12.2020 
15.1.2021-16.4.2021
muusikko Hannu Pätynen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Trumpetin soiton perusopetus. Avus-
tamme tarvittaessa soittimen hankin-
nassa. Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 

1101032 VIULUNSOITTO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7  
ti 17.15-19.45
15.9.2020-1.12.2020
12.1.2021-13.4.2021
viulunsoiton opettaja Tuukka Lehtonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Viulunsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Mahdollisuus 
myös yhteissoittoon viuluduona sekä 
pianon kanssa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. 

1101039 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO MA-KE
luokka 2034, musiikki, Lönnrotinkatu 7  
ma 15.00-20.00
ti 15.00-19.00
ke 14.30-18.30
14.9.2020-2.12.2020 
11.1.2021-14.4.2021
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään  24 opiskelijaa
Akustinen/sähkökitara/bassokitara/
ukulele. Oppilas sopii opintosuun-
nitelman yhdessä opettajan kanssa 
kauden alussa, voit keskittyä johonkin 
tiettyyn kitaransoiton osa-alueeseen 
(soinnutus, komppaus, nuotinluku, 
improvisointi jne.). Kitaran ym. soittoa 
järjestetään edelleen eri päivinä (ma-
ke), mutta ilmoittautumisen helpotta-
miseksi kaikki halukkaat ilmoittautuvat 
samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Yksi-
löopetusta on 30 min/viikko. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 
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1101043 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2  
pe 15.30-17.30
18.9.2020-4.12.2020 
15.1.2021-16.4.2021 
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Akustinen/sähkökitara/bassokitara/
ukulele. Oppilas sopii opintosuunnitel-
man yhdessä opettajan kanssa kauden 
alussa, voit keskittyä johonkin tiettyyn 
kitaransoiton osa-alueeseen (soinnutus, 
komppaus, nuotinluku, improvisoin-
ti jne.). Bassonsoiton alkeet. Ryhmä 
kokoontuu Otavan koulun musiikkiluo-
kassa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Yksi-
löopetusta on 30 min/viikko. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101044 ALKEIS UKULELERYHMÄ
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
ke 18.30-19.30
16.9.2020-2.12.2020 
13.1.2021-14.4.2021
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 96,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opettelemme ryhmässä ukulelella 
sointuja, säestystä sekä melodiansoit-
toa. Kurssin aikana harjoittelemme 

myös kappaleita ryhmäsoittona (me-
lodia ja säestys). Kurssi on tarkoitettu 
vasta-alkajille. Alaikäraja kurssille on 16 
vuotta. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101045 HUILUNSOITTO 
KAIKENIKÄISILLE
Musiikkiluokka 200, Päämajakoulu, 
Otto Mannisen katu 10  
ma 15.30-20.00
14.9.2020-30.11.2020 
11.1.2021-12.4.2021
huilunsoitonopettaja Juhani Kaarnioja
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kurssilla opetetaan oman instrumentin 
hallintaa, sekä musiikin teorian alkeita. 
Ei edellytä aikaisempaa osaamista. Yk-
silöopetusta on 30 min/viikko. Autetaan 
tarvittaessa instrumentin hankinnassa. 
Paikkana Päämajakoulu (Otto Mannisen 
katu 8-10) musiikkiluokka 200 (3 krs). 
Käynti C-ovesta, summeri alaoven vie-
ressä. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

PIANONSOITTO
1101048 PIANONSOITTO 1 MA, KE ja PE
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7  
ma 12.00-19.30
ke 18.00-19.00
pe 15.00-16.00

14.9.2020-4.12.2020
11.1.2021-16.4.2021
pianonsoitonopettaja Päivi Kantanen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 13 opiskelijaa 
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille 
ja harrastustaan jatkaville. Mahdolli-
suus myös yhteissoittoon nelikätisesti. 
Pianonsoittoa (opettaja Päivi Kantanen) 
järjestetään edelleen eri päivinä (ma, ke 
ja pe), mutta ilmoittautumisen helpot-
tamiseksi kaikki halukkaat ilmoittautu-
vat samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Yksi-
löopetusta on 30 min/viikko. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101049 PIANONSOITTO 2 KE-TO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7  
ke 14.00-19.00
to 14.00-19.00
16.9.2020-3.12.2020
13.1.2021-15.4.2021
musiikinopettaja Mirkka Auvinen/mu-
siikkipedagogi Teija Lindeberg
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 9 opiskelijaa
Pianonsoiton opetusta aloitteleville ja 
harrastustaan jatkaville. Pianonsoittoa 
(opettaja Mirkka Auvisen sijaisena lu-
kukaudella 2020-2021 Teija Lindeberg) 

Uudet soittajat ovat tervetulleita 
puhallinsoiton pariin
Puhallinsoiton opettajakaartissa on mukana pitkän linjan trumpetisti Hannu Pätynen. 
Hannu on aikoinaan ollut perustamassa Mikkeliin Big Bändiä 70 –luvulla. Työurallaan 
hän on soittanut 42 vuotta sinfoniaorkesterissa. 

Mikkelissä on pitkät perinteet puhallinsoitossa. Täällä toimi armeijanpuhallinorkesteri 
60 vuotta, jolloin ei tavallaan ollut tarvetta muulle toiminnalle. Monet varuskunnan 
soittajat soittivat lisäksi myös siviilikokoonpanoissa. Varuskunnan lopetettua on puhal-
linsoittopuolella ollut vajausta soittajissa. 

Hannu kertoo, että kansalaisopiston alaisuudessa toimii kolme jazzkokoonpanoa. Kaik-
kiin näihin tarvittaisiin uusia soittajia, nyt olisi aika saada sukupolvenvaihdos. Etenkin 
trumpetin ja pasuunan soittajista on pulaa. Työn alla on yhteistyö puhallinsoiton osalta 
muiden mikkeliläisten toimijoiden kanssa. 

Soittamaan voi tulla vaikkei aiempaa kokemusta olisikaan. Tärkeämpää on halu oppia 
ja kiinnostus soittamiseen. Orkesterissa soittaminen edellyttää totta kai jonkun verran 
kokemusta. 
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järjestetään edelleen eri päivinä (ke-
to), mutta ilmoittautumisen helpotta-
miseksi kaikki halukkaat ilmoittautuvat 
samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Yksi-
löopetusta on 30 min/viikko. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101055 PIANONSOITTO RANTAKYLÄ 
MA ja TI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2  
ma 14.30-18.00
ti 14.30-17.00
14.9.2020-1.12.2020
11.1.2021-13.4.2021
musiikin maisteri Maria Kemppinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 11 opiskelijaa 
Pienet ja isot sormet soittamaan! 
Musiikin iloa vasta-alkajille, aiemmin 
soittaneille tai pitkään taukoa pitä-
neille. Yksilöopetusaika on 30 min/
viikko. Pianonsoittoa (opettaja Maria 
Kemppinen) järjestetään Rantakylässä 
edelleen eri päivinä (ma ja ti), mut-
ta ilmoittautumisen helpottamiseksi 
kaikki halukkaat ilmoittautuvat samaan 
ryhmään ja jokaisen omasta soittoajas-
ta sovitaan erikseen opettajan kanssa. 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101059 PIANONSOITTO KESKIVIIKKO 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2  
ke 17.30-20.00
16.9.2020-2.12.2020
13.1.2021-14.4.2021
musiikinopettaja Mirkka Auvinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Mahdollisuus 
myös yhteissoittoon nelikätisesti. Yk-
silöopetusta on 30 min/viikko. Opet-
taja sopii henkilökohtaiset opetusajat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101060 LEPPOISASTI PIANOLLA
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2  
ti 18.00-21.00
15.9.2020-1.12.2020
12.1.2021-13.4.2021
musiikinopettaja Juha Lindbohm
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa 
Pidetään yllä pianonsoittotaitoa. Moni-
puolista - klassista, viihdettä, nuoteista 
ja ilman, vapaa säestystä. Kaiva esiin 
pölyyntyneet nuotit ja aloita uudestaan. 
Myös improvisointia, mahdollisuuksien 
mukaan myös ryhmäsoittoa (nelikätistä). 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 

1101062 PIANONSOITTO OLKKOLA 
MAANANTAI
Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57  
ma 15.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020
11.1.2021-12.4.2021
musiikinopettaja Juha Lindbohm
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. 

1101064 PIANONSOITTO 
PÄÄMAJAKOULU
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
pe 16.45-18.15
18.9.2020-4.12.2020
15.1.2021-16.4.2021
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa
Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti op-
pilaan tason mukaisesti, vapaa säestys. 
Paikkana Päämajakoulun monitoimitila, 
C-ovesta sisään, luokka heti oikealla 
(Otto Mannisen katu 8-10). Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. Kurssi on mah-
dollista toteuttaa etäopetuksena niille 
oppilaille, joilla on aiempaa pianonsoit-
tokokemusta, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101065 PIANONSOITTO OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2  
ke 15.00-17.30
16.9.2020-2.12.2020
13.1.2021-14.4.2021
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Yksilöopetusta 

on 30 min/viikko. Kurssi on mahdol-
lista toteuttaa etäopetuksena niille 
oppilaille, joilla on aiempaa pianonsoit-
tokokemusta, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101066 VAPAAN SÄESTYKSEN ALKEET 
LAULAJILLE, YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ke 14.45-15.15 ja 16-17.00
to 14.15-14.45 ja 15.15-16.30
pe 14.30-15.00
9.9.2020-27.11.2020
13.1.2021-23.4.2021
laulupedagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa 
Tule oppimaan pianonsoiton va-
paansäestyksen perusteet. Kurssilla 
opetellaan yksinkertaista säestämistä 
sointumerkeistä ja laulamista säes-
tyksen päälle. Kurssi soveltuu hieman 
laulukokemusta omaaville tai laulua jo 
pidempään harrastaneille. Pianonsoi-
tosta et tarvitse aiempaa kokemusta, 
kurssi räätälöidään oppilaan lähtötason 
mukaisesti. Oma soitin oltava. Yksilö-
opetusta on 30 min/viikko. Opettaja 
sopii henkilökohtaiset opetusajat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Lönnrotin-
katu 5 (käynti Kirkkokadun puolelta) 
kellarikerros luokka 024. Kurssi on mah-
dollista toteuttaa etäopetuksena, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 

1101067 VAPAAN SÄESTYKSET ALKEET, 
LYHYTKURSSI
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ti 15.15-15.45 ja 16.00-17.00
8.9.2020-13.10.2020
laulupedagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 33,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa
Tule oppimaan pianonsoiton va-
paansäestyksen perusteet. Kurssilla 
opetellaan yksinkertaista säestämistä 
sointumerkeistä ja laulamista säes-
tyksen päälle. Kurssi soveltuu hieman 
laulukokemusta omaaville tai laulua jo 
pidempään harrastaneille. Pianonsoi-
tosta et tarvitse aiempaa kokemusta, 
kurssi räätälöidään oppilaan lähtötason 
mukaisesti. Oma soitin oltava. Kurs-
sikerrat: 8.9, 15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Opet-
taja sopii henkilökohtaiset opetusajat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Lönnrotin-
katu 5 (käynti Kirkkokadun puolelta) 
kellarikerros luokka 024. Kurssi on mah-
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dollista toteuttaa etäopetuksena, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 

ÄÄNENMUODOSTUS, 
KUOROT, YKSINLAULU, 
KARAOKE

1101069 ÄÄNENMUODOSTUS 
YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ke 13.45-14.45
to 14.45-15.15
pe 13.30-14.30 ja 15.00-16.00
9.9.2020-27.11.2020 
13.1.2021-23.4.2021
laulupedagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa 
Kurssilla tutkitaan äänenkäytön ja 
laulamisen luonnollisuutta, yksinker-
taisuutta ja kokonaisvaltaisuutta mm. 
erilaisten hengitys-, rentoutus- ja ääni-
harjoitusten avulla. Opiskelija saa koke-
muksia omista äänenkäytön ja laula-
misen tottumuksistaan ja työskentelee 
niiden kanssa. Opettaja ohjaa oppilasta 
kohti vapaampaa ja tasapainoisempaa 
kehon ja äänen käyttöä. Kurssilla on 
mahdollista laulaa myös yksinlaulu-
ja oppilaan lähtötason ja toiveiden 
mukaisesti. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Lön-
nrotinkatu 5 (käynti Kirkkokadun puo-
lelta) kellarikerros luokka 024. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101073 YKSINLAULU, KEVYT MUSIIKKI 
YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ke 15.15-15.45 ja 17.00-20.00
to 16.30-20.00
pe 16.00-16.30
9.9.2020-27.11.2020
13.1.2021-23.4.2021
laulupedagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa 
Kurssilla tutustutaan oppilaan lähtö-
tason ja toiveiden mukaisesti kevyen 
musiikin eri tyylilajeihin ja tutkitaan 
äänenkäytön/laulamisen luonnolli-
suutta, yksinkertaisuutta ja kokonais-
valtaisuutta mm. erilaisten hengitys-, 
rentoutus- ja ääniharjoitusten avulla. 

Opettaja ohjaa oppilasta kohti vapaam-
paa ja tasapainoisempaa kehon ja 
äänen käyttöä. Ei edellytä aikaisempaa 
osaamista. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Lönnrotinkatu 5 (käynti Kirkkokadun 
puolelta) kellarikerros luokka 024. 
Kurssi on mahdollista toteuttaa etä-
opetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101077 LUONNOLLISTA 
ÄÄNENKÄYTTÖÄ ALEXANDER-
TEKNIIKAN AVULLA, LYHYTKURSSI 
luokka K024, musiikki, 
Lönnrotinkatu 5  
ti 13.45-15.15
15.9.2020-13.10.2020
Alexander-tekniikan opettaja/ 
laulupedagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Alexander-tekniikan avulla opitaan 
ymmärtämään kehon ja mielen välistä 
yhteyttä. Alexander-tekniikan avulla 
voit oppia vapautumaan äänenkäyttöä 
vaikeuttavista tottumuksista, kuten 
erilaisista jännityksistä. Kurssikerrat: 
15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10. Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. Opettaja sopii 
henkilökohtaiset opetusajat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Lönnrotinkatu 5 (käynti 
Kirkkokadun puolelta) kellarikerros 
luokka 024. Kurssi on mahdollista to-
teuttaa etäopetuksena, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista. 

1101078 YKSINLAULU KEVYT MUSIIKKI, 
LYHYTKURSSI
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ti 17.00-18.30
8.9.2020-13.10.2020
Alexander-tekniikan opettaja/laulupe-
dagogi Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 33,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa 
Kurssilla tutustutaan oppilaan lähtö-
tason ja toiveiden mukaisesti kevyen 
musiikin eri tyylilajeihin ja tutkitaan 
äänenkäytön/laulamisen luonnolli-
suutta, yksinkertaisuutta ja kokonais-
valtaisuutta mm. erilaisten hengitys-, 
rentoutus- ja ääniharjoitusten avulla. 
Kurssikerrat: 8.9, 15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 
13.10. Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Lönnrotin-

katu 5 (käynti Kirkkokadun puolelta) 
kellarikerros luokka 024. Kurssi on mah-
dollista toteuttaa etäopetuksena, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 

1101080 HOILARIT
musiikkiluokka, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4  
to 16.00-17.30
17.9.2020-3.12.2020, 22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021, 24 oppituntia 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasi-
lyeva
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa 
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat ko-
koontua vapaan laulun merkeissä (kan-
sanlaulut, iskelmät, maakuntalaulut, 
virret, gospelit ym.) ja laulaa laulamisen 
ilosta ilman ohjelmavelvoitetta. 

1101081 PERJANTAI-HOILARIT
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
pe 18.30-20.00
18.9.2020-4.12.2020,  22 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  24 oppituntia 
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa 
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat 
kokoontua vapaan laulun merkeissä ja 
laulaa laulamisen ilosta ilman ohjelma-
velvoitteita. Paikkana Päämajakoulun 
monitoimitila, C-ovesta sisään, luokka 
heti oikealla (Otto Mannisen katu 8-10). 

1101082 LUOVAT LAULAJAT
musiikkiluokka, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4  
to 17.45-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  33 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  36 oppituntia 
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 100,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Päästetään irti laulamisen pelosta 
turvallisessa ryhmässä erilaisten fyy-
sisten, rytmisten, äänenkäytöllisten ja 
improvisatoristen harjoitteiden kautta. 
Tavoitteena vapautua nauttimaan omas-
ta äänestä. 
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1101083 NAISKUORO MIKKELIN 
MARJUKAT
Lyseo, Porrassalmenkatu 30  
ma 18.00-20.15
14.9.2020-30.11.2020,  33 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  36 oppituntia 
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 100,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa 
Naiskuorossa lauletaan 3-4 äänisesti 
naiskuorolle sovitettuja kansanlauluja, 
ikivihreitä iskelmiä ja hartaita lauluja 
sekä toiveiden mukaan tilaisuuksiin so-
pivaa ohjelmistoa. Sopii vasta-alkajille 
ja konkareille. Tule mukaan nauttimaan 
yhdessä laulamisesta! Paikka Lyseon 
koulun musiikkiluokka, Porrassalmen-
katu 30. 

1101084 OTAVAN KUORO
Otavan koulu, Otavantie 2  
ke 17.30-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 82,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kaikille kuorolaulamisesta kiinnos-
tuneille matalan kynnyksen kuoro. 
Kuorossa on laulun iloa ja riemua. Lau-
lamme 2 äänisesti. Sopii kaikentasoi-
sille laulajille. Tule mukaan nauttimaan 
yhdessä laulamisesta! 

1101085 VIIHDEKUORO
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
ma 18.00-21.00
14.9.2020-30.11.2020,  44 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  48 oppituntia 
kuoronjohtaja Jussi Mattila
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Viihdelaulajat harjoittelevat yhteenää-
neen stemmoissa laulamista. Tavoit-
teena on musisoida yhdessä ja esiintyä 
myös yleisölle. Harjoitamme korvaa ja 
laulua sekä esiintymistä. Lisätietoja 
www.mikkelinviihdelaulajat.fi. Kurssi 
on jatkava ryhmä. Uudet opiskelijat 
hyväksytään mukaan kuoronjohtajan 
järjestämän pienen laulutestin kautta. 
Ilmoitamme siitä kurssilaisille teksti-
viesteillä, laitathan siis matkapuhelin-
numeron henkilötietoihisi. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa osittain etä-
opetuksena ja lähiopetus tarvittaessa 
jakamalla ryhmää, mikäli koronavirus-
tilanteen takia koko opetusta ei voida 
toteuttaa lähiopetuksena. 

1101086 ILOA YHTEISLAULUSTA
Kaupungin virastotalo, 
Maaherrankatu 9-11  
ke 17.00-18.30
9.9.2020-2.12.2020,  8 oppituntia 
musiikin maisteri
Sirkka-Liisa Huuhtanen
Kurssimaksu 18,00 € 
Enintään 75 opiskelijaa
Suosittu yhteislaulukurssi jatkuu. Syk-
syn aikana kokoonnutaan neljä kertaa 
laulamaan tuttuja lauluja ja jokaisella 
kerralla laulut eri aihepiiristä. Kokoon-
tumiset 9.9, 7.10, 4.11. ja 2.12. kaupungin 
virastotalon Lounashuoneella osoittees-
sa Maaherrankatu 9-11. Käynti pihan 
puolelta. 

1101087 KARAOKEKURSSI I
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
to 15.30-17.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä mukavan 
rennossa ilmapiirissä. Kokoontumiset 
Sotkun kerhohuoneella. 

1101088 KARAOKEKURSSI II
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä mukavan 
rennossa ilmapiirissä. Kokoontumiset 
Sotkun kerhohuoneella. 

1101089 KARAOKE PÄIVÄRYHMÄ
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
to 11.30-13.30
17.9.2020-3.12.2020,  29 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  32 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 93,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä mukavan 
rennossa ilmapiirissä. Kokoontumiset 
Sotkun kerhohuoneella. 

1101100 AIKUISTEN BÄNDIKURSSI
Kalevankankaan koulu, 
Raviradantie 16  
to 17.30-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
yhteisöpedagogi (YAMK) Katja Luukko-
nen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Rentoa bändisoittoa hyvällä meiningillä. 
Soitettavat kappaleet valitaan ryhmän 
toiveiden ja taitojen mukaan. Paikkana 
Kalevankankaan koulun musiikkiluokka. 

ORKESTERIT

1101101 BIG BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
ma 18.00-20.00
14.9.2020-30.11.2020,  29,33 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  32 oppituntia 
muusikko Jedrzej Prusak
Kurssimaksu 101,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa 
Kurssi on tarkoitettu big band -musii-
kista kiinnostuneille. Kauden aikana 
harjoitellaan tunnettuja ikivihreitä, big 
bandille tarkoitettuja sovituksia. Osallis-
tuminen edellyttää oman instrumentin 
perushallintaa sekä nuotinlukutaitoa. 
Kurssi on suunnattu aikuisille ja edis-
tyneen tason opiskelijoille. Tervetuloa 
swingin maailmaan! Ryhmään kaivataan 
erityisesti matalia vaskia ja pianistia! 

1101102 JAZZ BAND/DIXIELAND BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
to 18.00-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  29,33333 
oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  32 oppituntia 
tuntiopettaja Sanna Saastamoinen
Kurssimaksu 101,00 € 
Enintään 13 opiskelijaa 
Kurssi on tarkoitettu swing-musiikista 
kiinnostuneille. Kurssin aikana soite-
taan eri aikakausien jazz-standardeja. 
Kurssille osallistuminen edellyttää 
oman instrumentin perushallintaa sekä 
nuotinlukutaitoa. Kurssi on suunnattu 
aikuisille ja edistyneen tason opiske-
lijoille. Ryhmään kaivataan erityisesti 
pianistia! 
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1101103 SAX BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
ma 17.00-18.00
14.9.2020-30.11.2020,  14,66 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
klarinetin- ja saksofoninsoiton opettaja 
Kalervo Saastamoinen
Kurssimaksu 96,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kurssille osallistuminen edellyttää 
oman instrumentin perushallintaa sekä 
nuotinlukutaitoa. Kurssi on suunnattu 
aikuisille ja edistyneen tason opiskeli-
joille. Tuntia ei ma 5.4. 

1101104 MILLER SOUND ORCHESTRA
luokka K031, Lönnrotinkatu 7  
ti 18.15-20.15
15.9.2020-1.12.2020,  29,33 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  34,66 oppituntia 
Pekka Piskonen
Kurssimaksu 101,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssin aikana on tarkoitus soittaa sekä 
Glenn Millerin että muiden legen-
daaristen orkestereiden ohjelmistoon 
kuuluvia ikivihreitä sävellyksiä. Kurssille 
osallistuminen edellyttää oman instru-
mentin perushallintaa sekä nuotinluku-
taitoa. Kurssi on suunnattu edistyneen 
tason opiskelijoille. Kurssille toivotaan 
klarinetin soittajaa, pianistia ja altto/ 
tenorisaksofonisteja. 

1101158 KULTTUURIRETKI HELSINKIIN 
JA JÄRVENPÄÄHÄN
la 08.00-
19.9.2020
musiikin maisteri 
Sirkka-Liisa Huuhtanen
Kurssimaksu 114,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa
Kansalaisopiston kevään kulttuuriretki 
suuntautuu Helsinkiin ja Järvenpää-
hän. Helsingissä käydään opastetulla 
kierroksella Hietaniemen hautaus-
maalla. Järvenpäässä kohteina ovat 
Villa Kokkonen ja Lottamuseo. Villa 
Kokkonen on mestariteos, jonka Alvar 
Aalto suunnitteli säveltäjä Joonas 
Kokkosen kodiksi. Samalla rakennus on 
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön nuorin 
talo. Se on valmistunut vuonna 1969. 
Nykyisin Villa Kokkonen on paitsi nähtä-
vyys, myös muuten mielenkiintoinen 
kulttuurikohde ja konserttitila. Talon 
rakennustaiteellisena sydämenä on 
konserttisalin, arvoflyygelin ja akustii-
kan upea yhdistelmä. Villa Kokkosessa 
on taiteilijakotikierros, isäntäparin pie-
nimuotoinen konsertti, lounas ja kahvi. 

Päivän viimeinen kohde on Tuusulan 
Rantatien varrella oleva Lottamuseo, 
jossa tutustutaan virtuaalinäyttelyyn 
Sairasjunan matkassa ja kuullaan esit-
tely museon toiminnasta. Lotta–Svärd 
-järjestö perustettiin sata vuotta sitten, 
vuonna 1920. Matkanjohtajana toimii 
tuttuun tapaan musiikin maisteri, dir.
cant. Sirkka-Liisa Huuhtanen. Matkalle 
lähdetään klo 8.00 Maaherrankadulta 
torin laidalta. Paluu Mikkeliin tapah-
tuu noin klo 20. Retken hinta sisältää 
edestakaisen bussimatkan, opastuskier-
rokset ja museokäynnit sekä lounaan 
ja kahvin. Ilmoittautuminen retkelle 
viimeistään keskiviikkona 26. elokuuta. 
Retki toteutetaan, kun ilmoittautujia 
on vähintään 30. Museokortilla retken 
hinta on 18 euroa halvempi. Jos sinulla 
on museokortti, ota yhteys kansalaiso-
piston toimistoon (puh. 015 194 2929) 
ennen retken maksamista. Kurssille voi 
jo ilmoittautua. 
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Näyttämötaiteiden kurssitarjonta koostuu 
taiteen perusopetuksesta, teatteriryhmistä sekä 

erikoiskursseista.

NÄYTTÄMÖ- 
TAITEET

Näyttämötaiteiden kurssitarjonta 
koostuu aikuisten teatteriryhmistä sekä 
lasten ja nuorten taiteen perusope-
tuksesta. Lisäksi tarjolla on lukuvuosit-
tain vaihtuvia lyhyt- ja erikoiskursseja, 
joiden kautta on mahdollista tutustua 
teatterin tekemiseen uudesta näkö-
kulmasta. Syksyllä 2020 avautuu uusi 
mahdollisuus aikuisille suorittaa teat-
terin taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän laajuiset opinnot.

Teatteriryhmissä ja kursseilla valmis-
tetaan vuosittain erilaisia esityksiä 
kokeilevista demoista kokoillan näytel-
miin. Esitykset ja opetus järjestetään 
pääosin Vanhalla Sotkulla, josta onkin 
muodostumassa uusi esittävän taiteen 
ja muun kulttuuritoiminnan keskittymä 
Mikkelissä. 

Esitysten valmistamiseen kuluu paljon 
tunteja. Näin ollen koko lukuvuoden 
mittaisten teatteriryhmien hinnat ovat 
suhteellisen kalliita. Halutessasi voit 
maksaa kurssimaksun yhdessä tai use-
ammassa erässä. Mikäli haluat tehdä, 
otathan yhteyttä toimistoon puh. (015) 
194 2929 tai kansalaisopisto@mikkeli.fi.  

Koronavirustilanne keväällä -20 siirsi 
useita kansalaisopiston ryhmien esi-
tyksiä syksyyn. Lukuvuonna 20 – 21 ti-
lanteeseen liittyvät rajoitukset otetaan 
huomioon opetus- ja esitystoiminnassa. 
Ohjelmassa on mukana kursseja, joiden 
toteutustapa joustaa tilanteen mukaan. 
Muutokset esitystoiminnassa päivite-
tään nettisivuille. 

TAIKA - TAITEEN 
PERUSOPETUS, 
TEATTERITAIDE
Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa taiteen 
perusopetusta yleisen oppimäärän 
mukaan musiikissa, kuvataiteessa ja 
teatteritaiteessa. Opintojen yhteinen 
otsikko on TAIKA. TAIKA viittaa niin 
monialaiseen taidekasvatukseen kuin 
taiteen tekemiseen ja katsomiseen 
liittyvään lumoon ja uusiin mahdolli-
suuksiin. Taiteen perusopintojen suo-
rittaminen mahdollistaa paneutumisen 
taiteeseen; aikaa taiteelle. 

Taiteen perusopetus on tavoitteellis-
ta, tasolta toiselle etenevää taiteen 
opetusta, joka perustuu opetussuunni-
telmaan. TAIKA-opintojen ytimessä on 
kolmen taiteenalan välinen yhteistyö. 
Opinnot tarjoavat kokemuksen erilai-
sista taiteen tekemisen tavoista ja esi-
tysmuodoista, niin valitun taiteenalan 
sisällä kuin monitaiteisissa projekteissa. 
Yleisen oppimäärän suoritettuaan opis-
kelija saa päättötodistuksen.

Teatteritaiteen perusopinnoissa tutus-
tutaan teatteritaiteeseen itse tekemäl-
lä; erilaisten harjoitteiden ja esityspro-
sessien kautta. Opinnoissa harjoitellaan 
teatterin tekemisen osa-alueita kuten 
näyttelijäntyötä ja kokonaisvaltaista 
ilmaisua, dramaturgiaa ja esityksen 
koostamista sekä lavastusta, puvustusta 
ja valo- ja äänisuunnittelua. Opinnoissa 

tutustutaan esityksen valmistamiseen 
erilaisista lähtökohdista käsin. Teatteri-
ryhmät valmistavat vuosittain esityksiä 
pienimuotoisista demoista isoihin 
musiikkiteatteriproduktioihin.

Opinnoissa toimitaan vuorovaikutteises-
ti ryhmässä. Lukuvuonna 2020 – 2021 
tarjolla on viisi taiteen perusopetuksen 
ryhmää eri-ikäisille lapsille ja nuorille, 
osin erilaisin painotuksin. Voit aloittaa 
teatteriharrastuksen mistä tahansa 
näistä ryhmistä. Yleisen oppimäärän 
(väh. 500 oppituntia) suorittaminen 
kestää vähintään viisi vuotta. Näiden 
viiden vuoden aikana oppilas osallistuu 
yhteen tai useampaan teatteriryhmään. 
Lisäksi hän osallistuu vähintään kerran 
monitaideprojektiin tai -leirille, joissa 
eri taiteenalojen oppilaat työskentele-
vät yhdessä. Kansalaisopisto järjestää 
alkukesästä tällaisen Monitaideleirin, 
jolle on erillinen ilmoittautuminen. 
Leirin teemasta tiedotetaan kevään 
esitteessä. Mikäli leirille jää vapai-
ta paikkoja, se on myös avoin muille 
kiinnostuneille ja mahdollistaa taiteen 
perusopetuksen opintojen kokeilemi-
sen ennen opiskeltavan taiteen lajin 
valintaa.

Huomioithan, että osa ryhmistä aloittaa 
uuden kautensa vasta myöhemmin 
syksyllä. Alkusyksystä viimeistellään ja 
esitetään keväältä -20 koronavirustilan-
teen vuoksi siirtyneet esitykset.

VASTUUOPETTAJA: Raisa Ekoluoma  | Esitystaidollisten aineiden opettaja | puh. 050 311 7038 | raisa.ekoluoma@sivistys.mikkeli.fi
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1102001 VINTIÖT 7-10 -vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
to 16.00-17.30
3.9.2020-10.12.2020,  30 oppituntia 
14.1.2021-25.2.2021,  25 oppituntia 
Yhteisöpedagogi Mimmi Rantala
Kurssimaksu 89,00 € 
Enintään  15 opiskelijaa. 
Ensimmäinen etappi teatteriharras-
tuksen alkutaipaleelle. Lähdemme 
matkaan rauhallisesti askeltaen; 
harjoittelemme vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja näyttämöllä ja tutus-
tumme teatterin maailmaan hauskojen 
leikkien kautta. Kurssin päätteeksi myös 
mahdollisuus pienimuotoisen demoesi-
tyksen tekemiseen kurssilla opittujen 
asioiden pohjalta. Vintiöt on taiteen 
perusopetuksen ryhmä, jossa tutustu-
taan teatterin perusteisiin. 

1102002 Monitaideryhmä 
ARTVENTURES 9-12 -vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 16.00-17.30
1.9.2020-8.12.2020,  30 oppituntia 
12.1.2021-23.2.2021,  25 oppituntia 
Yhteisöpedagogi Mimmi Rantala (oh-
jaus, teatteriopetus) sekä vierailevia 
opettajia
Kurssimaksu 105,00 € Enintään  16 
opiskelijaa. 
Monitaideryhmässä teemme teatteria 
yhdistettynä muihin taiteenlajeihin. 
Tällä kaudella tutustumme teatteri-il-
maisun ohella sirkukseen, sanatai-
teeseen ja katutanssiin. Myös muut 
seikkailukohteet mahdollisia. Tutkimme 
sitä, miten eri taiteenlajit voivat tukea 
ja rikastuttaa toisiaan. Harjoitusten, leik-
kien ja työpajojen pohjalta koostamme 
yhdessä pienimuotoisen demoesityk-
sen, jossa eri taiteenlajien elementit 

yhdistyvät. Monitaideryhmä soveltuu 
vasta-alkajille ja jo aiemmin teatteria 
harrastaneille. Ensimmäisen kokoontu-
miskerran alussa infotilaisuus vanhem-
mille kurssin sisällöstä ja aikatauluista. 
Monitaide on taiteen perusopetuksen 
ryhmä, jossa teatterin ohella opiskelta-
vat taiteenlajit voivat vaihdella vuosit-
tain. Kurssin vastuuopettaja määrittelee 
opetuksen sisällön projektikohtaisesti. 

1102003 TARAPAAPPA 11-16 -vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ma 16.00-17.30
ke 16.00-17.30
31.8.2020-9.12.2020,  60 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  75 oppituntia 
esitystaidollisten aineiden opettaja, 
TeM Raisa Ekoluoma
Kurssimaksu 154,00 € Enintään  20 
opiskelijaa. 
Tutustumme teatteritaiteeseen yh-
dessä tehden ja kokeillen! Teemme 
teatteri-ilmaisun harjoituksia liittyen 
näyttelijäntyöhön ja improvisaatioon 
sekä tutustumme muihin teatterityös-
kentelyn osa-alueisiin, kuten lavastuk-
seen, puvustukseen ja / tai käsikirjoit-
tamiseen. Kevääksi ryhmä valmistaa 
esityksen, joka voi olla teksti- tai 
aihelähtöinen. Tavoitteena on rohkaista 
luovaan toimintaan ryhmässä ja innos-
taa ilmaisemaan itseä teatterin keinoin. 
Tarapaappa on taiteen perusopetuk-
sen ryhmä, joka sopii niin jatkaville 
kuin uusille teatterista kiinnostuneille 
osallistujille! 

1102004 VEKKULITEATTERI 
10-17 -vuotiaille
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
su 11.00-14.00
1.11.2020-13.12.2020,  28 oppituntia 

10.1.2021-23.5.2021,  117 oppituntia 
Raisa Ekoluoma, esitystaidollisten 
aineiden opettaja TeM (ohjaus), Elisa 
de Boer (laulunopetus) ja Samir Ataei 
(tanssi ja koreografiat)
Kurssimaksu 174,00 € Enintään  25 
opiskelijaa. 
Vekkuliteatteri on taiteen perusopetuk-
sen ryhmä, jossa syvennytään erityi-
sesti musiikkiteatteriin. Ryhmä aloittaa 
uuden produktion harjoitukset syyslo-
man jälkeen uuden ohjaajan luotsaa-
mana. Tänä lukuvuonna paneudutaan 
erityisesti liikeilmaisuun ja tanssiin sekä 
fyysiseen näyttelijäntyöhön, musiikil-
lista ilmaisua unohtamatta. Kevääksi 
-21 valmistetaan esitys, jossa päästään 
kokeilemaan opittua käytännössä! Ryh-
mä aloittaa kokoontumiset Puistokadun 
salissa, mutta siirtyy myöhemmin kevät-
lukukaudella harjoittelemaan Sotkun 
saliin, missä myös esitykset pidetään. 

1102005 NUORISOTEATTERI KanNu, 
alk. 16-vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ke 18.00-20.30
7.10.2020-9.12.2020,  30 oppituntia 
13.1.2021-28.4.2021,  80 oppituntia 
teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Avelin
Kurssimaksu 132,00 € Enintään  20 
opiskelijaa. 
Kansalaisopiston nuorisoteatteri, joka 
tunnetaan tuttavallisemmin nimellä 
KanNu, valmistaa esityksen keväälle 
2021. Esityksen harjoittelun ohessa 
lukuvuoden aikana heittäydymme, 
kokeilemme, innostamme ja innostum-
me näyttelijäntyön, improvisaation ja 
erilaisten teatteriharjoitteiden parissa. 
KanNun toimintaan ovat tervetulleita 
niin vasta-alkajat, kuin jo kokeneem-
matkin harrastajat. Ryhmä on suunnattu 
+16 vuotiaille, yläikärajaa ei ole. 

• Lausuntaryhmä: YSTÄVYYDEN PUISTO

• Nuorisoteatteri KanNu: TUMMIEN PERHOSTEN KOTI

• Vekkuliteatteri: NUMMISUUTARIT – ROCKMUSIKAALI

• Teatteri Vivat: MYLADY – Terroria kauhujen talossa

• Luova laboratorio: SUKELLUS – Kokeileva esitys siitä, mitä    
        tekstillä voi teatterissa tehdä

KANSALAISOPISTON RYHMIEN 
ESITYKSIÄ SYKSYLLÄ 2020

TULE TEATTERIIN!

Ks. tarkemmat esitystiedot kansalaisopiston nettisivuilta. 
Kevään 2021 esityskalenteri julkaistaan alkuvuodesta.

Teatterin Vivatin esityksestä Mylady, kuvaaja Leevi Heinonen
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LUKUVUODELTA 
19 – 20 SIIRTYNEET 
PRODUKTIOT:
1102006 VEKKULITEATTERI: 
Nummisuutarit - rockmusikaali
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
su 11.00-14.00
2.8.2020-18.10.2020,  70 oppituntia 
Näyttelijä Aapo Oranen 
Kurssin aikana viimeistellään ja esite-
tään lukuvuonna 19-20 aloitettu pro-
duktio Nummisuutarit - rockmusikaali. 
Tälle kurssille ei oteta uusia oppilaita. 
Vekkuliteatterin uusi produktio luku-
vuodelle 20-21 käynnistyy Nummisuu-
tareiden esitysten jälkeen, ks. kurssi 
1102004. 

1102007 NUORISOTEATTERI KanNu: 
Tummien perhosten koti
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ke 18.00-20.30
26.8.2020-30.9.2020,  48 oppituntia 
teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Avelin
Tällä kurssilla viimeistellään ja esite-
tään lukuvuonna 19-20 aloitettu pro-
duktio Tummien perhosten koti. Tähän 
produktioon ei oteta uusia opiskelijoita. 
Nuorisoteatteri KanNun uusi ryhmä 
aloittaa viikolla 41, ks. kurssi 1102005. 

UUTTA! AIKUISTEN 
TEATTERIN TAITEEN 
PERUSOPETUS

Uutena mahdollisuutena syksystä 2020 
alkaen Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa 
teatteritaiteen perusopintoja myös 
aikuisille! 

Aikuisten taiteen perusopetus on 
suunnattu sekä taiteen harrastajille ja 
harrastajateatterilaisille että teatterista 
kiinnostuneille vasta-alkajille. Teatte-
ritaidetta voi lähestyä näyttelijäntyön 
lisäksi myös esimerkiksi ohjaajan-
työn, käsikirjoittamisen, visuaalisen 
suunnittelun tai äänityöskentelyn 
näkökulmista. Opinnot mahdollistavat 
pitkäjänteisen paneutumisen teatte-
riin taiteenlajina, myös taiteen tunte-
muksen, teatterihistorian, tyylilajien ja 
näytelmäkirjallisuuden näkökulmista. 

Aikuisten teatteritaiteen opetuksessa 
noudatetaan opetussuunnitelmaan 
kirjattuja tavoitteita ja sisältöjä.

Opintojen suorittaminen perustuu 
yksilölliseen oppimispolkuun, joka 
laaditaan yhdessä jokaisen opiskelijan 
kanssa. Oppimispolku suunnitellaan 
opiskelijan osaamisen tunnistamisen, 

aiemman kokemuksen ja kiinnostusten 
kartoitusten pohjalta, kansalaisopiston 
esitystaidollisten aineiden opettajan 
ja opiskelijan yhteistyönä. Aikuisten 
TPO-opintoihin kuuluu myös oppimisen 
yhteen nivova lopputyöprojekti. 

Suoritettavat opinnot ja kurssit ni-
voutuvat kansalaisopiston vuosittain 
vaihtuvaan opetustarjontaan. Opiskelija 
osallistuu teatteriryhmien toimintaan 
sekä lyhyt- ja erikoiskursseille sovitun 
mukaisesti. Tämän lisäksi opintoihin 
kuuluu itsenäistä työskentelyä sekä 
opintoja yhteen nivovan päättötyön 
suunnittelua ja valmistusta. Opinnoissa 
painottuvat opiskelijan itseohjautuvuus 
ja halu itsensä kehittämiseen sekä kiin-
nostus teatteriin taiteenlajina.

Opetuksen hinta koostuu valittujen kurs-
sien ja teatteriryhmien kurssimaksuista. 
Opintoihin kuuluva ohjaus ja mahdol-
liset vertaisryhmän tapaamiset eivät 
maksa mitään. Teatteritaiteen perusope-
tuksen opiskelijoilla on ennakkoilmoit-
tautumisoikeus joillekin kursseille.

Opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautu-
miskurssin kautta tai olemalla suoraan 
yhteydessä esitystaidollisten aineiden 
vastuuopettajaan. 

Teatterin tekeminen tarjoaa 
elämyksiä myös tekijöille
Kansalaisopistolla on useampi teatteriryhmä, joista löytyy kaikille varmasti se 
omansa. Ryhmiä ovat mm. Vintiöt, Tarapaappa, Vekkuli, Kannu, Revyyteatteri, Remp-
pateatteri ja Luova laboratorio. Lisäksi on tarjolla lyhytkursseja. Ryhmien hintoihin 
vaikuttaa harjoitusaikojen pituudet; Vintiöt ryhmä on edullisin ja vastaavasti se on 
kestoltaan lyhyin. Salla Avelin ohjaa nuorisoteatteri Kannua.

Salla kuvailee, että teatterin tekeminen on paljon muutakin kuin näyttelemistä ja 
loppujen lopuksi itse näytteleminen on pieni osa kokonaisuutta. Teatteri on uusien 
ihmisten kanssa tekemistä, leikkimistä, omien rajojen ylittämistä, uusien juttujen 
kokeilemista, joita ei välttämättä normaaliarjessa pääse tekemään. Ja ennen kaik-
kea pääsee tekemään hienoja esityksiä, jotka tarjoavat elämyksiä niin katsojille kuin 
tekijöille.

Teatteriryhmiin ovat kaikki tervetulleita, ei ole mitään osaamisvaatimuksia, eikä tar-
vitse olla aiempaa kokemusta. 

Kuva: Salla Avelinin kotialbumi
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Reilu kymmenen 
vuotta vapaa-
ajalla teatteria 
Vuonna 2008 Satu Hämäläinen aloitti 
teatteriuransa Norolan Nuorisoseu-
rassa. Vuodesta 2015 lähtien hän on 
ollut mukana kansalaisopiston ryh-
missä; O.U.T ja Luova Laboratorio. Satu 
on ottanut harrastuksesta ns. ilon 
irti kaikilla osa-alueilla, hän on ollut 
mukana niin näyttämöllä kuin tarpeis-
ton valmistuksessa. Tulevaisuudessa 
ehkä jollain näyttämöllä nähdään Satun 
käsikirjoittama näytelmä, sillä myös tuo 
puoli teatterin tekemisessä kiinnostaa. 
Tavoitteena on siihen asti jatkaa harras-
tusryhmissä oppien ja kehittyen. Satu 
kertoo, että 

- Parasta teatteriharrastuksessa on 
joka kerta näytelmän valmistuttua 
hämmästyä, miten lopputulos on 
osiensa summaa suurempi. Joka kerta 
yllätyn iloisesti, että tästähän tulikin 
hyvä. Kaikkein parasta on itse esityk-
set, se latautunut tunnelma ja yleisön 
läsnäolo. Eikä näillä edellisillä parhailla 
asioilla olisi merkitystä ilman harrastuk-
sen piiristä saatuja uusia ystäviä.

Kuva: Satu Hämäläisen kotialbumi

1102009 Teatterin taiteen perusopetus 
aikuisille – ILMOITTAUTUMISKURSSI 
esitystaidollisten aineiden 
opettaja, TeM Raisa Ekoluoma
Oletko teatterin harrastaja tai kiin-
nostunut aloittamaan uuden harras-
tuksen? Haluaisitko suorittaa taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän 
teatteritaiteessa? Taiteen perusopetus 
on tavoitteellisesti etenevää ja ope-
tussuunnitelmaan perustuvaa taiteen 
harrastustoimintaa. Yleisen oppimää-
rän laajuus on väh. 500 oppituntia. 
Aikuisten taiteen perusopetus rakentuu 
opiston opetustarjonnan pohjalle, mutta 
sisältää myös muita oppimisen muotoja 
kuten opinnot yhteen nivova päättötyö. 
Tämä on aina avoinna oleva ilmoit-
tautumiskurssi. Vastuuopettaja sopii 
henkilökohtaisen tapaamisen jokaisen 
ilmoittautuneen kanssa. Tapaamisessa 
opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen 
oppimispolku, jota hän seuraa peruso-
pintojen ajan. Opintomaksu määräytyy 
niiden kurssien hintojen mukaan, mille 
opiskelija tulee osallistumaan. Opin-
tojen ohjaus ja vertaistapaamiset ovat 
opiskelijalle maksuttomia. 

AIKUISTEN 
TEATTERIRYHMÄT
Kansalaisopistolla on useita aikuisille 
tarkoitettuja teatteriryhmiä Mikkelin 
keskusta-alueella ja Teatteri Henkireikä 
Haukivuorella. Jokaiseen ryhmistä ovat 
tervetulleita myös uudet osallistujat. 

1102010 LUOVA LABORATORIO - 
Harjoitteista esitykseksi
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 18.00-21.00
15.9.2020-8.12.2020,  52 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  78 oppituntia 
esitystaidollisten aineiden opettaja, 
TeM Raisa Ekoluoma
Kurssimaksu 145,00 €
Enintään  20 opiskelijaa. 
Luova laboratorio on aikuisille suun-
nattu teatteriryhmä, jossa painopiste 
jakaantuu tasaisesti teatterin opetuk-
sen ja esityksen valmistamisen kesken. 
Syksyn aikana syvennytään teatteri-
taiteeseen ja näyttelijäntyöhön jonkin 
uuden, yhdessä valitun näkökulman 
kautta. Kevään aikana valmistetaan 
pienimuotoinen, kokeileva esitys, jossa 
on nähtävillä syksyn aikana kokeiltuja 
lähestymistapoja ilmaisuun ja esityksen 
koostamiseen. Ryhmässä on mahdol-

lisuus kannustavassa ilmapiirissä heit-
täytyä kokeilemaan uusiakin teatteritai-
teen työtapoja ja esitysmuotoja. Luova 
laboratorio toivottaa tervetulleiksi niin 
uudet kuin aiemmin teatteria harras-
taneet! 

1102011 TEATTERI VIVAT:
Mylady-produktio
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
to 18.00-21.00
27.8.2020-5.11.2020,  70 oppituntia 
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 50,00 €
Enintään  20 opiskelijaa. 
Korona katkaisi keväällä kauhistuttavan 
hauskan kauhufarssi Myladyn teke-
misen. Tämä ei kuitenkaan lannista 
hyytävää näyttelijäryhmää, vaan Mylady 
tehdään syksyllä valmiiksi. Ensi-ilta on 
luonnollisesti Halloweenina 31.10.! Ky-
seessä on jatkava näyttämötyön kurssi 
ja roolit on jaettu, joten keväällä näyttä-
mötyössä olleet jatkavat myös syksyllä. 
Näin ollen tälle kurssille ei oteta uusia 
kurssilaisia. Sen sijaan Teatteri Vivat 
suosittelee lämpimästi marraskuussa 
alkavaa improvisaatioteatterikurssia! 

1102012 TEATTERI VIVAT 
improvisoi! 
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
to 18.00-21.00
12.11.2020-10.12.2020,  20 oppituntia 
14.1.2021-25.3.2021,  45 oppituntia 
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 97,00 €
Enintään  20 opiskelijaa. 
Kurssilla tutustutaan improvisaatioon ja 
improvisaatioteatteriin harjoitusten ja 
mahdollisten pienimuotoisten esitysten 
kautta. Kurssilla voi osallistua pelkäs-
tään harjoituksiin, mikäli esiintyminen 
ei tunnu omalta jutulta. Ryhmän ajatus 
on olla paineeton ja naurua hersyttävä 
matalan kynnyksen ryhmä, joten vaikka 
et olisi aiemmin tutustunut tähän 
mainioon teatterin tekemisen lajiin, nyt 
on helppo tulla siihen tutustumaan. 
Teatteri Vivat toivottaa tervetulleiksi niin 
uudet kuin aiemmin ryhmässä mukana 
olleet! 

1102013 REMPPATEATTERI
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ma 18.00-21.00
14.9.2020-7.12.2020,  48 oppituntia 
11.1.2021-10.5.2021,  72 oppituntia 
esitystaidollisten aineiden opettaja, 
TeM Raisa Ekoluoma

Kurssimaksu 135,00 €
Enintään  15 opiskelijaa. 
Remppateatteri täyttää 15-vuotta! 
Juhlavuoden kunniaksi ryhmä syven-
tyy näytelmäkirjallisuuden klassikoi-
hin. Lukuvuoden aikana tutustutaan 
tekstien lisäksi roolianalyysiin ja 
näyttelijäntyöhön roolin rakentamisen 
parissa. Harjoitukset ovat toiminnallisia 
ja pohjautuvat myös improvisaatioon. 
Työskentelyn pohjalta valmistetaan 
kevääksi pienimuotoinen esitys tai muu 
taiteellinen tuotos. Työskentely joustaa 
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Pitkän linjan 
teatterin 
harrastaja 
jaksaa innostua
Kaksikymmentä vuotta sitten Tuija 
Turunen löysi teatterin harrastuksek-
seen. Draamaopintojen jälkeen heräsi 
kiinnostus teatterin tekemiseen myös 
estradilla ja pian näytteleminen vei 
mennessään. Vuosien aikana Tuija on 
ollut mukana useammassakin kan-
salaisopiston ryhmässä sekä monissa 
muissa ryhmissä. Kansalaisopiston 
ryhmien yksi paras puoli on se, että 
joka vuosi tulee uusia ihmisiä mukaan 
ryhmiin. Tätä kautta jokainen kausi on 
uudenlainen ja samalla saa tutustuu 
uusiin ihmisiin. Hyppy harrastajateatte-
rin maailmaan kannatti. Uusien oppien 
jakaminen ja yhdessä tekeminen har-
joituskauden aikana on tosi antoisaa.

Kaiken kaikkiaan teatterin tekeminen 
on voimaannuttavaa ja tarjoaa iloisia 
elämyksiä. Saa mokata turvallisesti 
mukavassa porukassa ja tekeminen 
on hauskaa. Se on elämään iloa ja 
hauskuutta.

Kuva: Tuija Turusen kotialbumi

Kauneutta 
löytyy 
sanataiteesta 
Kansalaisopiston lausuntaryhmässä 
viitisen vuotta mukana ollut Mali Soi-
ninen kertoo, että kirjallisuus on kiin-
nostanut aina ja eläkkeelle jäädessä oli 
mahdollisuus sitoutua täysillä mukaan. 
Ja sitoutuminen on kannattanut, joka 
vuosi on löytynyt uusia ulottuvuuksia. 
Mali sanoo, että lausuntaryhmän väestä 
on kasvanut tiivis porukka ja ryhmässä 
on hirveän kiva olla. Lausuntaryhmä on 
kansalaisopiston opintoryhmä, jossa 
ollaan oppimassa ja aina ollaan kes-
keneräisiä, aina saa ja voi oppia. Koko 
lukuvuosi työstetään kevään esitystä; 
ollaan runon maailmassa, jaetaan 
asioita ja löydetään tunteita. Pohditaan 
ja opitaan, miten löydetään pelkistetty 
ilmaisu ja runon sanoma. 

Kuva: Malin Soinisen kotialbumi

niin aikatauluiltaan kuin toteutusta-
voiltaan tilanteen mukaan. Rempan 
klassikko-projekti on hyvä sauma 
uusille osallistujille liittyä mukaan kan-
nustavaan ryhmään. Ennakkokokemusta 
teatterista ei tarvita. Työskentely avaa 
uusia näkymiä näytelmäkirjallisuuteen 
ja näyttelijäntyöhön myös jo aiemmin 
teatteria harrastaneille. 

1102014 REVYYTEATTERI
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
su 17.00-20.15
20.9.2020-29.11.2020,  43 oppituntia 
10.1.2021-30.5.2021,  117 oppituntia 
Yhteisöpedagogi Mimmi Rantala
Kurssimaksu 185,00 € Enintään  30 
opiskelijaa. 
Revyyteatteri on aikuisten teatteriryh-
mä, jossa nimensä mukaisesti harjoitel-
laan monipuolisesti tanssia, laulua ja 
näyttelijäntyötä. Syyskaudella keski-
tymme teatterin perusharjoituksiin ja 
rakennamme yhdessä runkoa esityksel-
le mm. improvisaation ja monitaiteel-
listen menetelmien keinoin. Kevääksi 
valmistamme viihteellisen musiikkiteat-
teriesityksen. Kansalaisopiston ohella 
produktiota tuottaa Mikkelin Revyyteat-
teriyhdistys ry, jonka toiminnasta on info 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 
Osallistujilta edellytetään sitoutumista 
yhteiseen tavoitteeseen – huumoria 
unohtamatta. Revyyteatteri harjoittelee 
ja esiintyy Vanhalla Sotkulla, mutta siir-
tyy Puistokadun saliin kansalaisopiston 
muiden ryhmien esityskauden ajaksi. 

1102016 LAUSUNTARYHMÄ: 
Ystävyyden puisto -produktio
1.9.2020-20.9.2020,  20 oppituntia 
FIA Tarja Pyhähuhta
Kurssin aikana viimeistellään ja esite-
tään lukuvuonna 19-20 kesken jäänyt 
produktio Ystävyyden puisto. Produk-
tioon ei oteta mukaan uusia opiskelijoi-
ta. Lausuntaryhmän uusi ryhmä aloittaa 
kokoontumiset Ystävyyden puiston 
esitysten jälkeen (ks. kurssi 1102015). 

1102015 LAUSUNTARYHMÄ
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
ti 16.00-18.30
22.9.2020-1.12.2020,  33 oppituntia 
12.1.2021-27.4.2021,  57 oppituntia 
FIA Tarja Pyhähuhta
Kurssimaksu 118,00 € Enintään  18 
opiskelijaa. 
Kehitämme persoonallista ilmaisua, 
opiskelemme äänenkäyttöä ja tekstin-
tulkintaa. Kevääksi työstämme runoko-
konaisuuden, jossa käytetään moniais-
tillisia keinoja sisällön toteuttamisessa. 
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Lausunnassa rakennetaan 
Ystävyyden Puisto
Lausunnan opiskelu on paljon muutakin kuin tekstin opettelua ulkoa, se on myös 
tekstin käsittelyä ja tulkintaa. Opettajana toimiva Tarja Pyhähuhta kertoo, että tule-
valla kaudella opiskelivat koostavat esitystä jonka työnimenä on ystävyydenpuisto. Se 
koostuu opiskelijoiden itsensä valitsemista runoilijoista ja heidän teoksistaan. Esitystä 
varten tekstit dramatisoidaan ja luodaan esitykselle punainen lanka. Tavoitteena on 
luoda visuaalisesti monitaiteellinen kokonaisuus, joka puhuttelee aisteja. Mukana on 
myös musiikkia ja kuvanveiston töitä. 

Uusille opiskelijoille Tarja haluaa kertoa, että runoja ei tarvitse pelätä, vaan kannattaa 
tulla mukaan avoimin mielin. Runojen kautta pääsee tutkimaan omaa sisintään. 

Kuva: Tarja Pyhähuhdan kotialbumi

KURSSIT
Vuosittain vaihtuva lyhyt- ja erikoiskurs-
sien tarjonta mahdollistaa tutustumi-
sen teatteritaiteen erilaisiin työtapoihin. 
Esimerkkejä mahdollisista aihealueista 
ovat improvisaatio, luova liikeilmaisu, 
elokuvan tekeminen, teatteritieto ja 
teatteritekniikka sekä soveltavan ja 
osallistavan teatterin muodot. Kurssien 
idea on tarjota mahdollisuus kokeilla 
itselle uutta työtapaa. Näin ollen et 
tarvitse ennakkotaitoja opiskeltavasta 
asiasta, vaan ainoastaan kiinnostuksen 
asiaa kohtaan. Lukuvuonna 2020 – 
2021 on tarjolla uusi ja ainutlaatuinen 
mahdollisuus kokeilla kuunnelman 
tekemistä! 

1102020 ELOKUVAKURSSI
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ma 12.45-15.00
14.9.2020-7.12.2020,  36 oppituntia 
11.1.2021-22.2.2021,  24 oppituntia 
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 93,00 € Enintään  20 
opiskelijaa. 
Tällä matalan kynnyksen kurssilla tutus-
tutaan elokuvan tekemiseen ja tehdään 
itse lyhytelokuva! Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Mikkelin seudun muisti 
ry:n kanssa ja se on kaikille avoin. Elo-
kuvan teossa tarvitaan erilaisia ihmisiä: 
näyttelemisestä innostuneita, suunnit-
telusta ja käsikirjoittamisesta kiinnos-
tuneita, kuvaamisesta ja äänittämisestä 
kiinnostuneita. Myös pukusuunnittelu, 
lavastaminen ja tarpeiston suunnittelu 
on tärkeää. Toisin sanoen ryhmässä on 
tarjolla monipuolista tekemistä kaikille. 

Kameran eteen ei ole pakko hypätä! 
Ryhmän edellisellä kaudella valmis-
tama lyhytelokuva Ohikatsottu on 
vapaasti katsottavissa Youtubessa! 

1102021 KUUNNELMA
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
ke 18.00-20.15
la 10.00-14.00
su 10.00-14.00
10.10.2020-25.11.2020,  23 oppituntia 
13.1.2021-5.5.2021,  27 oppituntia 
Esitystaidollisten aineiden opettaja, 
TeM Raisa Ekoluoma, ilmaisutaito- ja 
ATK-kouluttaja Leevi Heinonen ja näy-
telmäkirjailija Juhani Joensuu
Kurssimaksu 89,00 € Enintään  8 opis-
kelijaa. 
Uuden monitaiteisen kuunnelmakurssin 
aikana pääset kokeilemaan käsikirjoitta-
mista, ääni-ilmaisua ja näyttelijäntyötä 
sekä äänisuunnittelua ja -tekniikkaa. 
Projektin aikana ideoidaan ja toteu-
tetaan pienryhmissä pienimuotoiset 
kuunnelmat tai ääniteokset, jotka 
yhdistetään isommaksi kokonaisuu-
deksi. Opettajat kultakin osa-alueelta 
johdattavat sinut äänen mahdollisuuk-
siin ja kuunnelmaan taiteenlajina. Et 
tarvitse ennakkotaitoja teatterista tai 
äänenkäytöstä. Kurssilla toteutettavat 
kuunnelmat tehdään kuunneltaviksi 
yhteistyökumppanina toimivan Essoten 
yksiköihin. 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pieksä-
mäen seutuopiston kanssa. Osallistua 
voit sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. 
Mikkelin kansalaisopiston kiintiö kurssi-
paikoista on max. 8 opiskelijaa. Kurssin 
toteutustapa on joustava. Osa työs-
kentelystä toteutetaan etäopetuksen 

keinoin ja pienemmissä työryhmissä 
toimien. Kurssi alkaa intensiiviviikon-
lopulla la 10.10. – su 11.10 Pieksämäellä 
ja Mikkelissä. Tämän jälkeen opetusta 
on joka toinen viikko keskiviikkoisin, 
ensimmäinen näistä ke 14.10. Kurs-
sin käsikirjoitusosuus on mahdollista 
suorittaa etäopiskeluna kotoa käsin. 
Tarvitset tietokoneen, jossa on kamera 
ja mikrofoni sekä internetselaimen ja 
verkkoyhteyden. Aloitusviikonloppuna 
opastetaan tarkemmin kurssilla käytös-
sä oleviin digitaalisiin alustoihin. Kaikki 
ilmoittautuneet saavat tarkemmat 
ohjeistukset kurssin suorittamisesta 
lähempänä kurssin alkua. Ilmoitathan 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
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Innostu ja lumoudu mieltä virkistävästä ja 
monipuolisesta kuvataidealasta. Löydä uusi 

harrastus esim. grafiikasta, maalaustaiteesta, 
piirustuksesta, posliininmaalauksesta, muotoilusta 

tai valokuvauksesta. Jatka jo tutuksi tulleessa 
harrastuksessa itseäsi haastaen. Muovaile savea, veistä 
muotoa, raaputa tai syövytä laattaa, sommittele, sivele 

ja valuttele väreillä kuvaa erilaisille pinnoille.

KUVATAITEET

KUVATAIDEKURSSIEN SUUNNITTELUN VASTUUPETTAJA:  Eini Syväniemi  |  puh. 050 311 7039  |  eini.syvaniemi@sivistys.mikkeli.fi

Voit myös keskittyä kattavaan kuvatai-
teen opintokokonaisuuteen osallistu-
malla monivuotiseen TAIKA – kuvatai-
teen perusopetus -koulutukseen tai 
piipahtaa kuvataiteen lyhytkursseille 
opettelemassa uutta tekniikkaa tai 
saamassa lisäoppia osaamisen tueksi. 
Valittavana on myös tiedonnälkää ja 
taidenautintoa lisääviä taideluentoja 
ja taiteesta hyvinvointia edistäviä sekä 
monitaiteisiin keskittyviä taideprojek-
teja.

Materiaalit ja välineet opiskelija hankkii 
itse, jollei kurssikohtaisesti sovita toisin. 
Keväisin järjestetään näyttely opetus-
kaudella valmistuneista kuvataidealu-
een teoksista.

Tervetuloa kuvataidealueen ryhmin niin 
uudet kuin pitempään mukana olleet 
opiskelijat!

MIKKELIN 
KUVATAIDEKOULU, 
KUVATAITEEN 
PERUSOPETUS TAIKA 
-TAITEEN PERUSOPETUS
Mikkelin kansalaisopiston alaisuudessa 
oleva Mikkelin kuvataidekoulu tarjoaa 
kuvataiteen yleisen oppimäärän mu-
kaista opetusta sekä lapsille ja nuorille 
että aikuisille. Taiteen perusopetuksen 

opintojen yhteinen otsikko on TAIKA. 
TAIKA terminä viittaa niin monialai-
seen taidekasvatukseen kuin taiteen 
tekemiseen ja katsomiseen liittyvään 
lumoon ja uusiin mahdollisuuksiin. 
Taiteen perusopintojen suorittaminen 
mahdollistaa syvällisen ja pitkäjäntei-
sen paneutumisen taiteeseen; aikaa 
taiteelle.

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtä-
vänä on tukea oppijan kasvua, itse-
tuntemusta, identiteetin rakentumista 
ja kulttuurin osaamista kuvataiteen 
keinoin. Opinnot kehittävät visuaali-
sen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, 
tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä 
luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. 
Keskeistä on kuvan tekemisen ja koke-
misen ilo.

Kuvataiteen yleinen oppimäärä koostuu 
yhteisistä opinnoista ja teemaopin-
noista, joita voivat edeltää varhaisiän 
opinnot. Opinnot koostuvat vuosittain 
vaihtuvista opintokokonaisuuksista.

Lasten ja nuorten opetuksessa otetaan 
huomioon oppijan ikä ja kehitysvaihe 
opetusryhmittäin. Opintoja voi suo-
rittaa varhaisiästä jopa 19-vuotiaaksi 
asti. Opintojen kesto on vähintään 
500 tuntia. Opetus on opetussuun-
nitelman mukaista, tavoitteellista ja 
tasolta toiselle etenevää. Opiskelijaa 
ohjataan ilmaisemaan itseään kuvatai-
teen keinoin ja käyttämään monipuo-
lisesti erilaisia materiaaleja, välineitä 

ja tekniikoita. Opinnoissa kehittymistä 
arvioidaan ajoittain. Lukuvuoden aikana 
tehdyt työt ovat keväisin esillä Puisto-
katu 1 kuvataidetiloissa järjestettävässä 
näyttelyssä.

Aikuisten TAIKA -kuvataiteen perus-
opetuksessa aloittaa uusi ryhmä joka 3. 
vuosi. Aikuisten TAIKA-opinnot voidaan 
suorittaa viidessä vuodessa. Aikuisten 
opinnot sisältävät 5 opintokokonai-
suutta, jotka muodostuvat yhteisistä ja 
teemaopinnoista. Opinnoissa keskity-
tään kuvataiteelle ominaisiin toiminta-
tapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin, 
kuvan tekemisen perustaitoihin sekä 
oman kuvallisen ilmaisun ja arvioinnin 
kehittämiseen. Opintokokonaisuudet 
sisältävät mm. piirtämistä ja grafiikkaa, 
maalaustaidetta, muotoilua, kuvallista 
viestintää, nykytaidetta sekä monitaitei-
sia- ja yhteistyöprojekteja. Opinnot toi-
mivat lisäkoulutuksena tai tukena joko 
taiteen alojen osaajille tai eri ammatti-
alueiden osaajille. Opiskelijat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiske-
lijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta 
eikä osaamista kuvataiteessa. Mikkelin 
kuvataidekoulun toimintaan voi tutus-
tua lähemmin omilla nettisivuillamme 
www.mikkelinkuvataidekoulu.fi.
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KUVATAITEEN 
PERUSOPETUSRYHMÄT:

POLLOCKIT VARHAISIKÄ 4-6 -vuotiaat
Kuvataiteen perusopetukseen valmen-
tava opetus.
Lähestyminen taiteeseen on leikin-
omaista ja mielikuvitusta ruokkivaa. 
Tutustutaan kuvataiteen erilaisiin 
materiaaleihin, tekniikoihin ja väli-
neisiin. Lapset ohjataan toimimaan 
sekä yksin että yhdessä työskennellen 
ryhmän mukana. Valmentavan opetuk-
sen jälkeen lapsi voi halutessaan siirtyä 
kuvataiteen perusopetukseen.

PICASSOT ja DALIT 7-9 -vuotiaat
Kuvataiteen yhteiset opinnot.
Innostu ja ylläty kuvataiteessa. Opin-
tojen tavoitteena on omaksua käsitys 
kuvallisen ilmaisun luonteesta ja 
monipuolisuudesta sekä ruokkia teke-
misen ja onnistumisen iloa. Tutkitaan 
ja tarkastellaan vuosittain vaihtuvaan 
teemaan liittyviä merkityksiä kuvallisin 
ja muotoilullisin keinoin.

VAN GOGHIT ja GAUGUINIT 
10-12 -vuotiaat
Kuvataiteen yhteiset opinnot.
Tutki, kokeile ja koe. Tavoitteena on 
omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun 
luonteesta ja monipuolisuudesta tutki-
malla, kokeilemalla ja kokien. Tutkitaan 
ja tarkastellaan vuosittain vaihtuvaan 
teemaan liittyviä merkityksiä erilaisin 
kuvallisin ja muotoilullisin keinoin.

MATISSET ja REMBRANDTIT 
13-19 -vuotiaat
Kuvataiteen teemaopinnot.
Opinnot sisältävät työpajatyyppistä 
tekemistä, jolloin oppilas syventää 
taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy ai-
empaa perusteellisemmin materiaalien 
ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman 
ilmaisunsa välineinä.

TAIKA- AIKUISET
Aikuisten kuvataiteen perusopetus. 
Löydä, ihastu ja ylläty kuvataiteen mo-
nipuolisuudesta niin tekijänä kuin koki-
jana, aloittelijana tai taiteen konkarina. 
Opintojen kesto on vähintään 5 vuotta 
ja opinnot voidaan aloittaa vain joka 3. 
vuosi. Uusi TAIKA -ryhmä aloittelijoille 
alkaa vuonna 2021.

KUVATAITEEN 
PERUSOPETUS

1103106 POLLOCKIT, VARHAISIKÄ 
4-6 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ma 16.15-17.00
7.9.2020-14.12.2020,  14 oppituntia 
11.1.2021-10.5.2021,  16 oppituntia 
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 220,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ilahdu kuvista ja niiden kiehtovasta te-
kemisen maailmasta. Tekemistä lähes-
tytään leikinomaisesti mm. piirtämällä, 
maalaamalla, rakentamalla ja muotoi-
lemalla tai kuvataiteen eri tekniikoita 
yhdistämällä. Tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin ja välineisiin. Materiaali-
kustannukset sisältyvät kurssimaksuun. 
Kurssimaksun eli koko lukuvuoden 
maksun voi sovittaessa maksaa kahdes-
sa tai jopa neljässä erässä. 

1103107 PICASSOT, 7-9 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ti 15.45-17.15
8.9.2020-8.12.2020,  26 oppituntia 
12.1.2021-4.5.2021,  34 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Innostu ja ylläty kuvataiteessa. Luku-
vuoden teema on Liike ja Tila. Tutkitaan 
ja tarkastellaan liikkeitä ja tilaa erilaisin 
kuvallisin ja muotoilullisin keinoin. 
Opintoihin sisältyy kahtena lauantaina 
pidettävä työpaja syys- ja kevätkaudel-
la. Materiaalikustannukset sisältyvät 
kurssimaksuun. Kurssimaksun eli koko 
lukuvuoden maksun voi sovittaessa 
maksaa kahdessa tai jopa neljässä 
erässä. 

1103108 DALIT, 7-9 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
to 15.45-17.15
10.9.2020-12.12.2020,  26 oppituntia 
14.1.2021-6.5.2021,  34 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat 
samat kuin 1103107 PICASSOT -ryhmäl-
lä. Kurssimaksun eli koko lukuvuoden 

maksun voi sovittaessa maksaa kahdes-
sa tai jopa neljässä erässä. 

1103109 VAN GOGHIT, 10-12 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ti 17.45-19.15
8.9.2020-8.12.2020,  26 oppituntia 
12.1.2021-4.5.2021,  34 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa 
Tutki, kokeile ja koe. Lukuvuoden aikana 
keskitytään Liike ja tila -teemaan.
Tutkitaan ja tarkastellaan liikkeitä ja 
tilaa erilaisin kuvallisin ja muotoilullisin 
keinoin. Opintoihin sisältyy kahtena 
lauantaina pidettävä työpaja syys- ja 
kevätkaudella. Materiaalikustannukset 
sisältyvät kurssimaksuun. Kurssimak-
sun eli koko lukuvuoden maksun voi 
sovittaessa maksaa kahdessa tai jopa 
neljässä erässä. 

1103110 GAUGUINIT, 10-12 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
to 17.45-19.15
la 13.00-16.00
10.9.2020-12.12.2020,  26 oppituntia 
14.1.2021-6.5.2021,  34 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat 
samat kuin 1103109 VAN GOGHIT-ryh-
mällä. Kurssimaksun eli koko lukuvuo-
den maksun voi sovittaessa maksaa 
kahdessa tai jopa neljässä erässä. 

1103112 MATISSET, 13-19 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ma 17.30-19.45
7.9.2020-7.12.2020,  42 oppituntia 
11.1.2021-10.5.2021,  48 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 420,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Laajenna ja syvenny työpajatyyppisiin 
kuvataiteen teemaopintoihin. Luku-
vuoden aikana perehdytään Liike ja tila 
-teemaan.Opintoihin sisältyy kahtena 
lauantaina pidettävä työpaja syys- ja 
kevätkaudella. Materiaalikustannukset 
sisältyvät kurssimaksuun. Kurssimak-
sun eli koko lukuvuoden maksun voi 
sovittaessa maksaa kahdessa tai jopa 
neljässä erässä. 
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1103113 REMBRANDTIT, 13-19 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ke 17.30-19.45
la 10.00 –14.30
9.9.2020-9.12.2020,  39 oppituntia 
13.1.2021-5.5.2021,  51 oppituntia 
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 420,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin 
1103112 MATISSET -ryhmällä. Kurssimak-
sun eli koko lukuvuoden maksun voi 
sovittaessa maksaa kahdessa tai jopa 
neljässä erässä. 

1103114 TAIKA-KUVATAITEEN 
PERUSOPINNOT AIKUISILLE, 
YLEISET OPINNOT
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1  
ti 17.00-21.00
to 17.00-20.00
25.8.2020-17.12.2020,  70 oppituntia 
7.1.2021-3.6.2021,  80 oppituntia 
kuvanveistäjä Heikki Aspinen, kuvatai-
deopettaja Matti Lepistö, kuvataide-
opettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 215,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Taiteile, katso, kuuntele ja avarru nautti-
malla kuvataiteesta tekijänä ja kokijana. 
Lukuvuoden aikana tutustumista 
jatketaan kuvanveistoon. Laajennetaan 
kokemusta, yhdistelemällä kuvataiteen 
eri alueita modernin taiteen luoviin 
kokeiluihin. Päätetään kevätlukukausi 
arkkitehtuuri osuuteen. Aloitamme lu-
kuvuoden infolla tiistaina 26.8. klo 17.00, 
ja kuvanveisto-osuus alkaa heti infon 
jälkeen. Opetuspäivä vaihtuu torstaille 
syysloman jälkeen. Materiaaleista osan 
saa opettajalta korvausta vastaan ja 
osan itse hankintana. Opiskelu vaatii 
pitkäjänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa. 
Uusi TAIKA -ryhmä aloittelijoille alkaa 
vuonna 2021. 

TAIDEPROJEKTI

1103115 TAIKAVOIMAA
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1  
ma 17.00-20.00
7.9.2020-7.12.2020,  30 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  40 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 100,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa

Vahvista taiteellista osaamistasi, 
päivitä taidekentän tuntemustasi ja 
aloita kuvataiteellinen työskentelysi 
opettajan ja vertaisryhmän tukemana. 
Voit joko työskennellä yksilöllisesti tai 
osallistua kurssilaisten kanssa pienryh-
mätyöskentelyyn. Kurssi on tarkoitettu 
ensisijaisesti kuvataiteen perusopetuk-
sesta valmistuneille Taikalaisille oman 
työskentelyn tueksi ja ryhmäprojektien 
käynnistämiseksi. Keväällä mahdolli-
suus kuunnelmakurssiin liittyvään pro-
jektityöhön yhteistyössä teatteritaiteen 
kanssa. Ensimmäinen kokoontuminen 
7.9., jolloin aloitetaan kuvallisen pro-
jektien suunnittelu ja päätetään muut 
kokoontumisajat. 

KUVATAIDETTA 
ERITYISRYHMILLE

1103116 KUVATAIDETTA 
ERITYISRYHMILLE AIKUISET
Toimintakeskus Kipinä, 
Raviradantie 4-6 B-rakennus  
ma 09.15-10.45
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-29.3.2021,  22 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi tarjoaa iloista mieltä ja luovaa 
yhdessä oloa kuvataiteen parissa. Tu-
tustumme kuvataiteen perusvälineisiin 
ja materiaaleihin ja tekniikoihin jokai-
sen yksilöllisen toimintakyvyn mukaan. 
Harjoittelemme muotoilua ja värien 
käyttöä ja kuvan sommittelua. Kehitäm-
me omaa ilmaisua sekä silmän ja käden 
yhteistyötä. Kurssi soveltuu kuvatai-
teesta kiinnostuneelle ja erityistä tukea 
tarvitsevalle aikuiselle, joka kykenee 
itsenäiseen työskentelyyn. 

1103117 TAIDEMYRSKYSTUDIO 1
kotiluokka 121, kuvataidekoulu,
Puistokatu 1  
ke 10.00-12.15
16.9.2020-9.12.2020,  36 oppituntia 
13.1.2021-5.5.2021,  48 oppituntia 
kuvataiteilija Hanna Räty
Kurssimaksu 222,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Taidemyrskystudio on kehitysvammaisil-
le tai muuten erityistä tukea tarvitse-
ville tarkoitettu, viikoittain kokoontuva 
kuvataideryhmä. Studio tarjoaa mahdol-
lisuuden nauttia taiteesta ja etsiä omaa 
kuvallisen ilmaisun kieltään sekä tehdä 

taidetta omalla persoonallisella tavalla, 
monipuolisilla välineillä pienessä 
ryhmässä Oman työskentelyn lisäksi 
vierailemme näyttelyissä. Materiaali-
maksu sisältyy kurssihintaan. 

1103118 TAIDEMYRSKYSTUDIO 2
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1  
ke 12.30-14.45
16.9.2020-9.12.2020,  36 oppituntia 
13.1.2021-5.5.2021,  48 oppituntia 
kuvataiteilija Hanna Räty
Kurssimaksu 222,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Kurssin sisältö ja tavoitteet ovat samat 
kuin 1103117 TAIDEMYRSKYSTUDIO 1:ssä. 

TAIDEHISTORIA

1103119 ANTIIKIN TAIDE 
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1  
to 17.00-18.30
17.9.2020-15.10.2020,  10 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 25,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Antiikin aikakausi: Kreikan klassinen ai-
kakausi ja hellenismin vaikutukset län-
simaisen taiteen kehitykseen erityisesti 
renessanssin kautta. Unohtunut etrus-
kien eli muinaisitalialainen kulttuuri ja 
sen vaikutukset antiikin roomalaisen 
taiteen muotoutumiseen. Roomalainen 
antiikin taide ja sen aineellinen komeus 
sekä myöhäisantiikin ristiriitainen aika. 
Huom. Etruskien kulttuuriin tutustumi-
nen sopii myös kielten opiskelijoille! 

TAITEESTA 
HYVINVOINTIA

1103122 MIELENMAISEMIA KUVAKSI 
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1  
ma 17.00-19.00
14.9.2020-12.10.2020,  13 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 25,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Herättele sisäisiä kuviasi hiljentymällä 
ja rentoutumalla omaan maailmaasi 
opettajan ohjaamana. Anna aikaa aja-
tuksillesi ja avaa tajunnan virtaasi siirtä-
mällä ajatuksiasi kuviksi piirtämällä ja/
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tai maalaamalla Välineet ja materiaalit 
voit itse vapaasti valita ja tuoda muka-
nasi. Tarvitset myös alustan rentoutu-
misharjoituksia varten. Kurssi sopii hyvin 
työpäivän rasitusten vastapainoksi. 

1103123 ZENTANGLE - 
PIIRUSTUSKURSSI
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1  
ke 17.15-19.30
28.10.2020-2.12.2020,  18 oppituntia 
artesaani, zentangle metodin opettaja 
Anne Overell
Kurssimaksu 33,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Perehdymme Zentangle-metodiin ja 
opimme piirtämään kauniita geometri-
siä kuvioita, keskittyen, yksi viiva kerral-
laan. Tällä kurssilla piirretään valkoi-
selle paperilaatalle sekä uutena myös 
mustalle ja ruskealle laatalle. Tämä on 
rentouttavaa, meditatiivista toimintaa 
ja aiempaa piirustustaitoa ei tarvita. Jos 
osaa piirtää viivan, kaaren ja ympyrän, 
niin myös oppii Zentangle-piirustusta. 
Tarvittavat piirustustarvikkeet voi ostaa 
opettajalta. 

1103124 ZENTANGLE-PIIRUSTUSKURSSI 
JATKAJAT
Puistokadun piirustusluokka,
Puistokatu 1  
su 10.00-15.15
1.11.2020-15.11.2020,  12 oppituntia 
artesaani, zentangle metodin opettaja 
Anne Overell
Kurssimaksu 25,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu jo peruskurssin 
käynneille. Ensimmäisenä sunnuntaina 
piirretään harmaalle laatalle ja myös 
kolmio-laatalle. Toisena sunnuntaina 
piirretään ruskea Zendala ja myös pieni 
Bijou. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta. 

GRAFIIKKA JA 
PIIRUSTUS

1103125 PAINOKUVIA PAPERILLE-
INSPIROIDU TAIDEGRAFIIKAN 
TEKNIIKOISTA
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1  
ke 17.15-20.15
23.9.2020-18.11.2020,  32 oppituntia 
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa

Innostu taidegrafiikan vedostustek-
niikoista, joilla saadaan tuotettua 
ilmeikkäitä painokuvia, taidekuvien 
sarjoja! Teemme taidegrafiikkaa ilman 
myrkyllisiä liuotteita – tekniikoita perin-
teiset monotypia, kuivaneulakaiverrus, 
viivasyövytys, mezzotinta, pehmeä-
pohjasyövytys, akvatinta sekä näiden 
tekniikoiden monenlaiset yhdistelmät. 
Perehtyä voi myös uudempiin, kokeel-
lisempiin menetelmiin – nostopohjaan 
ja carborundumiin. Aiheita voi hakea 
esim. valokuvista ja taidekuvista, tai 
vain heittäytymällä inspiroivan teknii-
kan vietäväksi. Opettajalta saa offset 
–laattoja ilmaiseksi sekä kuparilaattoja, 
painovärejä ja painopaperia korvausta 
vastaan. Kurssi soveltuu sekä taidegra-
fiikan tekemisestä kiinnostuneille että 
kokeneemmille tekijöille 

1103127 PIIRUSTUSKOULU ALKAJILLE: 
PIIRUSTUSILMAISUN VÄLINEET JA 
MAHDOLLISUUDET
Puistokadun kuvataideluokka,
Puistokatu 1  
to 17.15-19.30
17.9.2020-26.11.2020,  30 oppituntia 
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 53,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Leppoisa kurssi, jolla aloitetaan aivan 
alkeista. Opetellaan miten lyijykynää, 
hiiltä ja tussia voi käyttää piirtämi-
seen. Keskitytään lyijykynällä valöörien 
havainnointiin ja varjostustekniikkaan. 
Piirretään näyttäviä kuvia hiilellä. 
Aiheina esineitä, asetelmia, maisemia, 
luontoaiheita, eläimiä ja omia aiheita. 
Kurssilla tarvitaan omat lyijykynäpiirus-
tusvälineet ja piirustuslehtiö. Kurssin 
muihin tekniikoihin saa halutessaan 
opettajalta materiaalin käyttöön pientä 
korvausta vastaan. Kurssi sopii erityi-
sesti aloitteleville piirtäjille ja sille voi 
osallistua esim. koululainen kaverin tai 
vanhempansa kanssa. 

1103128 PIIRUSTUSKURSSI 
MUOTOKUVAN PERUSTEET 
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
la 10.00-13.15
26.9.2020-21.11.2020,  32 oppituntia 
kuvataideopettaja Laura Hyppönen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Haluaisitko oppia piirtämään hienoja 
realistisia muotokuvia? Kurssi alkaa 
johdannolla, jossa kerrotaan hyvistä 
piirustustarvikkeista ja tekniikoista. 

Kurssilla käydään vaihe vaiheelta 
läpi, miten realistinen, akateeminen 
muotokuva piirretään. Aloitetaan aivan 
alkeista, käydään läpi kaikki muotoku-
van perusteet. Opetellaan muotoku-
vapiirtämisen tärkeimmät periaatteet. 
Tavoitteena on muotokuva, jonka voi 
saavuttaa opettajan ohjeilla, kun oppii 
ymmärtämään realismin teoriaa ja 
laittaa sen käytäntöön. Kurssi sopii 
myös aloitteleville piirtäjille ja kaiken 
tasoisille, koska opetus on yksilöllistä. 
Materiaalit ja välineet opettajalta n. 8€/ 
opiskelija. 

1103129 SUKELLUS PIIRUSTUKSEN 
MAAILMAAN-KUVIOIDEN VIRTA 
HAVAINNOISTA TULKINNAKSI   
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
to 17.15-19.30
14.1.2021-25.3.2021,  30 oppituntia 
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 53,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssi, jolla piirretään sekä mallista että 
mielikuvituksesta. Harjoitellaan piirus-
tustekniikoita, sommittelua, valöörejä, 
perspektiiviä sekä piirustusilmaisua. 
Aiheet vaihtelevat muototutkielmista 
sommitteluharjoituksiin, tilatutkielmiin, 
ihmiskuvaukseen, sekä omiin teemoihin 
viritteleviin kokeiluihin. Aiheen ja teknii-
kan yhteyttä syvennetään tutustumalla 
erilaisiin piirtämisen välineisiin, paperi-
laatuihin ja paperikokoihin. Kurssi sopii 
sekä aloitteleville että kokeneemmille 
piirtäjille. Opettajalta saa halutessaan 
käyttöön materiaalia erilaisiin kokeilui-
hin pientä korvausta vastaan. Ensim-
mäisellä kerralla tarvitaan piirustusleh-
tiö (A4) sekä lyijykyniä (B-arvoja). 

AKVARELLI JA 
MAALAUSTAIDE

1103130 AVOIN ATELJEE
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1  
ti 16.45-19.45
29.9.2020-24.11.2020,  32 oppituntia 
12.1.2021-6.4.2021,  48 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 100,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Onko tilan puute tai kurssiajan lyhyys 
luovuuden esteenä? Avoin ateljee 
tarjoaa mahdollisuuden työskennellä 
vapaasti ideoiden omaan tahtiin Puisto-



KURSSITARJONTA 2020-2021

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2020-202132

kadun maalausluokassa. Opiskelija voi 
halutessaan saada tietoiskuja maalaus-
taiteen nikseistä tai pyytää teokselleen 
arviointia. Opettaja on paikalla jokaisel-
la kokoontumiskerralla ensimmäisen 
tunnin alussa mahdollista ohjausta 
ja palautetta tarvitseville. Ateljee on 
avoinna tiistai-iltaisin neljä oppituntia. 
Ateljeessa voi työskennellä lukuvuo-
den ajan 80 oppituntia, joista opettaja 
paikalla 20 oppituntia. 

1103131 ETÄ-ATELJEE 
Nettikurssi,   
18.9.2020-4.12.2020,  30 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 53,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Haluatko maalata kotona omassa rau-
hassa ja omaan tahtiin tai onko hanka-
luuksia päästä tulemaan kurssipaikalle. 
Etä-ateljee tarjoaa mahdollisuuden 
harrastaa maalaustaidetta kotona ja 
saada yksilöllistä tukea maalaus-
harrastukseesi joko omien aiheiden 
tulkitsemiseen tai opettajan antamiin 
harjoituksiin. Tarvitset älypuhelimen 
tai kameran työsi kuvaamiseen sekä 
sähköpostiosoitteen kuvan lähettämis-
tä ja kuvasta kommunikointia varten 
opettajan kanssa. Kommunikointina 
voidaan käyttää myös Teams-sovellusta. 
Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa 
sähköpostitse. Muista antaa sähköposti-
soitteesi ilmoittauessasi kurssille. 

1103132 AKVARELLIA LUOVASTI 
TULKITEN 
Puistokadun piirustusluokka,
Puistokatu 1  
ti 17.15-19.30
15.9.2020-1.12.2020,  33 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 58,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kokeile, eläydy ja koukutu mieltä inspi-
roivaan akvarelliin. Kurssilla keskitytään 
akvarellitekniikoihin, sommitteluun ja 
värioppiin. Harjoitellaan erilaisia mene-
telmiä, työjärjestystä ja välineitä aihee-
seen sopivan lopputuloksen aikaan-
saamiseksi. Tavoitellaan tunnelmaa, 
rentoa ja rohkeaa työskentelyä sekä 
omaa luovaa tulkintaa. Aiheet sovitaan 
yhdessä ja aiheiden pohjalta opettaja 
ideoi harjoituksia yksilöllisesti tulkitta-
viksi. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
jatkajille. Tarvikkeet: akvarellipaperia 
300g, akvarellivärit ja -siveltimiä. 

1103133 INSPIROIDU AKVARELLISTA
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1  
ke 10.00-12.00
16.9.2020-2.12.2020,  30 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 53,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kokeile ja innostu inspiroivasta akvarel-
lista. Kurssilla tutustumme monipuoli-
seen akvarelli- eli vesivärimaalaukseen 
ja menetelmän lukuisiin mahdollisuuk-
siin. Harjoittelemme perustekniikoita ja 
välineiden käyttöä opettajien antamien 
tehtävien avulla. Pitempään harrasta-
neet voivat jalostaa aiheissa omia kiin-
nostuksen kohteita luovasti.Tarvikkeet 
akvarellivärit ja -siveltimiä sekä väh.300 
g akvarellipaperia. Opettajalta saa 
myös materiaaleja korvausta vastaan. 
Kurssi on tarkoitettu kaikille akvarellista 
innostuneille sekä aloittelijoille että 
jatkajille. 

1103134 AKVARELLIA JA AKRYYLIÄ 
YHDISTELLEN
Puistokadun maalausluokka,
Puistokatu 1  
to 17.00-20.00
pe 17.00-20.00
la 10.00-15.30
17.9.2020-19.9.2020,  15 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla kokeillaan kahden vesiliu-
koisen tekniikan akvarellin ja akryylin 
yhdistämistä samaan maalaukseen. 
Maalausaiheet ideoidaan yhdessä me-
netelmään sopiviksi. Tarvitset akryyli- ja 
akvarellivärit,väh.300g akvarellipaperia.
ja maalauspohjia sekä siveltimiä. Opet-
tajalta saa menetelmään tarvittavia 
tarvikkeita korvausta vastaan. 

1103135 AKRYYLIA VALUTTAMALLA JA 
VENYTTÄMÄLLÄ
Puistokadun maalausluokka,
Puistokatu 1  
to 17.00-20.00
24.9.2020-15.10.2020,  16 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Akryylimaalausta hauskalla ja jännit-
tävällä tavalla, acrylic pouring -me-
netelmällä, ilman siveltimen käyttöä. 
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
maalaustaiteesta. Osa materiaaleista ja 
välineistä opettajalta korvausta vastaan, 
akryylivärit ja maalauspohjat hankittava 
opiskelijan toimesta. 

1103136 MAALAUSTAIDE 
Puistokadun maalausluokka,
Puistokatu 1  
ti 10.30-12.45
15.9.2020-1.12.2020,  33 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  39 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 102,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssi tarjoaa sekä leppoisaa yhdes-
säoloa että tavoitteellista työskentelyä 
maalaustaiteen parissa. Perehdytään 
sommitteluun ja värien käyttöön. Kokeil-
laan erilaisia akryyli- ja/tai öljyväritek-
niikoita ja maalaamisen ilmaisutapoja. 
Etsitään omaa tyyliä tai vahvistetaan jo 
omaksuttua persoonallista kädenjälkeä. 
Kurssin teemallinen runko suunnitel-
laan yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Kurssin teemoista kehitellään aiheita 
ja harjoitellaan erilaisia maalaustai-
teen tekniikoita. Maalaustarvikkeet ja 
välineet opiskelijat hankkivat omatoi-
misesti.Sopii sekä aloittelijoille että 
pitempään akryyli- tai öljyvärimaalausta 
harrastaneille. 

Innolla taidetta 
tekemässä ja 
oppimassa uutta
Motivoitunut ja innostunut maalauksen 
harrastaja on Eija Aali. Hän ehti juuri 
aloittamaan maalauksen edellisellä 
paikkakunnalla ja Mikkeliin muutta-
essaan etsi sopivan ryhmän Mikkelin 
kansalaisopiston tarjonnasta. 

- Tavoitteena on saada tietoa eri teknii-
koista ja oppia lisää, jotta voi kehittyä. 
Parasta on ehdottomasti itse tekemi-
nen, se maalaaminen. Opettajalta on 
saanut hyviä vinkkejä ja on loistavaa, 
että on saanut tukea ja opastusta 
omaan tekemiseen. 

Kuva: Eija Aalin kotialbumi
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1103137 MAALAUSTAITEEN MONET 
MAHDOLLISUUDET-TYÖPAJA   
Puistokadun maalausluokka,
Puistokatu 1  
ti 13.30-16.30
15.9.2020-1.12.2020,  44 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  52 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 120,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssilla kokeillaan erilaisia akryyli- ja 
öljyvärimaalaustekniikoita ja maalaa-
misen ilmaisutapoja. Tutustutaan eri 
taiteilijoihin ja heidän käyttämiin tek-
niikoihin ja tyylisuuntiin. Etsitään omaa 
tyyliä tai vahvistetaan jo omaksuttua 
persoonallista kädenjälkeä. Voit työs-
kennellä omaan tahtiin, kokeillla omaa 
kiinnostusta noudattavan aihemaailman 
kehittämistä tai opettajan antamien 
harjoitusten mukaan. Sopii sekä aloit-
telijoille että pitempään akryyli-ja/tai 
öljymaalausta harrastaneille. 

1103138 SIVELTIMEN JÄLJILLÄ
Puistokadun maalausluokka,
Puistokatu 1  
ke 17.30-20.15
16.9.2020-2.12.2020,  36 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  44 oppituntia 
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 109,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssilla kehitellään ja rohkaistaan 
omien ideoiden maalaamista kuviksi. 
Korostamme luonnoksen merkitystä 
ja harjoittelemme kuvan rakentamista 
vaihe vaiheelta, mutta vastakohtana ko-
keilemme myös nopeaa luonnosmaista 
työskentelyä. Maalaamme erilaisia som-
mitteluratkaisuja, kokeilemme uusia 
menetelmiä monimuotoisille pohjille. 
Syvennämme maalaustaiteen perustek-
niikoita, kuvasommittelua ja värioppia. 
Harjoittelemme tunnelman luomista 
maalaustaiteen keinoin ja kestävän 
kehityksen huomioimista materiaaleissa 
ja välineissä. Tarkastelemme maala-
ustaiteen klassikoita ja tämän hetken 
maalaustaiteen trendejä kehittelemällä 
niitä persoonallisiksi näkökulmiksi. 
Ensimmäisellä kerralla räätälöimme 
yhdessä opiskelijoiden kanssa kurs-
sin ohjelmaa.Materiaalit ja tarvikkeet 
opiskelijat hankkivat itse ja opettajalta 
saa jotain erikoistarvikkeita korvausta 
vastaan. Kurssille ovat tervetulleita 
kaikki akryyli- ja /tai öljyvärimaalaustai-
teesta kiinnostuneet uudet ja jatkavat 
harrastajat. 

KUVANVEISTO JA 
VALOKUVAUS

1103153 KUVANVEISTO
Etelä-Savon ammattiopisto,
Otavankatu 4  
ke 17.15-21.00
16.9.2020-2.12.2020,  55 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  65 oppituntia 
kuvanveistäjä Heikki Aspinen
Kurssimaksu 145,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssilla opetetaan plastista muovailua 
savella, kipsimuotin tekoa muovaillusta 
työstä sekä työn valamista kipsive-
dokseksi. Jokainen voi toteuttaa omia 
ideoita. Onnistunut työ on mahdollista 
toteuttaa myös pronssivaluna erillisellä 
pronssivalukurssilla. Alumiinivaluna 
voidaan tehdä hieman isompia töitä. 
Halutessaan voi tutustua myös muihin 
veistostekniikoihin esim. hitsaustek-
niikoihin. Sopii sekä aloittelijoille että 
jatkajille. 

1103154 ALUMIINIVALU
Etelä-Savon ammattiopisto,
Otavankatu 4  
la 10.00-16.00
21.11.2020-12.12.2020,  22 oppituntia 
korusuunnittelija Tuula Ranta
Kurssimaksu 45,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan korkokuva eli 
reliefi. Opiskelija suunnittelee ja val-
mistaa reliefin joko savesta tai juuston-
kuorivahasta. Kurssin aikana valamme 
sen alumiiniin. Kurssi soveltuu erityisen 
hyvin kuvanveistokurssin osaksi, jolloin 
voit muotoilla korkokuvaa kuvanveisto-
kurssilla ja valaa ja viimeistellä alumii-
nista valetun taideteoksen alumiiniva-
lukurssilla. Kokoontumispäivät ovat la 
21.11.,28.11 ja 12.12. 

1103155 PRONSSIVALU
Etelä-Savon ammattiopisto,
Otavankatu 4  
la 10.00-16.00
20.2.2021-27.3.2021,  24 oppituntia 
korusuunnittelija Tuula Ranta
Kurssimaksu 48,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Opetellaan kuvanveistokurssilla onnis-
tuneen työn valamisprosessi pronssiin. 
Kurssilla voidaan valaa yksi alle 8 kg 
pronssipatsas tai vaihtoehtoisesti muu-
tama pienempi patsas joko pronssiin tai 
alumiiniin. Kurssi soveltuu ainoastaan 
tänä vuonna 1103153 Kuvanveistokurs-

sille osallistuville. Kokoontumispäivät 
ovat 20.2.,13.3. ja 27.3.Sekä 2:na kuvan-
veistoiltana 10.2 ja 17.2 

1103157 VALOKUVAUS 
JÄRJESTELMÄKAMERALLA 
Puistokadun piirustusluokka,
Puistokatu 1  
pe 17.30-19.45
la 09.30-14.45
25.9.2020-3.10.2020,  20 oppituntia 
TaM kuvataideopettaja Vesa Kotilainen
Kurssimaksu 37,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla harjoitellaan digitaalisen jär-

Kiinnostus 
anatomiaan vei 
kuvanveiston 
kurssille
Eila Pilhjerta on aiemmin osallistunut 
useammallekin kansalaisopiston kuva-
taiteen kursseille, mm. maalauksen eri 
tekniikat ovat tulleet tutuksi. Viime syk-
synä kuvanveistokurssi oli tarjolla myös 
Mikkelissä, joten Eilan sanoin: ”Totta kai 
sinne oli mentävä”. 

- Olen aina tykännyt eniten piirtää ja 
maalata ihmisiä. Anatomia on kiehtovaa 
ja haastaa sopivasti tekijän. Kuvanveisto 
on tuonut anatomian tutkimiseen 
uuden ulottuvuuden ja uutta tekniikkaa 
on ollut hauskaa ja mielenkiintoista 
oppia. 

Kuva: Saara Liukkonen
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jestelmäkameran käyttöä, tutustutaan 
sen rakenteeseen ja säätöihin sekä 
opitaan arvioimaan, millaisia asetuk-
sia eri kuvausolosuhteet ja -tilanteet 
edellyttävät. Kurssilla käsitellään myös 
kuvallisen ilmaisun perusteita; miten 
esim. sommittelu ja rajaus vaikuttavat 
kuvan tekemiseen sekä miten saadaan 
aikaan tietty tunnelma ja ylipäätänsä 
”hyvä” valokuva. Kurssilla käydään läpi 
erilaisia kuvaustilanteita. Kurssi sopii 
parhaiten aloitteleville valokuvauksen 
harrastajille. Oma kamera ja käyttöohje 
mukaan. Kurssin kokoontumispäivät: pe 
25.09, la 26.09, pe 02.10. ja la 03.10. 

1103158 VALOKUVAUS 
JÄRJESTELMÄKAMERALLA 
Puistokadun piirustusluokka,
Puistokatu 1  
pe 17.30-19.45
la 09.30-14.45
19.3.2021-27.3.2021,  20 oppituntia 
TaM kuvataideopettaja Vesa Kotilainen
Kurssimaksu 37,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla harjoitellaan digitaalisen jär-
jestelmäkameran käyttöä, tutustutaan 
sen rakenteeseen ja säätöihin sekä 
opitaan arvioimaan, millaisia asetuk-
sia eri kuvausolosuhteet ja -tilanteet 
edellyttävät. Kurssilla käsitellään myös 
kuvallisen ilmaisun perusteita; miten 
esim. sommittelu ja rajaus vaikuttavat 
kuvan tekemiseen sekä miten saadaan 
aikaan tietty tunnelma ja ylipäätänsä 
”hyvä” valokuva. Kurssilla käydään läpi 
erilaisia kuvaustilanteita. Kurssi sopii 
parhaiten aloitteleville valokuvauksen 
harrastajille. Oma kamera ja käyttöohje 
mukaan. Kurssin kokoontumispäivät: pe 
19.03, la 20.03, pe 26.03. ja la 27.03. 

IKONIMAALAUS

1103160 MAANANTAIN IKONIRYHMÄ
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1  
ma 16.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  44 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  48 oppituntia 
tuntiopettaja Päivi Grönlund
Kurssimaksu 116,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kaipaatko hiljentymistä tai pientä irtiot-
toa kiireisestä arjesta? Tai onko aiem-
min aloittamasi ikoni jäänyt kesken? 
Tervetuloa ikonimaalaukseen. Käymme 
yhdessä mm. seuraavia asioita; mikä on 
ikoni, sen symboliikka ja merkitys? Mitä 

kaikkea tulee huomioida ikonia maala-
tessa, ja kuinka ikonilauta pohjustetaan 
ja työstetään maalauskuntoon. Tutus-
tutaan maalattavaan aiheeseen, sen 
piirtämiseen ja siirtämiseen laudalle. 
Opettelemme munaemulsion valmis-
tuksen, värien sekoittamisen, maalaa-
misen varjosta valoon vaalentaen niin 
ihoalueet kuin vaatteet. Halutessasi voit 
tehdä ikoniisi myös kultauksen esim. 
lehtikullalla. Ikoniin tulevan tekstin 
harjoittelu ja valmiin työn olifointi tai 
lakkaus kuuluvat kurssiin. Yhteisiä tar-
vikehankintoja teemme kurssin aikana 
tilanteen mukaan. Alkajat maalaavat 
joko Jumalanäiti-, Kristus- tai Enke-
li-ikonin tai ehkäpä halutessaan ikonin 
omasta pyhästä. Jatkajia kannustetaan 
Tapahtumaikonien pariin. 

1103161 KESKIVIIKON IKONIRYHMÄ
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1  
ke 13.30-16.30
16.9.2020-2.12.2020,  44 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  52 oppituntia 
tuntiopettaja Päivi Grönlund
Kurssimaksu 119,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssikokonaisuus sama kuin 1103160 
maanantain ryhmässä. Tervetuloa! 

KERAMIIKKA

1103162 RAKUKERAMIIKKAKURSSI
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6  
pe 17.00-18.45
la 10.00-16.30
19.9.2020-3.10.2020,  20 oppituntia 
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 37,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa 
Keramiikan harrastaja, tervetuloa kauan 
odotetulle rakukurssille! Raku-kera-
miikka on lähtöisin Japanista, mutta me 
täällä Euroopassa yleensä käytämme 
nopeaa amerikkalaista polttomene-
telmää, jossa lasituspoltto suoritetaan 
kaasupolttimen avulla erityisessä 
raku-uunissa ulkotiloissa. Lasituspoltto 
on todella nopea, kestoltaan nopeim-
millaan 30 min. Polton jälkeen suo-
ritetaan reduktio eli pelkistys, jolloin 
tuloksena saadaan kirkkaita värisävyjä 
ja haluttaessa myös kraklee-pintoja 
harmaan/mustan sävyttämillä verkko-
kuvioilla.Lisäksi luvassa paljon erilaisia 
savustustekniikoita, joita voi käyttää 
esineitten koristelemisessa ja erilaisten 
efektien muodostamisessa. Ulkopol-

tossa säävaraus, kaatosateella emme 
polta. Rakusavea voi ostaa opettajalta ( 
n 2-2.30€/kg) tai tuoda omat samottipi-
toiset (väh. 25% samottia) savet mukaan.
Polttomaksua perimme raakapoltosta ja 
rakupoltosta, kaasun kulutuksen vuoksi 
tarkka summa ei tiedossa – kuitenkin 
niin, että kulut jaetaan kurssilaisten 
kesken osallistujamäärän mukaan. Ma-
teriaalikulut maksetaan kurssin aikana 
suoraan opettajalle. Kurssi on tarkoitet-
tu keramiikan jatkokurssilaisille, joilla 
on vähintään perustiedot hallinnassa 
keramiikan valmistamisesta. Kurssin 
kokoontumispäivät: la 19.9.,pe 2.10. ja la 
3.10. 

1103163 RAKUKERAMIIKKAKURSSI
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6  
pe 17.00-18.45
la 10.00-16.30
17.4.2021-8.5.2021,  20 oppituntia 
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 37,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Keramiikan harrastaja, tervetuloa kauan 
odotetulle rakukurssille! Raku-kera-
miikka on lähtöisin Japanista, mutta me 
täällä Euroopassa yleensä käytämme 
nopeaa amerikkalaista polttomene-
telmää, jossa lasituspoltto suoritetaan 
kaasupolttimen avulla erityisessä 
raku-uunissa ulkotiloissa. Lasituspoltto 
on todella nopea, kestoltaan nopeim-
millaan 30 min. Polton jälkeen suo-
ritetaan reduktio eli pelkistys, jolloin 
tuloksena saadaan kirkkaita värisävyjä 
ja haluttaessa myös kraklee-pintoja 
harmaan/mustan sävyttämillä verkko-
kuvioilla.Lisäksi luvassa paljon erilaisia 
savustustekniikoita, joita voi käyttää 
esineitten koristelemisessa ja erilaisten 
efektien muodostamisessa. Ulkopol-
tossa säävaraus, kaatosateella emme 
polta. Rakusavea voi ostaa opettajalta ( 
n 2-2.30€/kg) tai tuoda omat samottipi-
toiset (väh. 25% samottia) savet mukaan.
Polttomaksua perimme raakapoltosta ja 
rakupoltosta, kaasun kulutuksen vuoksi 
tarkka summa ei tiedossa – kuitenkin 
niin, että kulut jaetaan kurssilaisten 
kesken osallistujamäärän mukaan. Ma-
teriaalikulut maksetaan kurssin aikana 
suoraan opettajalle. Kurssi on tarkoitet-
tu keramiikan jatkokurssilaisille, joilla 
on vähintään perustiedot hallinnassa 
keramiikan valmistamisesta. Kurssin ko-
koontumispäivät: la 17.4.,pe 7.5. ja la 8.5. 
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1103164 KERAMIIKAN MUOTO, 
PÄIVÄRYHMÄ
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6  
ke 12.00–15.00
16.9.2020-2.12.2020,  44 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  52 oppituntia 
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 140,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssi on suunnattu kaikille kiinnostu-
neille, myös perusopiskeluun. Syksyn 
alussa käymme intensiivisesti läpi 
keramiikan muodonantomenetelmiä. 
kokeilemme erilaisia tekniikoita saven 
pinnan elävöittämiseksi ja perehdymme 
savivärien maailmaan.Valmistamme 
kurssilla talouskäyttöä kestäviä astioita, 
koriste-esineitä ja pienimuotoisia käsi-
työ/taide-esineitä.Voit myös keskittyä 
omaan yksittäiseen työhösi ja saat sii-
hen opettajalta ohjausta. Dreijaukseen 
on myös mahdollisuus, käytössämme 
on muutama sähködreija. Voit valmistaa 
oman kipsimuotin tai käyttää yhteisiä 
muottejamme. Ryhmällä on käytössään 
muutamia yhteisiä työvälineitä, mutta 
voit hankkia itsellesi omat savitilauk-
sen yhteydessä. Muutamia välineitä 
valmistamme kurssilla omaan käyttöön.
Jokainen kurssilainen kustantaa itse 
käyttämänsä materiaalit. Teemme 
syksyllä yhteisen savi- väri- ja lasitusti-
lauksen, johon voit ottaa osaa ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla. Voit toki 
tuoda omat materiaalisikin tai työstää 
vanhat käyttökelpoisiksi opettajan opas-
tuksessa.Lasite- ja väritilaukset sovitaan 
kunkin ryhmän kesken ja kulut jaetaan 
tasan osallistujien määrän mukaan.Käy-
tämme ainoastaan korkean polton savia 
ja lasitteita. Läsnäolo ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla on välttämätön 
lasite- ja savitilauksien vuoksi. Jos et 
pääse paikalle ensimmäisellä kerral-
la, ota yhteyttä opettajaan toimiston 
kautta. Kurssimaksuun sisältyy 20€ 
polttomaksu. 

1103165 OKRA, KERAMIIKAN 
JATKOKURSSI PÄIVÄRYHMÄ
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6  
ti 12.00-15.00
15.9.2020-1.12.2020,  44 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  52 oppituntia 
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 140,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Tule jatkamaan keramiikan opiskelua 
omaan tahtiin, opettajan ohjauksessa. 
Valmistamme kurssilla talouskäyttöä 
kestäviä astioita,koriste-esineitä ja 

pienimuotoisia käsityö/taide-esinei-
tä.Dreijaukseenkin on mahdollisuus, 
käytössämme on muutama sähködreija.
Kurssilla kerrataan erilaisia muodonan-
tomenetelmiä, koristelu- ja viimeiste-
lytekniikoita ja lasittamista. Ryhmällä 
on käytössään yhteisiä kipsimuotteja ja 
muutamia käsityövälineitä, mutta voit 
hankkia itsellesikin omat työvälineet 
savitilauksen yhteydessä. Monia väli-
neitä voit valmistaa myös itse.Jokainen 
kurssilainen kustantaa itse käyttämänsä 
materiaalit. Teemme syksyllä yhteisen 
savi- väri- ja lasitustilauksen, johon voit 
ottaa osaa ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. Voit toki tuoda omat materiaa-
lisikin tai työstää vanhat käyttökelpoi-
siksi opettajan opastuksessa.Lasite- ja 
väritilaukset sovitaan kunkin ryhmän 
kesken ja kulut jaetaan tasan osallistu-
jien määrän mukaan.Käytämme ainoas-
taan korkean polton savia ja lasitteita. 
Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla on välttämätön lasite- ja savi-
tilauksien vuoksi. Jos et pääse paikalle 
ensimmäisellä kerralla, ota yhteyttä 
opettajaan toimiston kautta. Kurssimak-
suun sisältyy 20 € polttomaksu. 

1103166 SEENA, KERAMIIKAN 
JATKOKURSSI 
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6  
ti 17.30-19.45
15.9.2020-1.12.2020,  33 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  39 oppituntia 
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 122,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssin sisältö ja tavoitteet samat kuin 
1103164 MUOTO 1103165 OKRA ja kera-
miikkakurssilla. 

POSLIININMAALAUS

1103170 POSLIININMAALAUS 
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1  
to 14.00-16.30
17.9.2020-2.12.2020,  33 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 120,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Suunnitellaan ja maalataan omien 
mallien mukaisia maalauksia erilaille 
posliiniesineille. Polttomaksu 20 € sisäl-
tyy kurssimaksuun. 

NÄYTTELYT: 

TAIKA, TPO:N AIKUISTEN 
PÄÄTTÖTYÖNÄYTTELY 
24.8.-4.9.2020 
Puistokatu 1

MIKKELIN 
KANSALAISOPISTON 
KUVATAITEEN NÄYTTELY 
21.4-1.5.2021
Puistokatu 1
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Tietoja, taitoja, elämyksiä ja onnistumisen iloa 
mukavassa seurassa.

KÄDENTAIDOT

Kädentaitojen opetuksen tavoitteena 
on kehittää ja ylläpitää käsityötaito-
ja tämän päivän käyttötarkoituksiin 
unohtamatta perinteisten käsityötai-
tojen säilyttämistä. Käytämme uusia ja 
vanhoja koneita, työvälineitä, työtapoja 
ja materiaaleja. Kädentaitojen opetus 
on tarkoitettu eri-ikäisille opiskelijoille, 
ottaen huomioon jokaisen opiskelijan 
aiemmat tiedot ja taidot. Teknisen työn 
ryhmissä alaikäraja on 18 vuotta.

Tule oppimaan ja virkistäytymään.

1104101 KUDOTAAN KANGASPUILLA 
PÄIVÄRYHMÄ
luokka 1029, kudonta, Lönnrotinkatu 7  
ti 13.30-16.30
15.9.2020-15.12.2020,  40 oppituntia 
12.1.2021-25.5.2021,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 117,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Korona katkaisi kudonnan keväällä 
2020. Loimet jäivät puihin ja työt kuto-
matta. Tästä johtuen viime lukuvuoden 
kurssilaisilla on mahdollisuus ilmoit-
tautua kurssille jo etukäteen. Otamme 
kurssille uusia opiskelijoita, jos tilaa 
jää. Kurssilla opiskelemme kutomis-
ta loimen luonnista lähtien. Kankaat 
suunnittelemme yhdessä opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Tiistaisin suunnit-
telemme kudonnaisia, luomme loimia, 
rakennamme kankaita ja sovimme 
kudontavuoroista. Kutomassa voi kukin 
käydä itselle parhaiten sopivaan aikaan. 

Loppusyksyn ja -kevään kokoontumis-
kerrat ovat joka toinen viikko. 

1104102 KUDOTAAN KANGASPUILLA 
ILTARYHMÄ
luokka 1029, kudonta, Lönnrotinkatu 7  
ti 16.30-19.30
15.9.2020-15.12.2020,  40 oppituntia 
12.1.2021-25.5.2021,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 117,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa 
Korona katkaisi kudonnan keväällä 
2020. Loimet jäivät puihin ja työt kuto-
matta. Tästä johtuen viime lukuvuoden 
kurssilaisilla on mahdollisuus ilmoit-
tautua kurssille jo etukäteen. Otamme 
kurssille uusia opiskelijoita, jos tilaa 
jää. Kurssilla opiskelemme kutomis-
ta loimen luonnista lähtien. Kankaat 
suunnittelemme yhdessä opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Tiistaisin suunnit-
telemme kudonnaisia, luomme loimia, 
rakennamme kankaita ja sovimme 
kudontavuoroista. Kutomassa voi kukin 
käydä itselle parhaiten sopivaan aikaan. 
Loppusyksyn ja -kevään kokoontumis-
kerrat ovat joka toinen viikko. 

1104107 OMPELU / PÄIVÄRYHMÄ 
SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ma 10.00-13.00
14.9.2020-23.11.2020,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja

Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ompelemme yksilöllisiä vaatteita 
arkeen ja juhlaan sekä aikuisille että 
lapsille. Käytämme valmiskaavoja ja 
piirrämme kaavoja vanhoista vaatteista. 
Perehdymme vaateompelun nikseihin 
ja istuvan vaatteen valmistukseen. Van-
hoista vaatteista tuunaamme uusia tai 
käytämme materiaalit uudella tavalla. 
Vaatteiden lisäksi ompelemme esim. 
sisustustuotteita ja erilaisia kasseja. 
Kurssi sopii sekä aloitteleville että 
kokeneille ompelijoille. Kurssin opiske-
lijoilla on mahdollisuus jäädä ompele-
maan omatoimisesti klo 13-15. 

1104108 OMPELU / ILTARYHMÄ SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ma 17.00-20.00
14.9.2020-23.11.2020,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ompelemme yksilöllisiä vaatteita 
arkeen ja juhlaan sekä aikuisille että 
lapsille. Käytämme valmiskaavoja ja 
piirrämme kaavoja vanhoista vaatteista. 
Perehdymme vaateompelun nikseihin 
ja istuvan vaatteen valmistukseen. Van-
hoista vaatteista tuunaamme uusia tai 
käytämme materiaalit uudella tavalla. 
Vaatteiden lisäksi ompelemme esim. 
sisustustuotteita ja erilaisia kasseja. 
Kurssi sopii sekä aloitteleville että 

Hanna Rautoja (Mikkeli)  |   puh. 050 311 7042  |   hanna.rautoja@sivistys.mikkeli.fi 
Margit Alatupa (Ristiina ja Suomenniemi)  |   puh. 044 794 5582  |  margit.alatupa@sivistys.mikkeli.fI

KÄDENTAITOJEN 
VASTUUOPETTAJAT:
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kokeneille ompelijoille. Kurssin opiske-
lijoilla on mahdollisuus tulla ompele-
maan omatoimisesti klo 15-17. 

1104109 OMPELU / PÄIVÄRYHMÄ 
KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ma 10.00-13.00
11.1.2021-22.3.2021,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ompelemme yksilöllisiä vaatteita 
arkeen ja juhlaan sekä aikuisille että 
lapsille. Käytämme valmiskaavoja ja 
piirrämme kaavoja vanhoista vaatteista. 
Perehdymme vaateompelun nikseihin 
ja istuvan vaatteen valmistukseen. Van-
hoista vaatteista tuunaamme uusia tai 
käytämme materiaalit uudella tavalla. 
Vaatteiden lisäksi ompelemme esim. 
sisustustuotteita ja erilaisia kasseja. 
Kurssi sopii sekä aloitteleville että 
kokeneille ompelijoille. Kurssin opiske-
lijoilla on mahdollisuus jäädä ompele-
maan omatoimisesti klo 13-15. 

1104110 OMPELU / ILTARYHMÄ KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ma 17.00-20.00
11.1.2021-22.3.2021,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ompelemme yksilöllisiä vaatteita 
arkeen ja juhlaan sekä aikuisille että 
lapsille. Käytämme valmiskaavoja ja 
piirrämme kaavoja vanhoista vaatteista. 
Perehdymme vaateompelun nikseihin 
ja istuvan vaatteen valmistukseen. Van-
hoista vaatteista tuunaamme uusia tai 
käytämme materiaalit uudella tavalla. 
Vaatteiden lisäksi ompelemme esim. 
sisustustuotteita ja erilaisia kasseja. 
Kurssi sopii sekä aloitteleville että 
kokeneille ompelijoille. Kurssin opiske-
lijoilla on mahdollisuus tulla ompele-
maan omatoimisesti klo 15-17. 

1104111 TILKKUTYÖKURSSI
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
to 17.00-20.00
17.9.2020-29.10.2020,  24 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 45,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla opetellaan erilaisia tilkkutyö-
tekniikoita mm. pika- ja punontatek-
niikoita, japanilaisia taitteluja, tilkku-

maalausta sekä työvälineiden käyttöä. 
Materiaaleiksi käyvät sekä uudet että 
kierrätyskankaat. Materiaalin värjäys 
myös mahdollista. 

1104112 TUNIKOITA JA MEKKOJA 
KEVÄÄSEEN
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 10.00-13.00
24.2.2021-7.4.2021,  24 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Ompelemme tunikoita ja mekkoja 
valmiin kaavan tai vaatteen pohjalta. 
Panostamme kaavan muokkaamiseen 
itselle sopivaksi. Perehdymme jousta-
vien materiaalien ompeluun ja ompe-
lun nikseihin sekä ompelukonetta että 
saumuria käyttäen. 

1104113 AVOIN OMPELIMO / SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ma 09.00-20.00
30.11.2020-14.12.2020,  3 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 12,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Avoin ompelimo antaa mahdollisuuden 
työskennellä kansalaisopiston om-
peluluokassa omaan tahtiin. Ompeli-
mossa voi työskennellä maanantaisin 
30.11, 7.12 ja 14.12. klo 9-20. Käytössä 
ovat opiston ompelukoneet, saumurit, 
pöydät kankaiden leikkaamiseen ja 
opiston kaavalehdet ja -kirjat. Opettaja 
on paikalla joka maanantai yhden oppi-
tunnin ajan myöhemmin ilmoitettavina 
kellonaikoina. 

1104114 AVOIN OMPELIMO / KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
ma 09.00-20.00
3.5.2021-31.5.2021,  5 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Avoin ompelimo antaa mahdollisuuden 
työskennellä kansalaisopiston ompelu-
luokassa omaan tahtiin. Ompelimossa 
voi työskennellä maanantaisin 3.5, 10.5, 
17.5, 24.5. ja 31.5.2021, klo 9-20. Käytössä 
ovat opiston ompelukoneet, saumurit, 
pöydät kankaiden leikkaamiseen ja 
opiston kaavalehdet ja -kirjat. Opettaja 
on paikalla joka maanantai yhden oppi-
tunnin ajan myöhemmin ilmoitettavina 
kellonaikoina. 

1104115 SAUMURI TUTUKSI
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
la 10.00-14.30
su 10.00-13.00
3.10.2020-4.10.2020,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Anitta Tukiainen
Kurssimaksu 26,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Tutustumme saumuriin monipuolisesti. 
Langoitamme saumurin, säädämme 
erilaisia ompeleita ja kokeilemme 
erilaisia paininjalkoja sekä tutustumme 
koneen huoltamiseen. Ota mukaan oma 
saumuri tarvikkeineen, ohjekirja, lankoja 
ja kokeilutilkkuja. Kokeilutilkkujen 
lisäksi voit valmistaa vaikkapa trikoo-
pipon tai huolitella trikoohuivin reunat 
rullapäärmeellä. Jos sinulla ei ole omaa 
saumuria, voit käyttää opiston koneita. 

1104116 OMPELUKONE TUTUKSI
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
la 10.00-14.30
su 10.00-13.00
16.1.2021-17.1.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Anitta Tukiainen
Kurssimaksu 26,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Tutustumme ompelukoneeseen mo-
nipuolisesti. Langoitamme ompeluko-
neen, säädämme erilaisia ompeleita ja 
kokeilemme erilaisia paininjalkoja sekä 
tutustumme koneen huoltamiseen. Ota 
mukaan oma ompelukone tarvikkei-
neen, ohjekirja, lankoja, vetoketju, nappi 
ja kokeilutilkkuja. Kokeilutilkkujen lisäk-
si voit valmistaa vaikkapa pienen pus-
sukan tai ommella pöytäliinan reunat. 
Jos sinulla ei ole omaa ompelukonetta, 
voit käyttää opiston koneita. 

1104117 PERINTEISIÄ PUKUJA JA 
ASUSTEITA
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
ke 17.30-19.45  |  la 10.00-13.45
16.9.2020-28.11.2020,  46 oppituntia 
9.1.2021-10.4.2021,  50 oppituntia 
tuntiopettaja Aino Siitari ja 
Virpi Vanhanen
Kurssimaksu 84,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Voit valmistaa tai korjata esim. kansal-
lispuvun ja feresin osia tai tehdä vaikka 
keskiaikapuvun. Mahdollisuus myös 
tykkimyssyjen ja tanujen valmistami-
seen. Info ke 16.9. klo 17.30-19.45. Muut 
kokoontumiset lauantaisin syyskaudella 
26.9, 10.10, 7.11, j28.11 . ja kevätkaudella 
9.1, 30.1, 20.2, 27.3, 10.4 klo 10.00-13.45. 



KURSSITARJONTA 2020-2021

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2020-202138

1104118 KORJAUSPAJA
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
to 17.00-20.00
5.11.2020-12.11.2020,  8 oppituntia 
tuntiopettaja Anni Ignatius
Kurssimaksu 19,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Pidennä vaatteesi elinkaarta korjaamal-
la ja uudistamalla. Kurssilla tutustu-
taan erilaisiin korjaustapoihin käsin ja 
koneella ommellen. Tutustumme myös 
monenlaisiin korjauksen apuvälineisiin 
ja apumateriaaleihin. Vaihdetaan veto-
ketjut ja parsitaan reiät huomaamatto-
masti tai korostaen. 

1104119 KÄSITÖITÄ LAPSEN KANSSA  
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 17.00-19.15
13.1.2021-24.2.2021,  12 oppituntia 
tuntiopettaja Anni Ignatius
Kurssimaksu 39,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa
Tule lapsen kanssa viettämään yhteistä 
aikaa käsitöiden äärelle. Askarrellaan, 
kokeillaan ja tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin yhdessä. Askartelu-
hetket on suunnattu aikuiselle ja alle 
kouluikäiselle lapselle. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen keskiviikko 13.1, 27.1, 
10.2 ja 24.2.2021, klo 17.00-19.15. Huom! 
Ilmoittautuminen vain lapsen nimel-
lä, aikuisen tiedot maksaja-kenttään. 
Kurssin hinta on 39 euroa, kurssimaksu 
sisältää lapsen ja aikuisen maksun. 

1104123 OPI KEHRÄÄMÄÄN 
VÄRTTINÄLLÄ
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
la 10.00-16.30
su 10.00-16.30
17.10.2020-18.10.2020,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tule opettelemaan kehräämistä värtti-
nällä. Opistolta löytyy värttinät. Mikäli 
omistat toimivan rukin, voit tuoda sen 
mukanasi. 

1104124 VÄRJÄTÄÄN SUKKALANKOJA
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 17.00-20.00
16.9.2020-14.10.2020,  10 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 25,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Värjäämme sukkalankoja Kool-Aid 

-juomajauheilla, jotka antavat lan-
goille iloisen raikkaat värit. Värjättävät 
langat ovat joko vyyhteinä, kerinä tai 
etukäteen neulottuina sukkalankkuina. 
Värjäys tehdään upottamalla langat 
kattilaan, kastamalla eri värisissä värilie-
missä, ruiskuttamalla maalia lankojen 
päälle tai maalaamalla siveltimillä. 
Kurssi-info ja yhteisten materiaaliti-
lausten teko on 16.9. klo 17-18.30 ja 
varsinaiset värjäyskerrat 7. ja 14.10. klo 
17-20. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
verkkokurssina, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1104125 VILLEIMMÄT VILLASUKAT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 17.00-20.00
28.10.2020-25.11.2020,  20 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 38,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Suunnitelmissa sukkien neulominen, 
mutta mitenkäs se nyt menikään? Aloi-
tat sitten perussukista tai haaveilemas-
tasi sukkamallista, opit perusasiat ja 
parhaat niksit jalkaan istuvien sukkien 
neulomisesta. Sukkien neulomisen voit 
aloittaa varresta, varpaista tai kanta-
päästä. Tutustumme kirjoneuleiden 
neulomiseen ja suunnitteluun, palmi-
koiden ja pitsimallien neulomiseen 
sekä neuleohjeiden lukemiseen ja 
soveltamiseen. Samalla tutuksi tulevat 
erilaiset sukkalangat, puikot, neulojan 
apuvälineet ja ilmaisia sukkaohjeita 
tarjoavat nettisivut. Kurssi sopii sekä 
ensimmäisiä sukkia neuloville että 
konkarineulojille. Kurssi on mahdollista 
toteuttaa verkkokurssina, mikäli lähi-
opetus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista. 

1104126 NEULOTAAN YHDESSÄ 
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
ke 17.00-20.00
20.1.2021-24.3.2021, 20 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 38,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Oletko suunnitellut isompaa neu-
letyötä, mutta et rohkene aloittaa 
yksin? Kurssilta saat ohjausta vaikkapa 
islantilaisneuleen tai hailuotolaisen 
tikkuripaidan neulomiseen, sukan kan-
tapäähän, intialaiseen peukalokiilaan, 
onteloneuleeseen, erikoisen muotoi-
seen huiviin, kirjoneuleeseen, palmikoi-
hin tai neuleohjeen tulkitsemiseen. Jos 
haluat ennen kurssia tukea materi-

aalihankintoihin, ota yhteyttä kurssin 
vetäjään. Kurssi kokoontuu joka toinen 
viikko 20.1, 3.2, 17.2, 10.3. ja 24.3.2021. 

1104127 NYPLÄYS / PÄIVÄRYHMÄ
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
pe 14.00-16.30
25.9.2020-4.12.2020,  24 oppituntia 
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 44,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Nyplätään koruista mattoihin eri ma-
teriaaleja käyttäen. Kurssi sopii myös 
alkajille. Kurssilla on myös mahdollista 
siirtyä iltaryhmään. Kurssi kokoontuu 
aluksi kerran viikossa sitten joka toinen 
viikko. Sovitaan kurssilaisten aikataulu 
yhdessä. 

1104128 NYPLÄYS / ILTARYHMÄ
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
pe 17.00-19.15
25.9.2020-4.12.2020,  30 oppituntia 
8.1.2021-16.4.2021,  36 oppituntia 
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 97,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Nyplätään koruista mattoihin eri mate-
riaaleja ja malleja käyttäen. Kurssi sopii 
myös alkajille. 

1104129 C2C ELI PIKSELIVIRKKAUS  
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 10.00-13.00
23.9.2020-4.11.2020,  24 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 45,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla otamme haltuun pikselivirk-
kauksen tekniikan. Pikselivirkkaus tar-
koittaa kulmasta aloitettavaa virkkaus-
työtä, joka etenee pieniä ruutuja eli 
pikseleitä virkaten. Tekniikka on helppo 
ja sopii aloittelevallekin virkkaajalle. 
Vaativuutta työlle saa virkkaamalla 
monivärisiä esittäviä kuvia esim ristipis-
tomalleja hyödyntäen. Lopputuloksena 
voi olla vaikkapa tyyny, peitto vauvalle 
tai kangas laukun ompeluun. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa verkkokurssina, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1104130 MAKRAMETA JOKA KOTIIN   
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ke 10.00-13.00
13.1.2021-17.2.2021,  24 oppituntia 
Hanna Rautoja tekstiilityön opettaja
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Kurssimaksu 45,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tutustumme tähän ikiaikaiseen käsityö-
tekniikkaan solmeillen yksilöllisiä kuk-
ka-amppeleita, seinätekstiilejä, krans-
seja, pöytäliinoja, laukkuja, näkösuojia, 
pieniä mattoja, valaisimia tai riipputuo-
leja kissoille. Kurssitöiden materiaalina 
voit käyttää moppilankaa, punoskudetta, 
juutti- ja sisalnarua, pellavanyöriä tai 
trikoomatonkudetta. 

1104137 JA NIIN JOULU JOUTUU
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7  
ti 10.00-13.00
10.11.2020-1.12.2020,  16 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 31,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön mm. 
paperia, pahvia partavaahtoa, tilkkuja, 
vanhoja kirjoja, luonnomateriaaleja. 
Suunnitellaan sisältö yhdessä. Varaa 
ensimmäiselle kerralle mukaasi esim. 
vanha pyyhe tai lakana uusiopaperin 
kokeilua varten. 

1104138 PUNOTAAN PAJUSTA 
JOULUKSI
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
21.11.2020-22.11.2020,  16 oppituntia 
artenomi (AMK) Kaija Väisänen
Kurssimaksu 31,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tutustumme kurssilla pajuun ja sen 
punontaan pienten töiden parissa. Voit 
valmistaa pajusta mm. tähdet ledivalo-
sarjaan, kranssin ja tarjottimen itselle 
tai ystävälle vaikkapa joululahjaksi. 
Pääset tutustumaan myös pajunkuo-
ripunontaan. Punomiseen käytämme 
viljeltyä pajua. Opettaja hankkii punon-
tamateriaalit ja ne maksetaan hänelle. 

1104140 MUNAKENNOKUKKOJA JA 
MUNANKUORIMOSAIIKKIA
luokka 1026, tekstiilityö,
Lönnrotinkatu 7  
ti 10.00-13.00
2.3.2021-23.3.2021,  12 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 25,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Loihditaan munakennoista upeita 
pääsiäiskukkoja ja kokeillaan munan-
kuorimosaiikkia esim. pääsiäismuniksi. 
Varaa ensimmäiselle kerralle mukaasi 
munakennoja ja sakset. 

KORUKURSSIT

1104148 KORUKIVI- JA 
KORUPOHJAKURSSI / SYKSY
Otavan kivipaja, koulutila, 
Röppääntie 17  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
31.10.2020-15.11.2020,  32 oppituntia 
metalliartesaani Aila Haimilahti ja koru-
kivi/jalometalliartesaani Eija Riipinen
Kurssimaksu 64,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Ensimmäisen viikonvaihteen aikana 
opiskellaan kivenhionnan perusteita ja 
tehdään 2 - 3 valmista korukiveä, joihin 
toisen viikonvaihteen aikana tehdään 
pronssiset tai hopeiset korupohjat. 
Korupohjien teossa opitaan pronssin ja 
hopean työstön perusvaiheet: sahaa-
minen, juottaminen, kiven istutus ja 
kiillottaminen. Kurssilaisilla olisi hyvä 
olla henkilökohtaiset silmä- ja kuulo-
suojaimet. Kiviraaka-ainetta voi ostaa 
edulliseen hintaan kivipajasta, myös 
omia kiviä voi käyttää. Kurssi pidetään 
Otavan kivipajassa Otavassa Röp-
pääntiellä. Paikalla tienvarsiopasteet. 
Kokoonnutaan la-su 31.10.-1.11. ja 14.-
15.11.2020, klo 9 - 15. Materiaalimaksu 
käytön mukaan. 

1104149 KORUKURSSI OTAVA / KEVÄT
puutarhahalli laboratorioluokka, 
Otavan koulutila, Koulutilantie 12  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
6.2.2021-14.2.2021,  32 oppituntia 
metalliartesaani Aila Haimilahti ja koru-
kivi/jalometalliartesaani Eija Riipinen
Kurssimaksu 64,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla voit tehdä koruja pronssista, 
hopeasta, tompakista ja kuparista nyky-
päivän tai keskiajan tyyliin. Hopealusi-
kat ja -haarukat taipuvat myös kauniiksi 
koruiksi. Vanhat korusi voit korjata tai 
uudistaa. Materiaaleja voit tuoda tul-
lessasi tai ostaa opettajilta. Kurssi sopii 
kaikille korunvalmistuksesta kiinnos-
tuneille. Kokoontumiset ovat 6.-7.2. ja 
13.-14.2.2021, klo 9-15. 

Luontainen 
näprääjä teki 
perintölusikoista 
koruja 
Putkosen Laura pongasi ilmoituksen 
tulevasta korukurssista ja sattui ole-
maan sopivasti ne viikonloput vapaana, 
joten tie kävi kurssille. Kurssilla lähdet-
tiin tekemään koruja ihan alkeista, eikä 
alussa ollut ihan varmaa mitä loppu-
tuloksena tulee. Materiaalit koruihin 
löytyivät läheltä, sillä Lauran äidillä oli 
suvun vanhoja hopealusikoita, jotka 
olivat kulahtaneita ja rikkinäisiä. 

Koko ajan Lauralla oli tavoitteena 
saada aikaan koruja, joita voi itse käyt-
tää ja tämä tavoite toteutui. Parasta oli 
nimenomaan se, että pääsi tekemään 
kierrätyshopeasta koruja ja tekemään 
niistä oman näköisiään. Laura muistut-
taakin, että aina kannattaa uskaltautua 
kokeilemaan uusia juttuja. Jatkossa 
olisi kivaa päästä kokeilemaan uusia 
tekniikoita, joten korujen valmistus 
varmaan jollakin tavalla saa jatkoa 
tulevaisuudessa. 

Kuva: Saara Liukkonen
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PUUKKOKURSSIT

1104150 PUUKKOKURSSI/SYKSY
Lyseo, Porrassalmenkatu 30  
ke 17.00-20.00
16.9.2020-9.12.2020,  48 oppituntia 
puukkoseppämestari Mikko Inkeroinen
Kurssimaksu 90,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Vuolupuukon valmistus. Valmistamme 
kurssilla puukon kokonaisuudessaan. 
Terän taonta ja lämpökäsittelyt, heloitus 
ja kahvan muotoilu pintakäsittelyineen. 
Helahoidon kruunaa käsinommeltu 
parkkinahkatuppi. Kurssi soveltuu niin 
vasta-alkajalle, kuin jo pitemmälle eh-
tineellekin. Materiaalimaksu 40 euroa 
maksetaan opettajalle. Ikäraja 18 vuotta. 

1104151 PUUKKO/VEITSIKURSSI / 
KEVÄT
Lyseo, Porrassalmenkatu 30  
ke 17.00-20.00
13.1.2021-7.4.2021,  48 oppituntia 
puukkoseppämestari Mikko Inkeroinen
Kurssimaksu 90,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan erilaisia puukkoja 
tai veitsiä, terän taonnasta, kahvaan 
ja tuppeen. Kurssi sopii erityisesti 
aiemmin puukkoja tehneille, mutta 
mukaan mahtuu myös vasta-alkajiakin. 
Materiaalimaksu 40 euroa maksetaan 
opettajalle. Ikäraja 18 vuotta. 

TEKNINEN TYÖ JA 
HUONEKALUJEN 
KUNNOSTUS

1104152 PIENIÄ PUUTÖITÄ OHJATUSTI   
Rantakylän yhtenäiskoulu, tekninen 
tila, Vanhamäentie 2  
to 17.00-20.00
5.11.2020-3.12.2020,  18 oppituntia 
teknisen työn opettaja KM Emmi Nurmi
Kurssimaksu 34,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Teemme pieniä puutöitä opettajan 
ohjaamana. Lasertyöstökoneella voit 
leikata ohuesta vanerista pikkutarkkoja 
palasia ja valmistaa niistä esim. korva-
koruja, avaimenperiä, kuusenkoristeita 
ja kylttejä. Käsityönä ja erilaisia työstö-
koneita käyttäen valmistuvat koru-
rasiat, ovistopparit, naulakot, modernit 
seinäkellot tai vaikkapa puupenaalit/
puikkokotelot. Suunnittelu ja materi-
aali-info torstaina 5.11, klo 18.00-19.30 

(muistiinpanovälineet mukaan), muuten 
kurssi kokoontuu klo 17-20. 

1104153 PIENIÄ PUUTÖITÄ 
PUUTARHAAN
Rantakylän yhtenäiskoulu,
tekninen tila, Vanhamäentie 2  
to 17.00-20.00
11.3.2021-15.4.2021,  18 oppituntia 
teknisen työn opettaja KM Emmi Nurmi
Kurssimaksu 34,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Teemme pieniä puutöitä opettajan 
ohjaamana. Voit valmistaa mm istutus-
laatikon, penkin, linnunpöntön, koriste-
tikkaat tai -valaisimen tai nimikylttejä 
istutuksille. Suunnittelu ja materiaa-
li-info torstaina 11.3.2021, klo 18.00-
19.30 (muistiinpanovälineet mukaan), 
varsinaiset kurssikerrat 18.3, 25.3, 8.4. ja 
15.4.2021, klo 17-20. 

1104155 TEKNINEN TYÖ ALKAJAT 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu,
tekninen tila, Vanhamäentie 2  
ti 18.00-20.15
15.9.2020-15.12.2020,  39 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  39 oppituntia 
teknisen työn lehtori, 
KK Juha Karppinen
Kurssimaksu 105,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Opetellaan puu- ja metallityöstön 
perustaitoja sekä käsityövälineiden että 
työstökoneiden avulla, opiskelijoiden 
omien työsuunnitelmien pohjalta. Kurs-
sin alaikäraja on 18 vuotta. 

1104156 TEKNINEN TYÖ RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, tekninen 
tila, Vanhamäentie 2  
ma 18.00-20.15
14.9.2020-14.12.2020,  39 oppituntia 
11.1.2021-19.4.2021,  39 oppituntia 
teknisen työn lehtori,
KK Juha Karppinen
Kurssimaksu 105,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Kehitetään teknisen työn taitoja valmis-
tamalla omaan suunnitteluun perus-
tuvia tuotteita puusta ja/tai metallista. 
Kurssin alaikäraja on 18 vuotta. 

1104157 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
JA ENTISÖINTI KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16  
to 17.00-20.00
17.9.2020-26.11.2020,  40 oppituntia 
14.1.2021-25.3.2021,  40 oppituntia 
erityisopettaja Kalevi Valkama
Kurssimaksu 111,00 € 

Enintään 15 opiskelijaa
Tavoitteena on kunnostaa vanha huone-
kalu. Kunnostus sisältää tapauskohtai-
sesti purkamisen osiin, osien korjaukset, 
kasauksen, viimeistelyn ja pintakäsit-
telyn, mahdollisuus myös pienimuotoi-
seen verhoiluun. Opettajan hankkimista 
tarvikkeista maksu käytön mukaan. 
Keskeneräisille töille ei ole koululla 
säilytystilaa. Kulku jäähallin puoleisesta 
koulun päädystä. 

1104158 PUUTYÖT KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16
ke 17.00-20.00
16.9.2020-25.11.2020,  40 oppituntia 
13.1.2021-24.3.2021,  40 oppituntia 
tuntiopettaja Jari Kekkonen
Kurssimaksu 107,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Toteutetaan opiskelijan omia toiveita 
käsityökaluja käyttäen tai konetyönä. 
Opetellaan erilaisia liitoksia ja pin-
takäsittelyjä. Opettajan hankkimasta 
materiaalista erillinen maksu käytön 
mukaan. Keskeneräisille töille ei ole 
koululla säilytystilaa. Kurssin alaikäraja 
on 18 vuotta. 

1104159 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
JA ENTISÖINTI LYSEO
Lyseo, Porrassalmenkatu 30  
ma 17.00-20.00
14.9.2020-23.11.2020,  40 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  40 oppituntia 
kotiteollisuusopettaja ja muotoili-
ja (AMK) Ari Uotila ja verhoilija Tiina 
Oikkonen
Kurssimaksu 117,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Opetellaan vanhojen huonekalujen 
puuosien puhdistukset ja korjaukset, 
erilaiset pintakäsittelyt ja perinteisen 
verhoilun perusasiat. Opettajan hank-
kimasta materiaalista erillinen maksu 
käytön mukaan. 

1104160 TEKNINEN TYÖ LYSEO
Lyseo, Porrassalmenkatu 30  
ti 17.00-19.15
15.9.2020-8.12.2020,  36 oppituntia 
12.1.2021-20.4.2021,  42 oppituntia 
teknisen työn opettaja KM Anssi Torri
Kurssimaksu 109,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tavoitteena on valmistaa ja kunnostaa 
puu- ja metalliesineitä opiskelijoiden 
toiveiden mukaisesti. Kurssin alaikäraja 
18 vuotta. 
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NÄYTTELYT: 
MIKKELIN 
KANSALAISOPISTON 
KÄDENTAITOJEN 
SYYSNÄYTTELY
24.8.-4.9.2020, 
Lönnrotinkatu 7 

MIKKELIN 
KANSALAISOPISTON 
KÄDENTAITOJEN 
KEVÄTNÄYTTELY
21.4.-1.5.2021, 
Lönnrotinkatu 7

Mikäli koronatilanne ei salli 
näyttelyn järjestämistä, 
ilmoitamme siitä nettisivuillamme 
ja Facebookissa.
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Kielikurssien valikoima on monipuolinen: 
tarjolla on eri kieliä ja eri tasoja, voit osallistua 
luokkaopetukseen tai nettikurssille. Kurssien 
lisäksi kansalaisopisto järjestää kerran kuussa 
kielikahvilan, jonne kuka tahansa voi maksutta 

ja ilman ennakkoilmoittautumista tulla 
harjoittelemaan kielten puhumista.

KIELET

KIELIKURSSIEN VASTUUOPETTAJA:  Renny Virta  |   puh. 050 311 7040  |  renny.virta@sivistys.mikkeli.fi

SUOMI 
1201024 SUOMEN ALKEISKURSSI
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 17.15-18.45
to 17.15-18.45
15.9.2020-3.12.2020,  44 oppituntia 
FK, opettaja Anna Pereläinen
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu vain vasta-alkajille, 
mutta se ei sovellu luku- ja kirjoitus-
taidottomille. Opit keskustelemaan ja 
asioimaan suomen kielellä. Opetuskieli 
on suomi. Oppikirja Suomen mestari 1, 
uudistettu painos 2020. Jos opiskelijoi-
ta on tarpeeksi, kurssi jatkuu keväällä. 
This course is meant for those with 
no knowledge of Finnish, but it is not 
suitable for a person who can’t read or 
write. The aim is to learn to talk and 
to cope in Finnish. The teaching is in 
Finnish. The students have to acquire a 
study book Suomen mestari 1, new edi-
tion 2020. If there are enough students 
the course will continue in the spring. 

1201213 SUOMEN ALKEET 3, taso 2/A2
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 18.15-19.45
ke 18.15-19.45
14.9.2020-2.12.2020,  44 oppituntia 
FK, opettaja Anna Pereläinen

Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Kurssi on jatkoa kevään Suomen alkeet 
2 kurssille, mutta myös uudet opiske-
lijat ovat tervetulleita. Opit keskuste-
lemaan ja asioimaan suomen kielellä. 
Opetuskieli on suomi. Kurssi opiskelee 
oppikirjan Suomen mestari 1 viimeiset 
kappaleet ja aloittaa sitten oppikirjan 
Suomen mestari 2 alusta. This course 
continues where the Suomen alkeet 2 
ended in the spring 2020, but also new 
students are welcome. The aim is to 
learn to talk and to cope in Finnish. The 
teaching is in Finnish. The studybook 
Suomen mestari 1, two last units, after 
that Suomen mestari 2. 

1201310 SUOMEN JATKOKURSSI, 
taso 2/A2
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 16.30-18.00
ke 16.30-18.00
14.9.2020-2.12.2020,  44 oppituntia 
FK, opettaja Anna Pereläinen
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Kurssi sopii noin 2 vuotta suomea opis-
kelleille. Opit keskustelemaan ja asioi-
maan suomen kielellä. Opetuskieli on 
suomi. Opiskellaan oppikirjan Suomen 
mestari 2 viimeiset kappaleet, sitten 
jatketaan Suomen mestari 3 alusta 
alkaen. This course is for the students 

who have already studied Finnish for 
about two years. The aim is to learn to 
talk and to cope in Finnish. The teach-
ing is in Finnish. The studybook Suomen 
mestari 2, two last units, then Suomen 
mestari 3, from the beginning. 

NETTIKURSSI

1201493 SUOMEA VERKOSSA/FINNISH 
ONLINE, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi,   
14.9.2020-13.12.2020,  24 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa 
Tämä kurssi ei ole sidottu aikaan 
eikä paikkaan. Kurssi on tarkoitettu 
jo suomen kielen alkeet hallitseville, 
jotka haluavat parantaa omia kirjallisia 
viestintätaitojaan suomeksi. Tehtävät 
koostuvat ajankohtaisista luku- tai tie-
donhakutehtävistä, suomen kielioppia 
kertaavista harjoituksista, sanaston har-
joittelusta sekä pienistä kirjoitelmista, 
jotka opettaja korjaa. Ilmoittautuessasi 
kurssille kerrothan sähköpostiosoitteesi. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijalta on mah-
dollista päästä kurssille, jos muualta 
jää paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. On 
this course you can study whenever or 
wherever you want. It is meant for those 
who already have studied the basics 
of the Finnish language but want to 
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MITEN LÖYDÄN ITSELLENI SOPIVAN TASON?
Kielten kursseissa on maininta kurssin tasosta. Tällöin viitataan yleisten kielitutkintojen taitotasokuvauksiin, jotka löydät ohesta. 
Mieti, mille tasolle arvioisit oman kielitaitosi. Ole rehellinen itsellesi, älä myöskään aliarvioi taitojasi! Huomaa, että ohjelmassa 
ilmoitetut tasot ovat summittaisia tavoitetasoja. Kurssille osallistuminen ei siis edellytä, että oma kielitaito vielä olisi kurssille 
annetulla tasolla.

ESIMERKKI 1.  Arvioit kielitaitosi olevan tasoa 2.  
→ Sinulle sopivimmat kurssit löytyvät tasolta 3. Myös taso 2 on mahdollinen, varsinkin jos kaipaat enemmän aiemmin opitun akti-
vointia kuin uutta asiaa.

ESIMERKKI 2.  Arvioit oman kielitaitosi olevan juuri ja juuri tasoa 2.  
→  Sinulle sopivimmat kurssit löydät tasolta 2. Tason 3 kurssiakin voit harkita, jos olet valmis kovasti panostamaan opiskeluun.

ESIMERKKI 3. Arvioit kielitaitosi jonnekin tason 1 ja 2 välimaille.  
→ Sinun kannattaa hakeutua tason 2 kurssille. Tason 1 kurssi ei tarjoa sinulle paljoa uutta. 

Tasolta toiselle siirtyminen vaatii käytännössä useamman vuoden opiskelua. Saman tavoitetason sisälläkin kursseissa on siis eroja. 
Kurssit ovat esitteessä vaikeustason mukaisessa järjestyksessä, helpommista vaikeampiin. Huomaa, että moni kurssi soveltuu myös 
ylemmällä tasolla oleville!

YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN TAITOTASOKUVAUKSET 
(KAUTTAVIIVAN JÄLKEEN VASTAAVA EUROOPPALAISEN VIITEKEHYKSEN ASTEIKKO)

Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään 
tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein 
yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy 
kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston 
ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyi-
tä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa 
yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan 
suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman 
peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteel-
lisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativam-
mat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön 
puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja 
sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston 
ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja 
radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen 
puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin 
välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoitta-
maan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puhees-
sa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka jos-
kus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja 
oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja 
monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä 
hyvin ja monipuolisesti.

Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vai-
keuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvi-
vahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

1/A1

2/A2

3/B1

4/B2

5/C1

6/C2
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KIELTENOPETUKSEN 
TUTUSTUMISILTA
KE 2.9. KLO 17-18

Haluatko apua tai lisätietoja
- oikean kurssin valintaan?

- nettikurssille liittymiseen ja siellä 
toimimiseen?

- pedanetin käyttöön?

Tule tutustumaan opiston 
kieltenopetukseen ja 

kieltenopettajiin. Tilaisuus 
järjestetään Kansalaisopistolla, 

Lönnrotinkatu 7. 

improve their writing skills. Exercises 
on reading and searching informati-
on about current topics and on the 
vocabulary. Small writing tasks that the 
teacher will correct for you. When you 
sign up, you need to give us your email 
address. This course is organized with 
other colleges. It is possible to get a 
place at the course from the waiting 
list if the other colleges don´t use all 
their places. This is decided on 8 Sep-
tember. 

RUOTSI 

1202113 RUOTSIN PERUSTAIDOT 
KUNTOON, tasot 1-2/A1-A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ke 18.30-20.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
FM Anja Pylkkänen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Kurssi on jatkoa viime vuoden kurssil-
le, mutta myös uudet opiskelijat ovat 
tervetulleita. Kurssille osallistuminen 
vaatii hieman tietoa ruotsin alkeista, se 
ei sovi vasta-alkajille. Opiskelet ruotsin 
kielen osaamisen kannalta olennaisia 
rakenteita ja keskeistä sanavarastoa. 
Kurssilla harjoittelet myös puhumista ja 
kuuntelua. Kurssi sopii sinulle, joka olet 
unohtanut suurimman osan kouluruot-
sista. Tämä on myös hyvä tukikurssi jo-
kaiselle, joka kaipaa apua ruotsin opin-

toihin jossain toisessa oppilaitoksessa. 
Oppikirja Vi ses! Svenska för nybörjare, 
jälkimmäinen puolisko. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1202244 SVENSKA KLUBBEN, tasot 
2-4/A2-B2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 18.30-20.00
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM Anja Pylkkänen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Ruotsin kerhossa harjoittelet suullista 
kielitaitoa ja ruotsinkieliseen keskuste-
luun osallistumista. Opiskelijoiden toi-
veiden mukaan kertaat myös rakenteita, 
vankistat sanavarastoasi ja teet kuunte-
luharjoituksia yms. Tule harjoittelemaan, 
kertaamaan ja oppimaan uutta! Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

ENGLANTI 
PÄIVÄKURSSIT

1203055 ENGLANNIN ALKEET P
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ke 12.15-13.45
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Englanti on kaikkialla! Nykyajan ihmi-
selle yksi tarpeellisimmista kyvyistä on 
englannin kielen taito. Mikäli tämä taito 
ei sinulla ole vielä kunnossa, on tämä 
kurssi juuri sinulle. Rentoutuneessa ja 
luovassa ilmapiirissä sinulla on mahdol-
lisuus kokeilla, tutustua ja oppia eng-
lannin perusteita. Liikkeelle lähdetään 
aivan alkeista. Apuna on ajankohtainen 
ja mielenkiintoinen oppikirja Destina-
tions 1 ja monipuolisia lisätehtäviä. 

1203105 ENGLANTI 2 P, taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
to 13.30-15.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tule jatkamaan englannin opiskelua! 
Rentoutuneessa ja luovassa ilmapii-
rissä sinulla on mahdollisuus kokeil-
la, tutustua ja oppia lisää englannin 
perusteita. Jatkamme mielenkiintoisen 

oppikirjan Destinations 1 parissa kappa-
leesta 5 eteenpäin, lisäksi monipuolisia 
lisätehtäviä. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1203107 ENGLANTI 3 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ti 09.00-10.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tällä kurssilla jatkat aiemmin opittujen 
englannin perusteiden laajentamista, 
mm. lukemista ja tekstin ymmärtämistä, 
perussanaston kartuttamista, oikean-
laista ääntämistä ja kokonaisvaltaista 
kielen taitojen kehittämistä. Tutustum-
me opiskelun lomassa myös erilaisiin 
englanninkielisen maailman tapoihin 
ja kulttuuriin. Oppikirja Destinations 2 
alusta alkaen. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1203115 ENGLANTI 5 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
pe 10.00-11.30
18.9.2020-4.12.2020,  22 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jos haluat uusia mielenkiintoisia 
kielikokemuksia, tämä kurssi on sinulle. 
Tänä syksynä aloitetaan uuden oppi-
kirjan Destinations 3 opiskelu. Kirja on 
tarkoitettu puhetaitojen kehittämiseen. 
Yritetään vapaasti selviytyä erilaisissa 
jokapäiväisissä tilanteissa. Opit myös 
lisää englannin rakenteita ja täydennät 
sanavarastoasi. Aktivoit jo opittuja pe-
rusasioita. Mukana myös kielen historia 
ja kulttuuri. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!. 

1203126 ENGLANTI 7 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ti 12.30-14.00
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jatketaan oppikirjan English for You, 
too! Book 5 opiskelua kappaleesta 4 
eteenpäin. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 
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OPINTOTODISTUKSET
Kurssista on mahdollista saada 
läsnäolotodistus. Jos tarvitset 
todistusta, jossa on maininta opin-
topisteistä tai kurssin arvosana, 
sinun täytyy suorittaa tentti kurs-
sin jälkeen. Puhu asiasta kurssin 
opettajan kanssa tai ota yhteyttä 
päätoimiseen kieltenopettajaan.

KURSSIEN NETTISIVUT
Useimmilla kursseilla on nettisivut. 
Sieltä voit poissaolokerran jälkeen 
käydä katsomassa, mitä tunnilla 
on käsitelty ja mitä tuli läksyk-
si. Sivulta saattaa löytyä myös 
lisämateriaalia ja mielenkiintoisia 
linkkejä tms. Opettaja esittelee 
kurssin nettisivun opiskelujen 
alussa. Nettisivu on kurssin lisä-
palvelu, kurssille osallistuminen ei 
edellytä tietokoneen käyttöä.

OPPIKIRJA
Jokainen opiskelija hankkii itse 
kurssilla käytettävän oppikirjan. 
Joillain kursseilla kirja päätetään 
vasta kurssin alussa. Älä hanki 
oppikirjaa, ennen kuin kurssin 
alkaminen on varmistunut. Ensim-
mäiselle tunnille voi tulla ilman 
oppikirjaa.

VERKKOKURSSIEN 
LAITEVAATIMUKSET
Verkko-opiskelu ei vaadi laitteel-
tasi erityisominaisuuksia. Tarvitset 
tietokoneen tai mobiililaitteen, 
henkilökohtaisen sähköposti-
osoitteen, Internet-selaimen sekä 
verkkoyhteyden. Tekstien lukemi-
seen tarvitaan pdf-reader, kuvien 
katsomiseen kuvaohjelma ja 
äänitiedostojen kuuntelemiseen 
sovellus, joka avaa mp3-tiedostot. 
Kurssi ei vaadi ohjelmointitaitoja, 
mutta oman koneen näppäimistö 
on tunnettava. 

KORONAVIRUSTILANNE VOI AIHEUTTAA 
MUUTOKSIA KIELTEN KURSSEIHIN

Ryhmien enimmäiskokoja voidaan joutua pienentämään tässä esitteessä 
ilmoitetuista. Jos koronavirustilanne estää riskiryhmäläisen osallistumi-
sen luokkaopetukseen, voidaan joihinkin ryhmiin järjestää mahdollisuus 
osallistua tunneille videoyhteyden avulla. Mikäli lähiopetus ei ole koro-
natilanteen takia ollenkaan mahdollista, kielten kursseista suuri osa on 
mahdollista toteuttaa kokonaan verkkokursseina. Seuraa tiedotuksia kan-
salaisopiston netti- ja facebook-sivuilla tai ole yhteydessä päätoimiseen 
kieltenopettajaan Renny Virtaan.

HUOM! 

1203128 ENGLANTI 8 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ti 10.45-12.15
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Ryhmä on käynyt läpi English for You, 
too! kirjasarjan ja aloittaa uuden oppikir-

jan, joka päätetään kurssin alussa. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1203133 SPEAK OUT P,
tasot 2 ja 3/A2 ja B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ke 10.30-12.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 80,00 € 

Enintään 24 opiskelijaa
Speak Out -kurssilla harjoittelet pää-
asiassa suullista kielitaitoa, eli kysees-
sä on ns. helppo keskustelu -kurssi. 
Tule harjoittelemaan, kertaamaan ja 
oppimaan uutta leppoisassa ilmapiiris-
sä. Opettajan tuoma materiaali. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1203184 ENGLANTI SUJUVAKSI P, 
taso 3 ja 4/B1 ja B2
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
pe 10.30-12.00
18.9.2020-4.12.2020,  22 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Pirjo Karhio
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Tällä kurssilla kehität erityisesti suul-
lista kielitaitoasi. Kurssilla jatketaan 
oppikirjan Stepping Stones 3 opiskelua 
kappaleesta 3. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1203191 HEADWAY CLUB P, 
tasot 4 ja 5/B2 ja C1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ke 12.00-14.30
16.9.2020-2.12.2020,  33 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  39 oppituntia 
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 102,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssi sinulle, joka kaipaat haasteita 
englannin opiskelussa. Oppikirjana New 
Total English, Advanced, Students´ Book, 
osiosta 8.3 eteenpäin. Huom! Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt! 

ILTAKURSSIT

1203206 ENGLANTI 6, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jos haluat uusia mielenkiintoisia 
kielikokemuksia, tämä kurssi on sinulle. 
Jatketaan oppikirjan Destinations 3 
opiskelua kappaleesta 4 eteenpäin. 
Kirja on tarkoitettu puhetaitojen kehit-
tämiseen. Yritetään vapaasti selviytyä 
erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa. 
Jatkat tutustumista englannin aika-
muotojen rikkaaseen järjestelmään 
ja täydennät sanavarastoasi. Aktivoit 
jo opittuja perusasioita. Mukana myös 
kielen historia ja kulttuuri. Let’s Explore 
New Destinations! Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt! 
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1203207 ENGLANTI 7, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
to 15.15-16.45
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Jos haluat uusia mielenkiintoisia 
kielikokemuksia, tämä kurssi on sinulle. 
Tänä syksynä jatketaan oppikirjan 
Destinations 3 opiskelua kappaleesta 6 
eteenpäin. Kirja on tarkoitettu puhetai-
tojen kehittämiseen. Yritetään vapaasti 
selviytyä erilaisissa jokapäiväisissä 
tilanteissa. Opit myös lisää englannin 
rakenteita ja täydennät sanavarastoasi. 
Aktivoit jo opittuja perusasioita. Mukana 
myös kielen historia ja kulttuuri. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1203311 ENGLISH CLUB, tasot 2 ja 3/
A2 ja B1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ma 18.45-20.15
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
English Club -kerhossa kertaat jo 
opittua ja opit uutta englanninkieli-
sestä maailmasta hitusella kielioppia 
maustettuna. Ohjelmassa sekä valmiita 
teemoja että vapaita improvisoituja kes-
kusteluja suullisen kielitaidon vankis-
tamiseksi. Innostu mukaan! Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1203329 NEW ENGLISH FILE,
taso 3/B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
to 17.15-18.45
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
New English File, Upper-intermediate 
Student´s Book, osiosta 6A eteenpäin. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

1203388 CONVERSATIONS, 
tasot 4-6/B2-C2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ti 19.00-20.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
kielten tuntiopettaja Taimi Pimento-
la-Heikkinen
Kurssimaksu 80,00 € 

Enintään 20 opiskelijaa
Conversations in English about every-
day life, culture, environment, and stu-
dent´s interests and wishes. The teacher 
is a native speaker. No studybook. You 
can sign in for this course already now! 

SYKSYN NETTIKURSSIT

1203481 ENGLANNIN 
KIRJOITUSKURSSI, 
verkkokurssi tasot 2-5/A2-C1
Nettikurssi  
14.9.2020-13.12.2020,  36 oppituntia 

FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa
Haluatko harjoitella englanniksi kir-
joittamista? Tehtävävalikoimassa tällä 
kurssilla on esim. perinteinen ainekirjoi-
tus, mielipidekirjoitus ja kääntäminen. 
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa 
pitämällä päiväkirjaa ja kirjoittamalla 
omasta arjestaan. Tehtävien palautus 
tarkastusta ja kommentointia varten on 
tehtävätyypistä riippuen yhden tai kah-
den viikon välein. Kurssin tavoitteena on 
saada sujuvuutta englannin kirjoitta-

KIELIKAHVILAT NANDASSA
Mikkelin kansalaisopisto jatkaa suosittujen kielikahviloiden järjestämistä – 

koronavirustilanteen sen salliessa. Kielikahvila on maksuton, monikielinen 

ja kaikille avoin tilaisuus, johon kuka vain voi tulla harjoittelemaan vierasta 

kieltä. Tarjolla on siis vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. 

Joka kielelle on oma pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa 

voi treenata kieltä käytännössä, tai vaikkapa kuunnella toisten tarinointia. 

Halukkaat voivat ostaa kahvia ja muita Nandan herkullisia tuotteita.

MISSÄ?  Kahvila Nanda, Savilahdenkatu 12

MILLOIN? lauantait 26.9., 17.10., 7.11. ja 28.11 klo 14.30–16.00; 

kevään päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

Kielikahvilalla on oma pedanet-sivunsa: 

https://peda.net/mikkeli/mk/kielet/kielikahvila. 

Sieltä löydät lisätietoja kielikahvilasta ja näet, mitä kieliä kulloinkin on 

tarjolla. Sivulla voit myös ilmoittautua mukaan kielikahvilaan. Ilmoittautua voi 

nimettömästi. Ilmoittautumalla saatat varmistaa, että sinua kiinnostava kieli 

on mukana kyseisen kerran kielikahvilassa.

Tarvitsemme myös vapaaehtoisia kielipöytien vetäjäksi; kaikki kielet ovat 

tervetulleita! Haluaisitko auttaa muita käyttämään äidinkieltäsi? Mene 

kielikahvilan nettisivulle, ja ilmoittaudu keskustelun vetäjäksi!

INFORMATION IN ENGLISH ABOUT 
MULTILINGUAL CAFÉS 

on pedanet page:

https://peda.net/mikkeli/mk/kielet/kielikahvila



47

miseen ja samalla parantaa sanaston 
ja rakenteiden hallintaa. Ilmoita oma 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi 
kurssille, saat opettajalta tarkemmat 
ohjeet ennen kurssin alkua sitä kautta. 
Kurssille osallistuminen vaatii eng-
lannin perusteiden hallintaa. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

1203483 ENGLANNIN KERTAUS 
VERKOSSA 1, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
14.9.2020-15.11.2020,  16 oppituntia 
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Tällä kurssilla voit kerrata englannin 
kielen keskeisiä eri osa-alueita. Saat 
kurssin nettisivuilla kerran viikossa 
uuden kuunteluharjoituksen, luetu-
nymmärrystehtävän ja kielioppitehtäviä. 
Kurssi soveltuu hyvin Englannin verk-
kokurssin jatkoksi, mutta myös itsenäi-
seksi kurssiksi. Ilmoita oma sähköpos-
tiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, 
saat opettajalta tarkempia ohjeita 
kurssista sitä kautta. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijoilta mahdollista päästä kurssille, 
jos muualta jää paikkoja. Tasaus teh-
dään 8.9. 

1203485 ENGLANNIN KIELIOPIN 
KERTAUS VERKOSSA, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi   
14.9.2020-11.10.2020,  12 oppituntia 
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 24,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa 
Tällä lyhytkurssilla opiskellaan kieli-
oppia monipuolisten tehtävien avulla. 
Jokaiselle viikolle on uudet tehtävät. 
Ensimmäisellä viikolla keskitytään 
verbeihin, toisella substantiiveihin, 
kolmannella pronomineihin ja prepo-
sitioihin ja neljännellä lauseoppiin. 
Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi kurs-
sille ilmoittautuessasi, saat opettajalta 
tarkempia ohjeita kurssista sitä kautta. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijoilta mahdol-
lista päästä kurssille, jos muualta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

1203487 HISTORIAN HAVINAA; 
ENGLANNIN VERKKOKURSSI, 
tasot 4-5/B2-C1
Nettikurssi   
12.10.2020-15.11.2020,  12 oppituntia 

FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 24,00 € 
Enintään 9 opiskelijaa
Tällä lyhytkurssilla kerrataan englantia 
mielenkiintoisten historiaan liittyvien 
tehtävien avulla. Jokaisella viikolla 
tutustumme eri aikakauteen kuuntelui-
den, tekstien, pienten kirjoitustehtävien 
ja tietovisojen kautta. Kurssin tavoittee-
na on sanavaraston laajentaminen ja 
kuullun- ja luetunymmärtämistaitojen 
kehittäminen. Ilmoita oma sähköpos-
tiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, 
saat opettajalta tarkempia ohjeita 
kurssista sitä kautta. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijoilta mahdollista päästä kurssille, 
jos muualta jää paikkoja. Tasaus teh-
dään 6.10. 

1203489 SULKAKYNÄSTÄ 
KIRJOITUSKONEESEEN; ENGLANNIN 
VERKKOKURSSI, tasot 4-5/B2-C1
Nettikurssi
16.11.2020-13.12.2020,  12 oppituntia 
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 24,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Tällä lyhytkurssilla kerrataan englan-
tia kuuluisien kirjailijoiden ja heidän 
töidensä avulla. Jokaisella viikolla tu-
tustumme uuteen kirjailijaan kuuntelui-
den, tekstien, pienten kirjoitustehtävien 
ja tietovisojen kautta. Kurssin tavoittee-
na on sanavaraston laajentaminen ja 
kuullun- ja luetunymmärtämistaitojen 
kehittäminen. Ilmoita oma sähköpos-
tiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, 
saat opettajalta tarkempia ohjeita 
kurssista sitä kautta. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijoilta mahdollista päästä kurssille, 
jos muualta jää paikkoja. Tasaus teh-
dään 10.11. 

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1203492 ENGLANNIN VERKKOKURSSI, 
tasot 2-5/A2-C1
Nettikurssi
18.1.2021-18.4.2021,  36 oppituntia 
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä kurssilla voit itse valita, milloin 
opiskelet. Saat kurssin internetsivuilla 
uudet, monipuoliset tehtävät kerran 
viikossa. Ilmoita oma sähköpostiosoit-
teesi ilmoittautuessasi kurssille, saat 
opettajalta tarkempia ohjeita ennen 
kurssin alkua sitä kautta. Kurssille osal-
listuminen vaatii englannin perusteiden 

hallintaa. Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä muiden opistojen kanssa. Varasijalta 
on mahdollista päästä kurssille, jos 
muilta opistoilta jää paikkoja. Tasaus 
tehdään 12.1. 

1203494 ENGLANNIN KERTAUS 
VERKOSSA 2, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
18.1.2021-21.3.2021,  16 oppituntia 
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Tällä kurssilla voit kerrata englannin 
kielen keskeisiä eri osa-alueita. Saat 
kurssin nettisivuilla kerran viikossa 
uuden kuunteluharjoituksen, luetu-
nymmärrystehtävän ja kielioppitehtäviä. 
Kurssi soveltuu hyvin Englannin verkko-
kurssin tai Englannin kertauskurssi 1:n 
jatkoksi, mutta myös itsenäiseksi kurs-
siksi. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi 
kurssille ilmoittautuessasi, saat opet-
tajalta tarkempia ohjeita kurssista sitä 
kautta. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijoilta 
mahdollista päästä kurssille, jos muual-
ta jää paikkoja. Tasaus tehdään 12.1. 

Keskustelua 
ja mielipiteitä 
englanniksi 
Vuodesta 2016 lähtien Seija Ripatti 
on ollut mukana englannin kursseilla. 
Tavoitteena on pitää yllä kielitaito, joka on 
aikoinaan opittu. Tavoite täyttyy, kun pys-
tyy pitämään yllä keskustelua ja vaihta-
maan mielipiteitä laajemmin, eikä tarvitse 
pysyttäytyä perusmatkailusanastossa. 

Seija kertoo, että heillä on ryhmässä 
todella hyvä ryhmähenki, jossa kannus-
tetaan toisiaan. Etenkin opettajalle, Pir-
jolle, kuuluu iso kiitos siitä, hän on ollut 
ymmärtäväinen ja jaksava opettaja. 

Kuva: Seija Ripatin kotialbumi
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SAKSA 

1204001 SAKSAN ALKEET
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 19.00 - 20.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, 
aiempaa saksan osaamista et tarvit-
se. Kurssin oppikirja on Hallo! 1, josta 
opiskellaan kappaleet 1 -5. Kirjan ohella 
kurssilla on käytössä myös muuta 
materiaalia kuten musiikkia, videoita ja 
erilaisia lisäharjoituksia. Willkommen! 

1204203 SAKSA 3, taso 2/A2
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Tervetuloa jatkamaan saksan opintoja! 
Kurssin oppikirja on Hallo! 2, josta opis-
kellaan kappaleet 1-6. Opit mm. ker-
tomaan päivän kulusta, asumisesta ja 
suomalaisesta ruuasta, sekä sopimaan 
tapaamisesta puhelimessa. Kieliopissa 
kertaat sijamuotoja ja opettelet uutena 
sijamuotona genetiivin, tutustutut eri 
sijamuotoja vaativiin prepositioihin sekä 
perehdyt perfektiin ja käskymuotoihin. 
Willkommen! Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1204307 SAKSA 7, taso 3/B1
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 17.15-18.45
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssi sopii esim. kansalaisopistossa 
noin 5 vuotta saksaa opiskelleille ja 
perusasiat hallitseville opiskelijoille. 
Kurssilla laajennat sanaston hallin-
taa erilaisten tekstien avulla, kertaat 
kielioppia, teet kuunteluharjoituksia 
ja keskustelet. Kirjan ohella kurssilla 
hyödynnetään myös muuta soveltuvaa 
materiaalia kuten musiikkia, videoita 
ja erilaisia lisäharjoituksia. Kurssilla 
käytettävästä oppikirjasta päätetään 

kurssin alussa. Willkommen! Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1204405 SAKSAN KESKUSTELU, tasot 
4 ja 5/B2 ja C1
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 17.15-18.45
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
tuntiopettaja Uta Lindgren
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Tällä tehokkaalla kurssilla kehität 
saksan kielen vapaata puhumista ja 
kommunikointitaitojasi syntyperäisen 
opettajan johdolla. Tutustut saksalai-
seen kulttuuriin, ajankohtaisiin aiheisiin 
ja muihin kurssin opiskelijoita kiinnos-
taviin asioihin. Suositellaan vain pitkälle 
edenneille opiskelijoille. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

NETTIKURSSI

1204492 SAKSAN VERKKOKURSSI, 
tasot 2-3/A2-B1
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020,  24 oppituntia 
tuntiopettaja Uta Lindgren
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Tällä kurssilla voit itse valita, milloin 
opiskelet syntyperäisen opettajan 
johdolla. Kurssi on tarkoitettu jo saksan 
kielen alkeet hallitseville, jotka ha-
luavat parantaa omia kirjallisia saksan 
viestintätaitojaan. Tehtävät koostuvat 
ajankohtaisista luku- tai tiedonhaku-
tehtävistä, saksan kielioppia kertaavista 
harjoituksista sekä sanaston ja fraasien 
harjoittelusta. Saat myös palautettavia 
kirjoitusharjoituksia, joista opettaja 
antaa sinulle henkilökohtaista pa-
lautetta. Kurssille ei tarvitse hankkia 
oppikirjaa. Muista antaa sähköposti-
osoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijoilta mahdol-
lista päästä kurssille, jos muualta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

RANSKA 

1205105 RANSKA 2, taso 1/A1
luokka 435, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4 Joka toinen viikko 
ke 17.15-19.30
to 17.15-19.30

24.9.2020-26.11.2020,  21 oppituntia 
20.1.2021-11.3.2021,  21 oppituntia 
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 73,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jatkoa viime vuoden ranskan alkeis-
kurssille. Syntyperäisen opettajan 
johdolla kertaat ääntämisen, laajennat 
sanavarastoa, opettelet lisää raken-
teita ja tutustut Ranskan kulttuuriin. 
Tavoitteena on selviytyä jokapäiväisissä 
tilanteissa. Oppikirja: C’est parfait! 1, 
kappale 3 (loppuosa) + kappaleet 4-7. 
Kurssi kokoontuu viikon tai kahden 
viikon välein keskiviikkona ja/ tai tors-
taina, kerralla 3 oppituntia. Kokoontu-
miskerrat syksyllä: to 24.9. – to 8.10 – to 
29.10. – ke 4.11. – to 12.11. – ke 18.11 - to 
26.11. Kokoontumiskerrat keväällä: ke 
20.1 ja to 21.1. – ke 3.2. ja to 4.2. - ke 17.2. 
ja to 18.2. – to 11.3. Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt! 

Kielitaidon 
vahvistamista 
ja ylläpitoa
Ranskan kielen tunneilla Christoph 
Lindström käy mielellään, jotta rans-
kan kieli vahvistuu ja kielitaito pysyy 
yllä. Parasta opiskelussa on ollut, että 
on ollut mahdollisuus käyttää kieltä 
pienryhmissä ja se, että joka kerta on 
ollut vähän erilainen. Ryhmässä on 
käynyt myös vierailijoita mm. Belgiasta 
ja Kanadasta kertomassa ranskaksi 
paikallisen kulttuurin ranskalaisia 
vaikutteita. Opiskelu ei ole pelkästään 
kielioppia, vaan on keskitytty kielitai-
don käyttöön.

Kuva: Christoph Lindströmin kotialbumi
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1205245 RANSKA 4, taso 2/A2
luokka 435, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4 Joka toinen viikko 
ke 17.15-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  21 oppituntia 
13.1.2021-7.4.2021,  21 oppituntia 
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 73,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jatkoa viime vuoden ranska 3 kurssille. 
Syntyperäisen opettajan johdolla ker-
taat ääntämisen ja kieliopin, laajennat 
sanavarastoa, opettelet lisää raken-
teita ja tutustut Ranskan kulttuuriin. 
Tavoitteena on selviytyä jokapäiväisissä 
tilanteissa. Sopii myös perusteiden 
kertaamiseen. Oppikirja: C’est parfait! 
2, kappaleet 1-4. Kurssi kokoontuu joka 
toinen viikko kolme oppituntia kerral-
laan. Kokoontumiset syksyllä: 16.9. - 
30.9. - 14.10. - 28.10. - 11.11. - 25.11. - 02.12. 
Kokoontumiset keväällä: 13.1. - 27.1. 
- 10.2. - 24.2. - 10.3. - 24.3. - 7.4. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1205262 RANSKA 6, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ti 17.00-18.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tässä ryhmässä jatkat erilaisten ranskan 
kielen taitojen kehittämistä. Uudet 
aikamuodot, sanaston rikastuttaminen 
sekä yleisimmissä tilanteissa selviy-
tyminen ovat opiskelun pääteemoja. 
Samalla tutustut Ranskan kulttuurin 
perinteisiin ja nykyaikaisiin ilmiöihin. 
Oppikirja Escalier 3 alusta. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1205312 PARLER FRANÇAIS, C´EST 
FACILE!, tasot 2-4/A2-B2
luokka 435, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4 Joka toinen viikko 
to 17.15-19.30
17.9.2020-3.12.2020,  18 oppituntia 
14.1.2021-8.4.2021,  18 oppituntia 
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Tällä kurssilla tavoite on ylläpitää ja 
kehittää suullista ranskan kielitaitoa 
syntyperäisen opettajan johdolla. 
Jokainen voi puhua omalla tasollaan ja 
on mahdollista kerrata puhetilanteissa 
tarvittavia rakenteita tarpeen mukaan. 
Kurssilla käsitellään opiskelijoiden toi-
veiden mukaan erilaisia teemoja. Opet-
tajan ja osallistujien tuoma materiaali. 

Kurssi sopii useamman vuoden ranskaa 
opiskelleille. Kurssi kokoontuu joka 
toinen viikko, 3 oppituntia kerrallaan. 
Kokoontumiskerrat syksyllä: 17.9. – 1.10. 
- 15.10. - 5.11. - 19.11. - 3.12. Kokoontumis-
kerrat keväällä: 14.1. - 28.1. - 11.2. - 25.2. 
- 18.3. – 8.4. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

NETTIKURSSI

1205493 RANSKAN VERKKOKURSSI, 
tasot 1-3/A1-B1
Nettikurssi
18.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM Tuomas Salomaa
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 2 opiskelijaa
Toiveissa opiskella ranskaa haluama-
nasi ajankohtana? Kevään verkkokurssi 
soveltuu eritasoisille opiskelijoille: 
voit valita, harjoitteletko matkailijalle 
tarpeellisia ilmaisuja ja tutustut rans-
kalaiseen kulttuuriin (matkailulinja), 
vai kertaatko ranskan kielen keskeisiä 
rakenteita ja matkailutilanteita (ker-
tauslinja). Saat viikoittain opiskeluoh-
jelman ja palautettavan harjoituksen 
aiheen, josta opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Tarvitset 
tietokoneen/tabletin, verkkoyhteyden 
ja sähköpostiosoitteen. Saat opettajalta 
kurssin alussa tarkat ohjeet sähköpos-
titse. Muistathan antaa sähköposti-
osoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä! 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijoilta mahdol-
lista päästä kurssille, jos muualta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 12.1. 

VENÄJÄ 

PÄIVÄKURSSIT

1206015 VENÄJÄ 5 P, taso 2/A2
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
ti 10.00-11.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 80,00 €
Enintään 24 opiskelijaa
Oppikirja Kafe Piter 1 (vanha versio) 
kappaleesta 14 eteenpäin. Opit mm. 
viimeisen sijan datiivin ja verbien men-
neen ajan muodot. Aihepiireinä mm. 
kaupassa käynti ja hinnat sekä ravinto-
lassa asioiminen. Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt! 

1206016 VENÄJÄ 6 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ma 10.00-11.30
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Aloitetaan oppikirjan Kafe Piter 2 alus-
ta. Opit substantiivin monikon muo-
dostamisen, adjektiivien taivutuksen ja 
lisää verbeistä. Aihepiireinä mm. asunto 
ja asuminen sekä puhelinkeskustelu. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

ILTAKURSSIT

1206101 VENÄJÄN ALKEET 
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 18.45-20.15
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Vasta-alkajille tarkoitettu rauhallisesti 
etenevä alkeiskurssi. Oppikirja uudis-
tettu Kafe Piter 1, painos 2020. Opit 
venäjän kirjaimet sekä lukemaan ja 
ääntämään kieltä. Opit myös mm. kerto-
maan itsestäsi ja perheestäsi. 

1206104 VENÄJÄ 2, taso 1/A1
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 17.10-18.40
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kerrataan nopeasti oppikirjan Kafé Piter 
1 (vanha versio), alun tärkeimmät asiat 
ja jatketaan kappaleesta 6 eteenpäin. 
Opiskelet mm. prepositionaalia ja 
akkusatiivia. Opit ilmaisemaan paikkaa 
ja suuntaa. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1206213 VENÄJÄ 3, taso 2/A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 16.30 - 18.00
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssin alussa kerrataan aiemmin 
opittua. Sen jälkeen opiskelet mm. lii-
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keverbejä ja genetiiviä. Opit kertomaan 
omista harrastuksistasi ja vapaa-ajan 
vietostasi. Oppikirja Kafe Piter 1 (vanha 
versio), kappaleesta 10 eteenpäin. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

1206315 VENÄJÄN KERHO, taso 3/B1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ma 17.00-18.30
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
“Suuri ja voimakas venäjän kieli”, sanoi 
Ivan Turgenev. Tällä kurssilla vahvistat 
kieliopin osaamista ja keskustelet ve-
näläisestä kulttuurista, kirjallisuudesta 
ja runoudesta mukavassa ryhmässä. 
Jatkamme Kafe Piter 3 -oppikirjan opis-
kelua kappaleesta 5 eteenpäin tekstien 
ja monipuolisten harjoitusten parissa. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

SYKSYN NETTIKURSSIT

1206481 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osa 1 (ALKEET), taso 1/A1
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020, 
36 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Kurssi sinulle, joka haluaisit opiskel-
la itsenäisesti ja itse valitsemanasi 
ajankohtana. Kurssi alkaa aakkosista, 
ääntämisestä ja intonaatiosta. Harjoit-
telet venäjän kielen keskeisiä pe-
rusrakenteita ja aloittelijalle tärkeitä 
käytännön kielenkäyttötilanteita. Saat 
myös palautettavia kirjoitusharjoituksia, 
joista opettaja antaa sinulle henkilö-
kohtaista palautetta. Kurssi järjestetään 
kokonaan verkossa ja oppimateriaaleina 
käytetään verkkokurssiaineistoja (ei 
oppikirjaa, mutta kirjoista voi olla hyötyä 
kurssilla). Kurssi vastaa tasoltaan esim. 
Kafé Piter 1 kirjan alkupuolta. Saat 
kurssin alussa tarkemmat ohjeet sähkö-
postitse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9. 

1206483 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osat 2-5, tasot 2-4/A2-B2
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020, 
36 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Kurssi sinulle, joka olet jo opiskellut 
verkkokurssi ykkösen tai vähintään 
vuoden venäjää muilla kursseilla. Kurs-
silla on neljä eri tasoa, ja kurssin alussa 
opettaja ohjaa sinut omaa tasoasi vas-
taavien harjoitusten pariin. Kurssin eri 
tasot vastaavat esim. oppikirjojen Kafe 
Piter 1-3 tasoja. Kurssilla voit kerrata 
tai opetella sekä harjoitella venäjän 
kielen keskeisiä rakenteita ja käytän-
nön kielenkäyttötilanteita. Saat myös 
palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista 
opettaja antaa sinulle henkilökohtaista 
palautetta. Kurssi soveltuu parhaiten 
opiskelijoille, jotka haluavat opiskella 
itsenäisesti ja itse valitsemanaan ajan-
kohtana. Kurssi järjestetään kokonaan 
verkossa ja oppimateriaaleina käytetään 
verkkokurssiaineistoja (ei oppikirjaa, 
mutta kirjoista voi olla hyötyä kurssilla). 
Saat kurssin alussa tarkemmat ohjeet 
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

1206485 VENÄJÄN SIJAMUODOT, 
KERTAUSKURSSI VERKOSSA,
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
14.9.2020-31.10.2020,  18 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 33,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa
Kurssilla kerrataan venäjän sijamuodot. 
Kerrataan niin substantiivien, adjek-
tiivien kuin pronominien sijamuotojen 
muodostus ja niiden käyttö, myös eri 
prepositioitten kanssa. Kurssilla on 
erilaisia tehtäviä, esim. täydennys-, 
käännös- ja kirjoitustehtäviä. Saat kurs-
sin alussa tarkemmat ohjeet sähköpos-
titse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9. 

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1206491 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osat 1-5, tasot 1-4/A1-B2
Nettikurssi
18.1.2021-18.4.2021,  36 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 7 opiskelijaa
Tällä kevään kurssilla voit jatkaa opiske-
lua syksyn verkkokurssin jälkeen, mutta 
myös uudet opiskelijat ovat tervetullei-
ta. Kurssi soveltuu eri tasoisille opiskeli-
joille, myös aloittelijoille. Kurssin alussa 
opettaja ohjaa sinut omaa tasoasi vas-
taavien harjoitusten pariin. Kurssin eri 
tasot vastaavat esim. oppikirjojen Kafe 
Piter 1 - 3 tasoja. Kurssilla voit kerrata 
tai opetella sekä harjoitella venäjän 
kielen keskeisiä rakenteita ja käytän-
nön kielenkäyttötilanteita. Saat myös 
palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista 
opettaja antaa sinulle henkilökohtaista 
palautetta. Kurssi soveltuu parhaiten 
opiskelijoille, jotka haluavat opiskella 
itsenäisesti ja itse valitsemanaan ajan-
kohtana. Kurssi järjestetään kokonaan 
verkossa ja oppimateriaaleina käytetään 
verkkokurssiaineistoja (ei oppikirjaa, 
mutta kirjoista voi olla hyötyä kurssilla). 
Saat kurssin alussa tarkemmat ohjeet 
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 12.1. 

1206493 VENÄJÄN VERBIT, 
KERTAUSKURSSI VERKOSSA,
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
18.1.2021-28.2.2021,  
18 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 33,00 € 
Enintään 13 opiskelijaa
Kurssilla kerrataan venäjän verbe-
jä. Opiskellaan verbien taivutusta ja 
aikamuotoja, ja keskitytään erityisesti 
liikeverbeihin ja aspektiin. Kurssilla 
on erilaisia tehtäviä, esim. täydennys-, 
käännös- ja kirjoitustehtäviä. Saat kurs-
sin alussa tarkemmat ohjeet sähköpos-
titse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 12.1. 
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ESPANJA 

PÄIVÄKURSSIT

1207014 ESPANJA 2P, taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
to 11.15 - 12.45
24.9.2020-10.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssi on jatkoa viime vuoden alkeille. 
Kurssin alussa käydään nopeasti läpi 
ensimmäisen vuoden keskeiset asiat, 
joten kurssi soveltuu myös sinulle, joka 
haluat kerrata espanjaa alkeista lähtien. 
Tällä kurssilla opit mm. kysymään ja 
neuvomaan tietä, varaamaan majoituk-
sen, kertomaan vapaa-ajan vietosta, 
terveyteen liittyvistä asioista sekä 
arkirutiineista. Rakenteista tärkeimpiä 
ovat mm. preesensmuodot, olla-verbien 
käyttö ja refleksiiviverbit. Kertauksen 
jälkeen jatketaan oppikirjan Ventana 
1 kappaleesta 6 eteenpäin. Kevätkau-
della siirrytään oppikirjaan Ventana 2. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

1207017 ESPANJA 3 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ke 10.15-11.45
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tule jatkamaan espanjan opintoja! Kurs-
sin alussa kerrataan viime vuonna opit-
tua ja sen jälkeen aloitetaan oppikirja 
Ventana 2 alusta. Opit mm. kertomaan 
terveydentilasta, arkitoimista sekä 
säästä ja luonnosta. Rakenteista opit 
mm. lisää verbimuotoja, kuten perfek-
tin, sekä adjektiivien vertailua. Jollet 
aina pääse tähän ryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa iltaryhmäs-
sä 1207117. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1207026 ESPANJAA RAUHALLISEEN 
TAHTIIN 6 P, taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
to 09.30-11.00
24.9.2020-10.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi 

joka sopii vähintään noin 3-4 vuotta 
espanjaa opistossa opiskelleille. Aihe-
piireinä mm. aktiivilomailu, asuminen ja 
asuinympäristö sekä ruuanlaittosanasto. 
Rakenneasioista mukana mm. men-
neen ajan aikamuodot, futuuri ja lisää 
pronomineista. Oppikirja Ventana 3, 
alkupuolen keskeisten asioiden nopea 
kertaus, sitten kappaleet 5-8 eli oppi-
kirja loppuun asti. Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt! 

1207029 ESPANJA 7 P, taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ma 10.15-11.45
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kertauksen jälkeen jatkamme oppikir-
jan Fantástico 3 opiskelua kappaleesta 
6 eteenpäin. Opit lisää menneiden ai-
kamuotojen käytöstä. Aihepiireinä esim. 
kierrätys, luonto ja terveys. Jollet aina 
pääse tähän aamuryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa iltaryhmässä 
1207229. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1207035 ESPANJA SUJUVAMMAKSI P, 
tasot 2-3/A2-B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ti 10.15-11.45
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tällä kurssilla voit kerrata espanjan 
sanastoa ja tärkeitä rakenteita, kuten 
menneet aikamuodot. Aihepiireinä mm. 
poliisilaitos, taksi, ruoka. Kurssi soveltuu 
muutaman vuoden espanjaa opiskel-
leille, tai esim. Fantástico kirjasarjan 
jälkeen kertauskurssiksi. Jatketaan 
oppikirja Buenas Migas 2 opiskelua 
kappaleesta 6 eteenpäin. Myös opet-
tajan tuomia lisätekstejä. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

ILTAKURSSIT

1207112 ESPANJAN ALKEET 
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ke 15.30-17.00
23.9.2020-9.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Aivan alkeista lähtevä kurssi, jolla opit 

kielen perusrakenteita ja turistin tarvit-
semaa kieltä, mm. kertomaan itsestäsi 
ja perheestäsi, asioimaan ravintolassa 
ja sopimaan tapaamisesta. Kurssilla 
painotetaan suullista kielitaitoa, muita 
kielitaidon osa-alueita unohtamatta. 
Oppikirja Ventana 1, kpl 1-5. 

1207114 ESPANJAN TEHOALKEET
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ma 17.30-19.50
14.9.2020-7.12.2020,  33 oppituntia 
11.1.2021-19.4.2021,  39 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 102,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Opit espanjan alkeet tehokkaasti, kol-
me oppituntia illassa. Lähdetään aivan 
alkeista. Sopii myös alkeiden kertaajille. 
Oppikirja Ventana 1 kokonaan. 

1207117 ESPANJA 3, taso 2/A2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ke 16.30-18.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tule jatkamaan espanjan opintoja! Kurs-
sin alussa kerrataan viime vuonna opit-
tua ja sen jälkeen aloitetaan oppikirja 
Ventana 2 alusta. Opit mm. kertomaan 
terveydentilasta, arkitoimista sekä 
säästä ja luonnosta. Rakenteista opit 
mm. lisää verbimuotoja, kuten perfek-
tin, sekä adjektiivien vertailua. Jollet 
aina pääse tähän ryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa aamuryhmäs-
sä 1207017. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1207120 ESPANJAA TEHOKKAASTI 2, 
taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ke 17.30-19.50
23.9.2020-9.12.2020,  33 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  39 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 102,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jatkat espanjan opiskelua tehok-
kaasti, kolme oppituntia illassa, myös 
uudet opiskelijat tervetulleita. Alussa 
kertaat aiemmin oppimiasi keskeisiä 
asioita, esim. preesens-taivutuksen. 
Sen jälkeen opit uutta: refleksiiviverbit, 
gerundi, perfekti, objektipronominit ja 
paljon muuta. Aihepiireinä mm. arkitoi-
met, luonto, vaateostokset, huoneet ja 
huonekalut. Nopean etenemistahdin 
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vuoksi sopii hyvin myös kertaajille. Op-
pikirja Ventana 2. Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt! 

1207205 ESPANJA 4, taso 2/A2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ke 18.00-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssilla opiskellaan oppikirjan Ventana 
2 jälkimmäinen puolisko. Opit mm. 
asumiseen liittyvää sanastoa sekä 
asioimaan vaateostoksilla. Rakenteista 
vuorossa on mm. perfektin harjoittelu 
sekä objektipronominit. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1207229 ESPANJA 7, taso 2/A2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Kertauksen jälkeen jatkamme op-
pikirjan Fantástico 3 kappaleesta 
6 eteenpäin. Opit lisää menneiden 
aikamuotojen käytöstä. Aihepiireinä 
esim. kierrätys, luonto ja terveys. Jollet 
aina pääse tähän ryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa aamuryhmäs-
sä 1207029. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1207290 OPI PUHUMAAN ESPANJAA, 
tasot 2-3/A2-B1 
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ti 17.30-19.50
22.9.2020-8.12.2020,  33 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  39 oppituntia 
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 102,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tämä kolmen viikkotunnin tehokurssi 
on tarkoitettu sinulle, jolla on jo teo-
reettista pohjaa espanjan kielestä (olet 
opiskellut esim. menneen ajan aika-
muodot), mutta puhuminen tuntuu siitä 
huolimatta vaikealta. Kurssilla tehdään 
erilaisia puheharjoituksia, harjoitellaan 
monenlaisia kielenkäyttötilanteita, 
ja samalla kerrataan ja laajennetaan 
sanastoa ja aktivoidaan sen käyttöä. Ei 
oppikirjaa, opettajan tuoma materiaali. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

1207411 PUHUTAAN ESPANJAA,
tasot 2-6/A2-C2
luokka 431, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 17.00-18.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
luokanopettaja Ana Fuster Moncho ja 
FM Anna Käki
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Hablar es fácil – Puhuminen on 
hauskaa! Tule nauttimaan espanjan 
puhumisesta ja keskustelusta koke-
neen espanjalaisen opettajan kanssa. 
Opettaja auttaa sinua käyttämään kieltä 
rennossa ja vapaamuotoisessa ilmapii-
rissä. Kurssi soveltuu kaikille espanjaa 
aiemmin opiskelleille, mutta se ei 
käy aloittelijalle. Kieliopin kertausta 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kerran 
kuussa yhdessä suomalaisen opettajan 
kanssa luetaan ja käännetään ajan-
kohtainen uutisteksti ja keskustellaan 
siitä. Cuando aprendemos una lengua 
extranjera, hablar es lo más importante. 
Opettajan oma materiaali. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

NETTIKURSSI

1207494 ESPANJAN VERKKOKURSSI. 
tasot 1-3/A1-B1
Nettikurssi
14.9.2020-7.12.2020,  24 oppituntia 
FM Tuomas Salomaa
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa 
Toiveissa opiskella espanjaa haluama-
nasi ajankohtana? Syksyn verkkokurssi 
soveltuu eritasoisille opiskelijoille: 
voit valita, harjoitteletko matkailijalle 
tarpeellisia ilmaisuja ja tutustut es-
panjalaiseen kulttuuriin (matkailulinja), 
vai kertaatko espanjan kielen keskeisiä 
rakenteita ja matkailutilanteita (ker-
tauslinja). Saat viikoittain opiskeluoh-
jelman ja palautettavan harjoituksen 
aiheen, josta opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Tarvitset 
tietokoneen/tabletin, verkkoyhteyden 
ja sähköpostiosoitteen. Saat opettajalta 
kurssin alussa tarkat ohjeet sähköpos-
titse. Muistathan antaa sähköposti-
osoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä! 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijoilta mahdol-
lista päästä kurssille, jos muualta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

Monipuolista 
italian 
opiskelua 
Italian kielen ryhmässä on ollut jo 
useamman vuoden mukana Tarja 
Piskonen. Opittua sanastoa on päässyt 
käyttämään myös käytännössä, kun 
miehen sisko on naimisissa italiaa 
äidinkielenään puhuvan sveitsiläisen 
kanssa. Opiskelun tavoitteena on pystyä 
kommunikoimaan monipuolisesti italian 
kielellä. 

Parasta kurssilla on ollut se, että se 
on ollut paljon muutakin kuin pelkkää 
sanaston opiskelua. On käyty lävitse 
kulttuuria, historiaa, ruokaa ja viiniä. 

Kuva: Tarja Piskosen kotialbumi
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ITALIA 

1208003 ITALIAN ALKEET
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ke 16.15 -17.45
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Aivan alkeista lähtevä koko vuoden 
kurssi. Opit kielen perusrakenteita sekä 
mm. esittelemään ja kertomaan itsestä-
si, asioimaan kahvilassa ja ruokapaikois-
sa sekä kaupungilla. Oppikirjana Bella 
vista 1. 

1208112 ITALIA 2, taso 1/A1
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ke 17.50-19.20
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Oppikirjana Bella vista 1. Aloitetaan 
kappaleesta 5. Kurssi on jatkoa viime 
vuoden alkeille, mutta soveltuu muil-
lekin italiaa jo vähän opiskelleille. Opit 
kansallisuuksiin ja ruokailuun liitty-
vää sanastoa, vuorovaikutustilanteita 
kaupungilla, vapaa-ajasta kertomista, 
hotelleissa ja ruokakaupoissa asioimista 
sekä matkustamissanastoa. Sanava-
raston kartuttamisen lisäksi opit mm. 
käyttämään uusia verbejä sekä objekti- 
ja omistuspronominien, artikkelien ja 
prepositioiden käyttöä. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1208213 ITALIA 3, taso 2/A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 19.00-20.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Oppikirjana Bella vista 1, kerrataan kap-
paletta 9 ja jatketaan kappaleesta 10. 
Opit asioimaan hotelleissa ja ruokakau-
poissa, varaamaan lippuja, kertomaan 
perheestä ja sukulaisista sekä loman 
viettämisestä. Sanavaraston kartutta-
misen lisäksi opit mm. omistussanat, 

objekti- ja datiivipronominien käytön, 
artikkelin käytön sukulaisuussuhteita 
ilmaistaessa, perfektin ja ajanilmauksia. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt! 

1208224 ITALIA 4, taso 2/A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 16.30-18.00
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Oppikirjana Bella vista 1, kerrataan 
tarvittaessa kappaletta 11 ja siirrytään 
kappaleeseen 12. Keväällä siirrytään 
mahdollisesti kirjaan Bella vista 2. Opit 
säätiloihin, ostoksilla käyntiin, väreihin, 
arkipäivän, viikonlopun sekä loman viet-
toon liittyvää sanastoa. Sanavaraston 
kartuttamisen lisäksi opit mm. perfektin, 
refleksiiviverbin ja datiivin muodostami-
sen, lisää asiaa akkusatiivipronomineis-
ta, adjektiivien vertailua, datiivia vaa-
tivia verbejä ja ajan ilmauksia. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1208235 ITALIA 5, taso 2/A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 17.30-19.00
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Oppikirjana Bella vista 2, kerrataan 
tarvittaessa kappaletta 1 ja siirrytään 
kappaleeseen 2. Opit nähtävyyksien 
kuvailuun, terveyteen, lomanviettoon, 
säätiloihin ja luontoon liittyvää sanas-
toa. Sanavaraston kartuttamisen lisäksi 
opit mm. konditionaalin ja imperfektin 
muodostamisen ja imperfektin käytön 
erot perfektiin verrattuna. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt! 

1208321 PIÙ L´ITALIANO, taso 3/B1
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ti 16.00-17.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssi sinulle, joka haluat jatkaa italian 

opintojasi hiukan pidemmälle. Sopii 
myös jatkoksi viime vuoden italia 7 
kurssille. Oppimateriaalina sekä opetta-
jan antamat materiaalit että In Piazza 2 
-kirja harjoituskirjoineen, joita kerrataan 
kappaleesta 15 ja jatketaan kappa-
leesta 16 eteenpäin, valiten kirjasta 
ryhmälle sopivat asiat. Opit lisää mm. 
kirjallisuuteen, elokuviin, musiikkiin 
ja teatteriin liittyvistä asioista. Sana-
varaston kartuttamisen lisäksi kertaat 
konjunktiivin hyvin sekä opit päälau-
seen ja sivulauseen verbien aikamuoto-
jen käytöstä. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

SYKSYN NETTIKURSSIT

1208491 ITALIAN VERKKOKURSSI 1, 
taso 1/A1
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli
Merja Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssi sinulle, joka olet lukenut italian 
alkeet tai osaat jo hiukan italiaa ja 
haluaisit jatkaa opintojasi itsenäises-
ti verkossa ryhmän mukana opintoja 
suorittaen. Kurssilla harjoittelet italian 
kielen keskeisiä perusrakenteita ja 
-sanastoa sekä aloittelijalle tärkeitä 
käytännön kielenkäyttötilanteita. Saat 
palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista 
opettaja antaa sinulle henkilökohtais-
ta palautetta. Kurssilla syvennetään 
myös maan ja kulttuurin tuntemusta. 
Kurssi järjestetään kokonaan verkossa ja 
oppimateriaalina käytetään verkkokurs-
siaineistoja. Kurssilla ei ole oppikirjaa, 
mutta kirjoista voi olla hyötyä. Kurssi 
vastaa tasoltaan Bella vista 1 -kirjan 
alkupuolen osaamisalueita. Saat tar-
kemmat ohjeet kurssin alussa sähkö-
postitse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9. 

1208492 ITALIAN VERKKOKURSSI 2, 
taso 1/A1
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli
Merja Kontinen
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä kurssilla jatkat italian kielen oppi-
mista verkkokurssi 1:n jälkeen. Kurssi on 



KURSSITARJONTA 2020-2021

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2020-202154

sinulle, joka et ole enää aivan alkeissa, 
vaan osaat jo käyttää kieltä melko hyvin 
ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäi-
sesti verkossa ryhmän mukana opintoja 
suorittaen. Kurssilla harjoittelet lisää 
italian kielen keskeisiä perusrakenteita 
ja -sanastoa sekä tärkeitä käytännön 
kielenkäyttötilanteita. Saat palautetta-
via kirjoitusharjoituksia, joista opettaja 
antaa sinulle henkilökohtaista palau-
tetta. Kurssilla syvennetään myös maan 
ja kulttuurin tuntemusta. Kurssi järjes-
tetään kokonaan verkossa ja oppimate-
riaalina käytetään verkkokurssiaineis-
toja. Kurssilla ei ole oppikirjaa, mutta 
kirjoista voi olla hyötyä. Kurssi vastaa 
tasoltaan Bella vista 1 -kirjan keskim-
mäisten kappaleiden osaamisalueita. 
Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa 
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 

1208493 ITALIAN VERKKOKURSSI 5, 
taso 3/B1
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli
Merja Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä syksyn kurssilla jatkat italian kie-
len oppimista. Kurssi on jatkoa edelli-
sen vuoden kursseille, mutta sopii myös 
sinulle, joka et ole enää alkeissa, vaan 
osaat jo käyttää kieltä melko sujuvasti 
ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäisesti 
verkossa ryhmän mukana opintoja suo-
rittaen. Kurssin alussa on lyhyt pikaker-
taus perfekteistä, refleksiiviverbeistä, 
ajanilmauksista ja datiivin käytöstä. 
Kurssilla harjoittelet lisää italian kielen 
keskeisiä perusrakenteita, oppien mm. 
konditionaalin, kestopreesensin sekä 
imperfektin ja perfektin käytön väliset 
erot. Opit myös lisää perussanastoa 
sekä tärkeitä käytännön kielenkäyttöti-
lanteita. Saat palautettavia kirjoitushar-
joituksia, joista opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Kurssilla 
syvennetään myös maan ja kulttuu-
rin tuntemusta. Kurssi järjestetään 
kokonaan verkossa ja oppimateriaalina 
käytetään verkkokurssiaineistoja. Kurs-
silla ei ole oppikirjaa, mutta kirjoista 
voi olla hyötyä. Kurssi vastaa tasoltaan 
Bella vista 2 -kirjan keskimmäisten 
kappaleiden osaamisalueita. Saat tar-
kemmat ohjeet kurssin alussa sähkö-

postitse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9. 

1208494 ITALIAN VERKKOKURSSI 7, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
14.9.2020-13.12.2020,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä syksyn kurssilla jatkat italian 
kielen oppimista. Kurssi on jatkoa edel-
lisen kevään kurssille, mutta sopii myös 
sinulle, joka osaat käyttää kieltä hyvin 
ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäisesti 
verkossa ryhmän mukana opintoja suo-
rittaen. Kurssilla harjoittelet ja kertaat 
italian kielen keskeisiä perusrakenteita, 
syventäen mm. datiiviverbien käyttöä 
sekä apuverbien vaikutusta perfektin 
valintaan ja oppien kestoimperfek-
tin ja pluskvamperfektin käytön. Opit 
myös lisää perussanastoa sekä tärkeitä 
käytännön kielenkäyttötilanteita Saat 
palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista 
opettaja antaa sinulle henkilökohtais-
ta palautetta. Kurssilla syvennetään 
myös maan ja kulttuurin tuntemusta. 
Kurssi järjestetään kokonaan verkossa ja 
oppimateriaalina käytetään verkkokurs-
siaineistoja. Kurssilla ei ole oppikirjaa, 
mutta kirjoista voi olla hyötyä. Kurssi 
vastaa tasoltaan Bella vista 2 -kirjan 
keskimmäisten kappaleiden osaamis-
alueita. Kurssi on verkkokurssikokonai-
suuden päättävä kurssi. Saat tarkemmat 
ohjeet kurssin alussa sähköpostitse. 
Muista antaa ilmoittautuessasi säh-
köpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9. 

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1208496 ITALIAN VERKKOKURSSI 2K, 
taso 1/A1
Nettikurssi
18.1.2021-18.4.2021,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, Italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä kevään kurssilla jatkat italian 
kielen oppimista, esim. verkkokurssi 
1:n jälkeen. Kurssi on sinulle, joka et 

ole enää aivan alkeissa, vaan osaat jo 
käyttää kieltä melko hyvin ja haluaisit 
jatkaa opintojasi itsenäisesti verkossa 
ryhmän mukana opintoja suorittaen. 
Kurssilla harjoittelet lisää italian kielen 
keskeisiä perusrakenteita ja -sanastoa 
sekä tärkeitä käytännön kielenkäyttöti-
lanteita. Saat palautettavia kirjoitushar-
joituksia, joista opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Kurssilla 
syvennetään myös maan ja kulttuu-
rin tuntemusta. Kurssi järjestetään 
kokonaan verkossa ja oppimateriaalina 
käytetään verkkokurssiaineistoja. Kurs-
silla ei ole oppikirjaa, mutta kirjoista 
voi olla hyötyä. Kurssi vastaa tasoltaan 
Bella vista 1 -kirjan keskimmäisten 
kappaleiden osaamisalueita. Saat tar-
kemmat ohjeet kurssin alussa sähkö-
postitse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 12.1. 

1208497 ITALIAN VERKKOKURSSI 3, 
taso 2/A2
Nettikurssi
18.1.2021-18.4.2021,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, italian kieli 
Merja Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä kevään kurssilla jatkat italian 
kielen oppimista. Kurssi on jatkoa 
edellisen vuoden kursseille, mutta sopii 
myös sinulle, joka et ole enää alkeissa, 
vaan osaat jo käyttää kieltä hyvin ja 
haluaisit jatkaa opintojasi itsenäises-
ti verkossa ryhmän mukana opintoja 
suorittaen. Kurssin alussa on lyhyt 
pikakertauskurssi, jonka aikana käydään 
läpi tärkeitä epäsäännöllisiä verbejä, 
prepositioiden ja adverbien käyttöä 
sekä joitakin tärkeitä kiinteitä ilmauksia. 
Kurssilla harjoittelet lisää italian kielen 
keskeisiä perusrakenteita ja -sanastoa 
sekä tärkeitä käytännön kielenkäyttöti-
lanteita. Saat palautettavia kirjoitushar-
joituksia, joista opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Kurssilla 
syvennetään myös maan ja kulttuurin 
tuntemusta. Kurssi järjestetään koko-
naan verkossa ja oppimateriaalina käy-
tetään verkkokurssiaineistoja. Kurssilla 
ei ole oppikirjaa, mutta kirjoista voi olla 
hyötyä. Kurssi vastaa tasoltaan Bella 
vista 1 -kirjan keskiosan ja loppupuolen 
kappaleiden osaamisalueita. Saat tar-
kemmat ohjeet kurssin alussa sähkö-
postitse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
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sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 12.1. 

1208498 ITALIAN VERKKOKURSSI 6, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
18.1.2021-18.4.2021,  36 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, italian kieli 
Merja Kontinen
Kurssimaksu 62,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Tällä kevään kurssilla jatkat italian 
kielen oppimista. Kurssi on jatkoa edel-
lisen syksyn kurssille, mutta sopii myös 
sinulle, joka osaat jo käyttää kieltä hyvin 
ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäisesti 
verkossa ryhmän mukana opintoja suo-
rittaen. Kurssilla harjoittelet ja kertaat 
italian kielen keskeisiä perusrakenteita, 
syventäen mm. imperfektin ja perfek-
tin käyttöä ja oppien kestoimperfektin 
ja gerundin käytön. Opit myös lisää 
perussanastoa sekä tärkeitä käytännön 
kielenkäyttötilanteita Saat palautettavia 
kirjoitusharjoituksia, joista opettaja an-
taa sinulle henkilökohtaista palautetta. 
Kurssilla syvennetään myös maan ja 
kulttuurin tuntemusta. Kurssi järjeste-
tään kokonaan verkossa ja oppimate-
riaalina käytetään verkkokurssiaineis-
toja. Kurssilla ei ole oppikirjaa, mutta 
kirjoista voi olla hyötyä. Kurssi vastaa 
tasoltaan Bella vista 2 -kirjan keskim-
mäisten kappaleiden osaamisalueita. 
Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa 
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 12.1. 

MUUT KIELET 

1298031 HEPREAN JATKOKURSSI, 
tasot 1-2/A1-A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
to 18.00 - 19.30
17.9.2020-10.12.2020,  20 oppituntia 
FM Tuula Nyyssönen
Kurssimaksu 41,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kurssilla opiskelet helpohkoja tekste-
jä, laajennat sanavarastoa ja vahvistat 
rakenteiden hallintaa. Aktivoit suullista 
kielitaitoa arkitilanteissa. Oppikirjaa Itz-

hak Gamzu - Opi hepreaa! kappaleesta 
4 eteenpäin. Kurssi sopii vähintään 1-2 
vuotta hepreaa opiskelleille. Huom! 
15.10. ja 26.11. ei ole oppitunteja. 

1298060 JAPANIN ALKEET
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
pe 16.30-18.00
la 14.00-17.00
25.9.2020-5.12.2020,  24 oppituntia 
15.1.2021-10.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Aaro Haavisto
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Aivan alkeista lähtevä japanin kurssi, 
jolla opit japanin kielen perusasioita ja 
tutustut Japanin kulttuuriin. Oppikirja 
Michi. Kurssi kokoontuu syksyllä ja ke-
väällä neljänä viikonloppuna. Syksyn ko-
koontumiset: pe 25.9. - la 26.9., pe 9.10. 
- la 10.10., pe 6.11. - la 7.11. ja pe 4.12.- la 
5.12. Kevään kokoontumiset: pe 15.1. - la 
16.1., pe 12.2. - la 13.2., pe 12.3. - la 13.3., 
pe 9.4. - la 10.4. 

Pieksämäen seutuopisto järjestää verk-
kokurssin JAPANIN ALKEIDEN JATKO. 
Se on jatkoa heidän viime vuoden 
alkeiskurssilleen. Jos osaat jo aivan 
alkeet, voit osallistua tälle kurssille. 
Lisätietoja löydät osoitteesta https://
seutuopisto.pieksamaki.fi/, josta löydät 
myös ohjeet ilmoittautumiseen. Kurssi 
alkaa 25.9.2020.

1298062 JAPANIN JATKOKURSSI, 
taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
pe 18.15-19.45
la 10.30-13.30
25.9.2020-5.12.2020,  24 oppituntia 
15.1.2021-10.4.2021,  24 oppituntia 
HuK Aaro Haavisto
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Jatka japanin kielen opintoja ja japani-
laiseen kulttuuriin tutustumista! Kurssi 
soveltuu sinulle, joka olet opiskellut 
muutaman vuoden kieltä. Kurssilla 
jatketaan oppikirjan Michi 2 opiskelua. 
Kurssi kokoontuu syksyllä ja keväällä 
neljänä viikonloppuna.: Syksyn kokoon-
tumiset: pe 25.9. - la 26.9., pe 9.10. - la 
10.10., pe 6.11. - la 7.11. ja pe 4.12.- la 5.12. 
Kevään kokoontumiset: pe 15.1. - la 16.1., 
pe 12.2. - la 13.2., pe 12.3. - la 13.3., pe 
9.4. - la 10.4. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

1298083 KREIKAN ALKEET
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ke 17.15-18.45
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
FM Anastasia Soupios
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Aivan alkeista lähtevä nykykreikan kurs-
si. Opit aakkoset, kielen perusrakenteita 
ja harjoittelet selviytymään erilaisista 
matkailijan kohtaamista tilanteista. 
Tutustut myös Kreikan kulttuuriin. Oppi-
kirja Oriste - nykykreikan alkeiskurssi. 

1298089 KREIKAN KIELEN JA 
KULTTUURIN JATKOKURSSI VERKOSSA, 
taso 2/A2
Nettikurssi,   
to 18:00-19:30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
tradenomi AMK Evangelia Antzaka
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Tervetuloa opiskelemaan kreikan kieltä 
käytännön läheisesti! Kurssi jatkuu 
viime vuodelta, mutta tervetulleita ovat 
kaikki nykykreikan kielestä ja kulttuu-
rista kiinnostuneet, jotka osaavat jo 
aakkoset ja alkeet. Kurssilla jatketaan 
kreikan kielen opiskelua ja kreikkalai-
seen kulttuuriin tutustumista, luetaan 
tekstejä, laajennetaan sanavarastoa, 
keskustellaan ja harjoitellaan enem-
män puhumista. Opiskelu tapahtuu 
netin välityksellä opiskelijan omalta 
koneelta. Tarvitset vain nettiyhteydellä 
varustetun tietokoneen tai isonäyttöi-
sen älylaitteen ja mikrofonikuulokkeet 
(tai vastaava laite). Kamera on myös 
suositeltava. Oppitunnit tallennetaan 
ja kurssille ilmoittautuneet opiskelijat 
voivat katsella ne jälkikäteen. Opettajan 
kirjoittamat oppimateriaalit. Ei oppikir-
jaa. Opiskelun tueksi opettaja kirjoittaa 
myös blogia: www.opikreikkaa.blogspot.
fi. Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa 
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 8.9. 
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1298125 OPI PORTUGALIA
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7  
ke 19.00-20.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
FM Anastasia Soupios
Kurssimaksu 80,00 €
Enintään 24 opiskelijaa
Haluatko oppia tehokkaasti portugalin 
alkeet? Osaatko jo portugalia, mutta ha-
luaisit kerrata? Tämä kurssi on sinulle! 
Kurssi lähtee liikkeelle aivan alkeista, 
mutta nopean etenemistahdin vuoksi 
se on sopiva myös kertaukseen. Oppi-
kirja Tudo bem? Portugalin alkeiskurssi. 

1298211 MATKAILIJAN VIROA,
tasot 1-2/A1-A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ti 13.00-14.30
22.9.2020-17.11.2020,  16 oppituntia 
FK Outi Markkanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tällä lyhytkurssilla kertaat kielen alkei-
ta, kartutat sanavarastoasi ja harjaan-
nut puhumaan viron kieltä erilaisissa 
tilanteissa. Tutustut myös virolaiseen 
elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla 
käytettävä oppikirja: Hannu Oittinen, 
Kerro lisää viroksi (2019). Kurssi sopii 
vasta-alkajille ja kertaajille sekä pitem-
mällekin ehtineille. 

1298215 VIRON JATKOKURSSI, 
tasot 2-4/A2-B2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7  
ti 15.00-16.30
22.9.2020-17.11.2020,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Eva Bellen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tämä lyhytkurssi on tarkoitettu sinulle, 
joka osaat jo jonkin verran viron kieltä. 
Kurssilla kertaat aiemmin oppimaasi, 
opit lisää kielen rakenteita, syvennät 
virolaisen kulttuurin tuntemustasi 
ja harjaannut käyttämään kieltä yhä 
rohkeammin erilaisissa arjen tilanteis-
sa. Kurssilla ei ole oppikirjaa. Opiskelu 
tapahtuu opettajalta saatavan materi-
aalin avulla. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 
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ELÄMISEN
TAITO

3203006 RENTO OLO & LEVOLLINEN 
MIELI
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
to 17.00-19.15
24.9.2020-15.10.2020,  12 oppituntia 
MB Elämäntaidonvalmentaja, NLP Prac-
titioner, NLP Personal Coach, Mindful-
ness-ohjaaja CFM, työfysioterapeutti, 
jooga- ja meditaatio-ohjaaja Ojalehto 
Eeva amk
Kurssimaksu 36,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Rento olo & levollinen mieli on meidän 
kaikkien saavutettavissa. Kurssilla har-
joittelet erilaisia keinoja minkä avulla 
voit itse vaikuttaa omaan oloosi arjessa-
si. Kurssi sisältää valmennusta, mindful-
ness-harjoituksia, rentoutus- ja medi-
taatioharjoituksia. Kurssilla harjoitellaan 
myös hengittämistä minkä avulla voit 
rentouttaa kehoa ja rauhoittaa mieltäsi. 
Kurssi antaa sinulle mahdollisuuden 
kokeilla ja löytää sinulle sopivimman 
keinon rentoutua ja löytää tyyneyden 
sisältäsi. Kokoontumiset 24.9./1.10./8.10. 
ja 15.10. Ota mukaan oma alusta, huopa 
ja mukavat vaatteet. Kurssi on mahdol-
lista toteuttaa verkkokurssina, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 

3203007 ELINVOIMAINEN ELÄKEIKÄ 
–valmennuskurssi
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
to 13.30-15.45
17.9.2020-10.12.2020,  36 oppituntia 
MB Elämäntaidonvalmentaja, NLP Prac-
titioner, NLP Personal Coach, Mindful-
ness-ohjaaja CFM, työfysioterapeutti, 
jooga- ja meditaatio-ohjaaja Ojalehto 
Eeva amk
Kurssimaksu 85,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Olet ehkä jäänyt hiljattain eläkkeelle. 

Mitä nyt sitten? Oletko koskaan mietti-
nyt, kuinka paljon ajatukset vaikuttavat 
siihen, miten elinvoimainen olet ja 
millaista elämänlaatusi on? Valmennus-
kurssilla saat eväitä energiatason kor-
keana pitämiseen ja siihen, kuinka voit 
nauttia kultaisista vuosista parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kurssi tuo muka-
naan virtaa, voimaa ja iloa ja syventää 
näkemystä elämästä. Parhaimmillaan 
kurssi voi jopa tuoda lisää elinvoimaisia 
vuosia. Kurssin teemat liittyvät mm. 
energiatason ylläpitämiseen, ikäänty-
misen haasteisiin, vuorovaikutustaitoi-
hin ja onnellisuuteen. Kurssi parantaa 
valmiuksia pärjätä eläkkeellä elämästä 
nauttien. Valmennuskurssilla keskustel-
laan ja kokeillaan erilaisia harjoituksia. 
Kurssilla hyödynnetään positiivista 
psykologiaa, tarinan kerrontaa, NLP:tä, 
mindfulnessia sekä osallistujien vii-
sautta ja runsasta kokemusta elämästä. 
Jokainen on itse oman elämänsä paras 
asiantuntija. Kurssi peilaa, avartaa ja tuo 
uusia ja raikkaita näkökulmia, joiden 

myötä elämää voi jalostaa vieläkin pa-
remmaksi. Kurssi sisältää ryhmäkokoon-
tumistenlisäksi yhden henkilökohtaisen 
yksilövalmennuksen. Kurssi on mahdol-
lista toteuttaa verkkokurssina, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 
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VAPAA- 
EHTOIS- 

TOIMINTA

6198005 PELASTUSPALVELUN 
PERUSKURSSI
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1  
to 17-20.00
11.2.2021-11.2.2021,  4 oppituntia 
valmiuskouluttaja Juha Häkkinen
Kurssimaksu 0,00€, kurssi on maksuton 
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssilla pääset tutustumaan Vape-
pan (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) 
toimintaan ja opit, mitä kaikkea voit 
Vapepassa tehdä. Neljä oppituntia 
kestävällä kurssilla tulevat tutuiksi Va-
pepan toimintamuodot ja koulutukset, 
Vapepan hälytysryhmät ja hälyttäminen 
sekä vapaaehtoisten rooli viranomais-
ten tukena. Kurssi on osanottajille 
maksuton sekä kaikille avoin eikä 
osallistuminen edellytä ennakkotietoja. 
Kurssi järjestetään Mikkelin kansalai-
sopiston ja Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun yhteistyönä. Ilmoittaudu kurssille 
Kansalaisopiston verkkosivuilla viimeis-
tään viikkoa ennen kurssia. Lisätietoja 
kurssista antaa Juha Häkkinen 050 554 
0281 tai junnumanni@gmail.com. 

6198002 VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
PERUSKURSSI
Omatori, Porrassalmenkatu 21  
ma 16.30-19.30
to 16.30-19.30
28.9.2020-8.10.2020,  16 oppituntia 
Kouluttajana vapaaehtoistoimijoiden 
verkosto ja vapaaehtoisia
Kurssimaksu 0,00 €, kurssi on maksuton
Enintään 20 opiskelijaa
Vapaaehtoistoiminnan peruskurssilla 
käydään läpi vapaaehtoistoiminnan 
periaatteita, motiiveja ja vapaaehtoisen 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssilla 
perehdytään vapaaehtoisen rooliin ja 
vuorovaikutukseen eri ikäisten ihmisten 
kanssa toimittaessa. Lisäksi kurssiin 
sisältyy 7.10. klo 14-18 .Hyvä teko tarttuu 

-hankkeen ja vapaaehtoistoimijoiden 
yhdessä järjestämä tapahtuma. Koulu-
tuksen järjestää Mikkelin vapaaehtois-
toimijoiden verkosto, johon kuuluvat: 
Essote, Estery, FinFami Mielenterveys-
omaiset Savo, Mikkelin alueen sovitte-
lutoimisto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunta, Mikkelin Set-
lementti ry, Mikkelin Seudun Mielen-
terveysseura ry, Mikkelin Seudun Muisti 
ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry, Mikkelin 4H-yhdistys, MLL:n 
Järvi-Suomen piiri, Monikulttuurityö Mi-
mosa ry, Punaisen Ristin Kaakkois-Suo-
men piiri, Rikosuhripäivystys, Saimaan 
syöpäyhdistys ja Virike ry. 

6198007 VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
MAHDOLLISUUDET MLL:ssä
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 17.00-19.30
5.10.2020-5.10.2020,  2,5 oppituntia 
Koordinaattori Iris Damstén
Kurssimaksu 0,00 €, kurssi on maksuton
Enintään 10 opiskelijaa
Tule kuulemaan, mitä vapaaehtoistoi-
minnan mahdollisuuksia Mannerheimin 
Lastensuojeluliitossa on tarjolla, miten 
toimintaan pääsee mukaan sekä miten 
vapaaehtoistoiminta näkyisi omassa 
arjessasi. Tämän kerran jälkeen saat 
ajatuksen siitä, miten vapaaehtois-
toiminta mahtuisi omaan arkeesi ja 
mikä toimintamuodoista sopisi itsellesi 
parhaiten. Ensimmäisen kerran jälkeen 
voit päättää, haluatko lähteä mukaan 
koulutukseen. Kiinnostaako sinua va-
paaehtoistyö lapsiperheiden, lasten tai 
nuorten parissa? Haluatko olla avuksi 
lapsiperheiden arjessa ja antaa hetkiä 
vapaa-ajastasi lapselle tai nuorelle? 
Tai kiinnostaako sinua tutustua uusiin 
ihmisiin ja uuteen kulttuuriin? Kiinnos-
tuksesi mukaan voit jatkaa koulutusta 
ja ryhtyä Perhekummiksi lapsiperheelle, 
Kaveriksi lapselle tai nuorelle tai Ystä-
väksi maahanmuuttajaäidille. Ystäväksi 
maahanmuuttajaäidille -toiminnasta 
kiinnostuneille järjestetään muuta-
man tunnin ryhmäperehdytys. Ajan-
kohdan voimme sopia yhdessä. Kurssi 
on maksuton ja toteutetaan MLL:n ja 
kansalaisopiston yhteistyönä. Lue lisää 
toiminnasta: https://jarvi-suomenpiiri.
mll.fi/ 

6198008 MLL:n 
TUKIHENKILÖTOIMINNAN KOULUTUS
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4  
ma 17.00-19.30
ke 17.00-19.30
5.10.2020-14.10.2020,  10 oppituntia 
Koordinaattori Iris Damstén
Kurssimaksu 0,00 €, kurssi on maksuton
Enintään 10 opiskelijaa
Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lap-
siperheiden, lasten tai nuorten parissa? 
Haluatko olla avuksi lapsiperheiden 
arjessa ja antaa hetkiä vapaa-ajastasi 
lapselle tai nuorelle? Tämän koulutuk-
sen ja haastattelun jälkeen Sinulla on 
mahdollisuus toimia Mannerheimin 
Lastensuojeluliitossa vapaaehtoise-
na Perhekummina lapsiperheelle tai 
Kaverina lapselle tai nuorelle. Vapaaeh-
toisen tulee olla täysi-ikäinen ja heiltä 
tarkastetaan rikostausta. Vapaaehtois-
toimintaa varten tarvittavan rikostaus-
taotteen tilaa vapaaehtoistoiminnan 
järjestäjä vapaaehtoisen suostumuk-
sella. Ensimmäiseen koulutuskerta on 
’Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet 
MLL:ssä’ osuus. Kurssi on maksuton ja 
toteutetaan MLL:n ja kansalaisopiston 
yhteistyönä. Lue lisää toiminnasta: 
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/ 
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TIETO- 
TEKNIIKKA

KULTTUURI, 
KIRJALLISUUS 

3401002 HARJOITUSKURSSI 
NETISSÄ ILMOITTAUTUMISEEN
Toimipaikka avoin,
1.7.2020-31.12.2020
1.1.2021-30.6.2021
Kurssimaksu 0,00 €, kurssi on ilmainen
Kurssi on perustettu kurssien netti-il-
moittautumisen harjoittelemista varten. 
Voit syöttää kurssille omat henkilö-
tietosi ja harjoitella ilmoittautumista. 
Kurssille voi ilmoittautua harjoittelu-
mielessä vaikka useamman kerran. 
Ilmoittautumista voi harjoitella jo nyt. 
Tämä kurssi on MAKSUTON, eli älä mak-
sa kurssimaksua.

3401003 DIGIMAAILMAN 
HELPOT HERKUT
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
ke 12-14.15  
13.1.2021-24.3.2021,  30 oppituntia 
Ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja 
Leevi Heinonen
Kurssimaksu 66,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Monet jokapäiväiset käytännön asiat 
ovat siirtyneet ja ovat siirtymässä 
digitaaliseen maailmaan ja internetiin. 
Verkossa kommunikoidaan, käydään 
kauppaa, hoidetaan pankkiasioita ja 
viihdytään. Kurssilla tutustutaan digi-
maailmaan ja laitteisiin, joilla digimaail-
massa toimitaan. Kurssi on hitaasti ete-
nevä ja tarkoitettu niille, jotka kaipaavat 
opastusta tietotekniikan hyödyntämisen 
alkumetreillä. Myös kurssilaisten koh-
taamia ongelmia voidaan käydä kurssilla 
läpi. Kurssille tullessa olisi hyvä olla 
oma laite mukana: kannettava tietokone, 
tabletti tai älypuhelin. Tervetuloa ihan 
kaikki! Mikäli et vielä omista tällaista 
laitetta ja harkitset sen hankkimista, voit 
silti tulla kurssille. Tällöin olisi kuitenkin 
hyvä ilmoittaa tilanteesta, jotta kurssin 
opettaja voi varautua asiaan etukäteen. 
10 kokoontumiskertaa, välissä talviloma. 

1302000 KIRJOITTAMISEN KIITORATA  
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
la 10.00-15.00
19.9.2020-21.11.2020,  18 oppituntia 
16.1.2021-27.3.2021,  18 oppituntia 
FM, kirjoittamisohjaaja Heino Ylikoski
Kurssimaksu 98,00 € 
Enintään 13 opiskelijaa
Roihuaako sisälläsi kirjoittamisen kipinä, 
mutta sinun on vaikea päästä alkuun 
kirjoittamisessa? Tai onko sinun hankala 
saada tekstejäsi valmiiksi? Kirjoittami-
sen kiitorata -kurssi tarjoaa apua näihin 
haasteisiin. Irrottelevin harjoituksin 
vapautamme luovuuden sisältämme. 
Tuotamme ja muokkaamme tekstejä ja 
etsimme uusia ilmaisutapoja. Kirjoituk-
set käsitellään rakentavasti tunneilla 
ja niistä saa palautetta opettajalta ja 
toisilta ryhmäläisiltä. Jokainen voi myös 
keskittyä siihen kirjoittamisen lajiin, jon-
ka tuntee omimmakseen. Kurssi sopii 
kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille, 
myös vasta-alkajille. Kurssin kokoontu-
mispäivät ovat: 19.9, 10.10. ja 21.11.2020 
sekä 16.1, 20.2. ja 27.3.2021. 

1302001 SANOJA SAALISTAMAAN 
-KIRJOITTAMISEN KESÄKURSSI
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
ke 10.00-16.00
to 10.00-16.00
pe 10.00-16.00
9.6.2021-11.6.2021,  21 oppituntia 
FM, kirjoittamisohjaaja Heino Ylikoski
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään 13 opiskelijaa
Kirjoittaja joutuu joskus hakemaan pit-
käänkin sanoja, joita tavoittelee, koska 
sanoilla on taipumus paeta kirjoittajaa. 
Sanoja saalistamaan -kirjoittamisen 
kesäkurssilla emme päästä sanoja 
karkuun, vaan pyydystämme ne ja 
muokkaamme ne teksteihimme sopivik-
si. Lisäksi teemme löytöretkiä proosan 

ja runon ilmaisumahdollisuuksiin ja 
rakennamme siltaa kirjoitustemme ja 
lukijoidemme välille sekä teoriassa että 
kirjoitusharjoituksin. Jokaisella on myös 
mahdollisuus keskittyä omaan kirjoitta-
misen lempilajiinsa. Kurssi sopii kaikille 
kirjoittamisesta kiinnostuneille, myös 
vasta-alkajille. 

Kirjoittaessa 
saa käyttää 
mielikuvitusta
Viitisen vuotta sitten tiensä kirjoitta-
misen kurssille löysi Katja Meskanen, 
joka oli jonkun aikaa kirjoittanut pöy-
tälaatikkoon. Hän oli selannut kansa-
laisopiston esitettä, josko sieltä löytyisi 
jotain tukea teoriapuoleen ja omaan 
kehittymiseen kirjoittajana. Tukea ja 
inspiraatiota on löytynyt. Kirjoittamisen 
Katja kertoo olevan mukava harrastus, 
josta tulee hyvä mieli ja jää jotain 
vaikkapa jälkikasvun luettavaksi. Virka-
miestyöhön kirjoittaminen tuo vasta-
painoa, sen ollessa täysin erilaista kuin 
arkityö. Saa ja voi käyttää mielikuvitusta 
vapaasti hyväkseen. Ehkä joku päivä 
saamme lukea jonkun Katjan julkaisun?

Kuva: Katja Meskasen kotialbumi
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8102000 HERKUTTELEVAT HERRAT 
-PÄIVÄKURSSI, tiistai
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1 Joka 4. viikko 
ti 12.00-15.00
15.9.2020-15.12.2020,  16 oppituntia 
2.2.2021-4.5.2021,  16 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 76,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssin kokoontumiset syyskaudella 
15.9.,13.10.,10.11. ja 15.12. ja kevätkaudella 
2.2., 9.3., 30.3. ja 4.5. Ohjaajalle makse-
taan joka kokkauskerrasta raaka-aine-
maksu. 

8102001 HERKUTTELEVAT LADYT 
TORSTAI
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1  
to 17.00-20.00
17.9.2020-10.12.2020,  16 oppituntia 
4.2.2021-6.5.2021,  16 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 76,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kokoontumiset syyskaudella 
17.9.,15.10.,12.11. ja 10.12. ja kevätkaudella 
4.2.,11.3., 8.4. ja 6.5. Ohjaajalle makse-
taan joka kokkauskerrasta raaka-aine-
maksu. 

8102003 KASVIKSIA JA JUUREKSIA 
PÖYTÄÄN
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1  
ke 17-20
14.10.2020,  4 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla opetellaan käyttämään lihan 
korvaavia aineita ruoanvalmistukses-
sa. Tule valmistamaan ruokaa mifusta, 
quornista, härkiksestä sekä muista 
kasvisproteiinivalmisteista. Kurssilla 
valmistetaan ruokaa monipuolisesti eri 
kasviksista. Tutuksi tulevat myös eri-
laisten papujen oikeaoppinen käsittely 
ja ruoanvalmistus. Kurssilla erillinen 
raaka-ainemaksu. 

8102004 HERKÄN VATSAN 
RUOKAKURSSI 
Akseli, Marttojen toimitila, 
2. kerros, Hallituskatu 7 A 1  
ke 17.00-20.00
11.11.2020,  4 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Valmistetaan vatsaystävällistä terveel-
listä ruokaa. Tutustutaan ruoka-aineisiin, 
jotka vähentävät vatsan ärtymistä ja 
opetellaan tekemään oikeita valintoja 
vatsan parhaaksi. Tutuksi tulee FOD-
MAP-ruokavalio. Kurssilla valmistetaan 
välipaloja, pääruokia ja leivonnaisia. 
Kurssilla erillinen raaka-ainemaksu. 

8102005 MAKUMATKA KOREAAN
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1  
to 17.00-20.00
28.1.2021,  4 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Pöydässä notkuu tusina eri herkkuja, 
jotka koostuvat viidestä eri väristä ja 
mausta. Korea sijoittuu kahden vahvan 
ruokakulttuurimaan, Kiinan ja Japanin, 
väliin. Sen erottaa kuitenkin naapuri-
maistaan etenkin runsas mausteiden 
käyttö. Ateria koostuu monista pienistä 
ruokalajeista, jotka on maustettu mm. 
soijakastikkeella, inkiväärillä ja paah-
detuilla seesaminsiemenillä. Kurssilla 
valmistamme ja maistelemme yhdessä 
maailman terveellisimmäksi ruoaksikin 

KOTI-
TALOUS 

VESI- 
LIIKENNE 

5102000 
SAARISTOLAIVURIKURSSI
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
ma 18.00-21.00
7.9.2020-30.11.2020,  40 oppituntia 
merikapteeni, navigaatioliiton 
kouluttaja Risto Blomquist
Kurssimaksu 85,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Saaristolaivurikurssi on Suomen Navi-
gaatioliiton koulutusjärjestelmän mu-
kaisten merenkulkuopin teoriakurssien 
ensimmäinen aste ja keskittyy navigoin-
nin perusteisiin ja vesiliikennesäädök-
siin. Näiden perustietojen hallinta tuo 
varmuutta pienveneilijöiden toimin-
taan vesillä. Kurssi kokoontuu kerran 
viikossa maanantaisin. Tarvittaessa yksi 
preppauspäivä, joka sovitaan erikseen. 
Erikseen maksettavat kurssimateriaalit 
hankitaan opiskelun alussa. Kurssi to-
teutetaan kansalaisopiston ja Mikkelin 
Pursiseuran yhteistyönä. Kurssiin liittyvä 
tentti järjestetään halukkaille 11. tai 18. 
joulukuuta. Erillinen tenttimaksu on 15 
euroa. 
 
5102001 RANNIKKOLAIVURIKURSSI 
KEVÄT
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1  
ma 18.00-21.00
11.1.2021-29.3.2021,  44 oppituntia 
merikapteeni, navigaatioliiton 
kouluttaja Risto Blomquist
Kurssimaksu 85,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa 
Rannikkomerenkulun opetus täydentää 
saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja 
siihen sisältyvät mm. paikanmääritys-
menetelmät, eksymä, sääoppi, vuoro-
vesioppi ja elektroninen paikanmääri-
tys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa 
kansainvälisen huviveneen kuljettajan 

pätevyyskirjan saamisen. Erikseen mak-
settavat kurssimateriaalit hankitaan 
opiskelun alussa. Kurssi toteutetaan 
kansalaisopiston ja Mikkelin Pursiseu-
ran yhteistyönä. Kurssiin liittyvä tentti 
järjestetään halukkaille huhtikuussa. 
Tenttipäivä selviää tammikuussa. Erilli-
nen tenttimaksu on 15 euroa. 
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YLEIS- 
LUENNOT

2198400 YLEISLUENTO: 
Pitkäaikaissairaus perheessä ja 
parisuhteessa
Mikkelin keskussairaalan auditorio 
pe 12.00-13.30
25.9.2020,  2 oppituntia 
Asiantuntijana erityistason 
psykoterapeutti, perheterapeutti 
Sanna Aavaluoma.
Kurssimaksu 0,00 €, 
luento on maksuton

Enintään 150 opiskelijaa
Paikka: Mikkelin keskussairaalan audi-
torio, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli. 
Tilaisuus on maksuton. Tilaan mahtuu 
150 henkilöä. Järjestäjinä Mikkelin 
seudun Muisti ry, Mikkelin seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry, Essote ja 
Mikkelin kansalaisopisto. 

2198402 YLEISLUENTO: Kiertotalous on 
uusi normaali - kohti vastuullisempaa 
huomista
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5  
to 17.00-20.00
24.9.2020,  3 oppituntia 
projektipäällikkö Merja Rehn; Metsäsai-
rila Oy:n toimitusjohtaja Ville Kakko-
nen; ympäristöteknologian lehtori Liisa 
Routaharju
Kurssimaksu 0,00 €, 
luento on maksuton
Enintään 150 opiskelijaa 
Mikkelin kansalaisopisto ja Esedun 
hallinnoima UTK-hanke järjestävät 
yhteistyössä kiertotaloutta käsittelevän 
ajankohtaisen luentotilaisuuden, jossa 
kuullaan useita asiantuntijapuheenvuo-
roja. Vieraina ovat projektipäällikkö Mer-
ja Rehn aiheella Biotalouden mahdol-
lisuudet yritystoiminnassa, Metsäsairila 
Oy:n toimitusjohtaja Ville Kakkonen 
aiheella Kiertotalous avaa uusia mah-
dollisuuksia ja ympäristöteknologian 
lehtori Liisa Routaharju aiheella Kier-
totalous ja vastuullisuus arjessa. Lisäksi 
kuullaan Mikkelin toimintakeskus ry:n 
edustajan puheenvuoro. Luentotilaisuu-
den yhteydessä esitellään aulatilassa 
kompostoinnin uusia tuulia ja annetaan 
kompostointineuvontaa. UTK-hanke 
(Uutta työtä ja osaamista kiertotalou-
desta) edistää kiertotalousperiaatteiden 
jalkautumista Etelä-Savoon. Hanketta 
hallinnoi Esedu ja osatoteuttajina ovat 
mukana Xamk ja Mikkelin toimintakes-
kus ry. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ja siihen on vapaa pääsy. Luento 
voidaan toteuttaa myös etätilaisuutena, 
jos koronavirustilanne sitä edellyttää. 
Mahdollisesta etäluennosta tiedote-
taan kansalaisopiston internet-sivuilla. 

mainostettua kimchiä, naudanliha-bul-
gogia ja tutustumme bibimbad-klas-
sikkoannokseen. Kurssilla erillinen 
raaka-ainemaksu. 

8102006 MATKALLA SUSHIEN 
MAAILMAAN 
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1  
ke 17.00-20.00
17.2.2021,  4 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tutustutaan japanilaiseen ruokakult-
tuuriin. Käydään läpi oikeaoppisen 
sushiriisin kypsennys ja maustaminen. 
Tutuiksi tulevat eri menetelmät valmis-
taa susheja mm. temaki, uramaki, nigiri, 
gungan maki ja tamagoyakit. Valmiste-
taan ateriakokonaisuus misokeitosta ja 
susheista. Kurssilla erillinen raaka-ai-
nemaksu. 

8102007 VOILEIPÄKAKKUJEN 
VALMISTUS JA KORISTELU
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1  
ke 17.00-20.00
21.4.2021,  4 oppituntia 
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Käydään läpi erilaiset voileipäkakkujen 
valmistustekniikat. Opetellaan valmis-
tamaan erilaisia täytteitä ja koristeita. 
Valmistamme kurssilla aina vähintään 
yhden kala-, liha- ja kasvisvoileipäka-
kun. Kurssilla valmistetaan voileipäkak-
kujen lisäksi myös muuta pikkusuolaista 
juhlatarjottavaa. Kurssilla erillinen 
raaka-ainemaksu. 

8102008 MAKUMATKA ITALIAAN
kotitalousluokka 152, Päämajakoulu, I 
kerros, Otto Mannisen katu 10  
to 17.00-21.00
15.10.2020,  5,33 oppituntia 
Restonomi Auli Sipilä
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Teemme makumatkan Italian herkulli-
seen keittiöön cucinaan, joka on saanut 
vivahteita eri vuosisatojen aikana, 
jolloin sen valloittajat ovat asuttaneet 
Italian alueita ja tuoneet mukanaan 
erilaisia ruoka-aineita ja kasveja, sekä 
ruoanvalmistustapoja. Aloitamme 
alkupaloilla, Antipasti E Pani, seuraa-

vaksi siirrymme Primiin, eturuokaan, 
ja valmistamme käsin tehtyä pastaa. 
Pääruoaksi, Secondi valmistamme Tos-
canalaista Pollo al Limonea maukkai-
den lisukkeiden kera. Aterian lopuksi 
maistelemme italialaistyylistä Dolcia, 
jälkiruokaa. Kurssilla erillinen raaka-ai-
nemaksu. 

8102009 MAKUMATKA ESPANJAAN
kotitalousluokka 152, Päämajakoulu, I 
kerros, Otto Mannisen katu 10  
to 17.00-21.00
19.11.2020,  0 oppituntia 
Restonomi Auli Sipilä
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tutustumme espanjalaiseen ruokakult-
tuuriin, johon ovat jättäneet jälkensä 
lukuisat miehittäjät, kuten foinikialaiset, 
keltit, kreikkalaiset, roomalaiset sekä 
maurit. Espanjalaiset aloittavat aterian-
sa erilaisilla alkupaloilla tapaksilla sekä 
salaateilla, joita maistelemme alkuun 
alkoholittoman sangria juoman kera. 
Erilaiset keitot kuuluvat myös espanja-
laiseen ruokakulttuuriin ja kokkaamme 
niitä satokauden antimista. Pääruoaksi 
valmistamme Paella a la Valenciana 
ja jälkiruoaksi Filloas eli omenoilla 
täytettyjä kreppejä. Kurssilla erillinen 
raaka-ainemaksu. 
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Tanssitarjonnasta löytyy monenlaista kokeiltavaa 
kaikille. Tule nauttimaan tanssin eri muodoista 

mukavassa seurassa, oppimaan uutta, 
parantamaan taitoja ja samalla kohottamaan 

kuntoa.

TANSSI

Lastentanssia löytyy keskustan ohella 
Ristiinasta ja Otavastakin. Kantritanssi 
jatkuu, samoin lyhytkurssit aikuisbale-
tissa ja flamencossa. Suuren suosion 
saanut Latinohips® jatkuu päivä- ja 
iltaryhmin. Etelän askelia voi jatkossa 
tanssia sekä eteläamerikkalaiseen että 
eteläeurooppalaiseen tyyliin! Antto-
lassa uusitaan keväällä kesken jäänyt 
soolotanssikurssi. Lavatansseja voi 
opetella lyhyemmillä ja pidemmillä 
kursseilla useammassa paikassa. Seni-
oritanssi lisää suosiotaan koko ajan, sitä 
voi tanssia nyt keskustan lisäksi myös 
Ristiinassa ja Anttolassa.
Tervetuloa rohkeasti mukaan kursseille! 
Voit halutessasi käydä kokeilemassa 
lajeja, mutta ilmoittaudu kurssille ja 
sovi kokeilukäynnistä opiston toimiston 
kanssa.

1105001 LASTENTANSSI 4-6 
-VUOTIAILLE SYKSY TANSSIKOULU LA 
CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12  
la 10.00-10.45
su 10.00-10.45
12.9.2020-4.10.2020,  4 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 23,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
ja rytmiä. Lastentanssi on mielikuvien 
avulla toteutettavaa tanssiliikuntaa, 
jolla pyritään vahvistamaan ikätason 

LIIKUNNAN JA TANSSIN KOORDINAATTORI:  Anni Kirvesniemi-Bosco  |  puh. 044 341 0073  |  anni.kirvesniemi-bosco@esliikunta.fi

mukaista motorista kehitystä ja perus-
liikuntataitoja sekä tuntemaan sosiaa-
lisuutta. Lastentanssi sopii sekä tytöille 
että pojille. Aikuinen saa olla mukana 
tunnin aikana. Kokoontumiset kahtena 
viikonloppuna 12.-13.9. ja 3.-4.10. lauan-
taisin ja sunnuntaisin klo 10-10.45. 

1105010 4-6 -VUOTIAIDEN TANSSI 
OTAVA
Otavan päiväkoti (vanha koulu), Vanha 
Otavantie 112 B   
ma 18.00-19.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Lastentanssissa tutustutaan tanssin ja 
erilaisien rytmien maailmaan leikin ja 
liikkumisen keinoin. 

1105012 AIKUISBALETTI SYKSY 
TANSSIKOULU LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12  
la 11.00-12.30
su 11.00-12.30
12.9.2020-4.10.2020,  8 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan 
baletin perusliikkeitä pyrkimyksenä 
lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, 
liikkuvuutta, tasapainoa sekä ilmaisua. 
Aikuisten tunneilla opetus etenee 

tavoitteellisesti miellyttävässä ilma-
piirissä. Sopii aloittelijalle. Varusteena 
pehmeät balettitossut tai sukat ja 
joustava tanssiasu. Kokoontumiset 
viikonloppuina 12.-13.9. ja 3.-4.10. la sekä 
su klo 11-12.30. 

1105013 FLAMENCON ALKEET SYKSY 
TANSSIKOULU LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12  
la 14.00-15.30
su 14.00-15.30
3.10.2020-8.11.2020,  8 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kokoontuminen aloitetaan tutustumal-
la tunti teoriassa flamencokulttuuriin. 
Lopuilla tunneilla opetellaan espanja-
laisen flamencotanssin perustekniikkaa, 
jalkakopautuksia, käsien ja vartalon liik-
keitä sekä rytmiikkaa. Varusteina noin 4 
cm:n korkoiset kengät. Kokoontuminen 
la ja su 3.-4.10. ja 7.-8.11. klo 14-15.30. 

1105015 LATINOHIPS® 1 ETELÄ-SAVON 
TANSSIOPISTO SYKSY
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22  
ti 16.45-17.45
15.9.2020-1.12.2020,  13 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja 
Marjo Vartela
Kurssimaksu 32,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
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ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueel-
ta, mm. salsa, cha-cha, brassitanssit 
(axé, samba, samba-reggae), me-
rengue, jive, bacchata ja reggaeton). 
Tunnilla harjoitellaan em. tanssien 
perusaskelia, tanssitaan kokonaisia, 
helppoja koreografioita ja saadaan 
samalla mukavasti liikettä lantioon ja 
keskivartaloon. Peruskoreografiat on 
suunniteltu niin, ettei niissä ole vaikeita 
käännöksiä tai suunnan muutoksia, 
joten kokematon tanssijakin pysyy 
hyvin mukana. Edistyneemmät saavat 
haastetta ottamalla tanssiin mukaan 
enemmän käsien liikkeitä ja vartalon 
käyttöä. Latinohips®-tuntia ohjaa aina 
koulutettu Latinohips®-lisenssiohjaaja. 
Huom! Kokoontumista ei ole 13.10. eikä 
myöskään syyslomalla 20.10. 

1105016 LATINOHIPS® 1 ETELÄ-SAVON 
TANSSIOPISTO KEVÄT
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22  
ti 16.45-17.45
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja 
Marjo Vartela
Kurssimaksu 39,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueelta, 
mm. salsa, cha-cha, brassitanssit (axé, 
samba, samba-reggae), merengue, 
jive, bacchata ja reggaeton). Tunnilla 
harjoitellaan em. tanssien perusaskelia, 
tanssitaan kokonaisia, helppoja koreo-
grafioita ja saadaan samalla mukavasti 
liikettä lantioon ja keskivartaloon. 
Peruskoreografiat on suunniteltu niin, 
ettei niissä ole vaikeita käännöksiä tai 
suunnan muutoksia, joten kokematon 
tanssijakin pysyy hyvin mukana. Edis-
tyneemmät saavat haastetta ottamalla 
tanssiin mukaan enemmän käsien 
liikkeitä ja vartalon käyttöä. Latinohip-
s®-tuntia ohjaa aina koulutettu Latino-
hips®-lisenssiohjaaja. 

1105017 LATINOHIPS® 2 ETELÄ-SAVON 
TANSSIOPISTO SYKSY
Etelä-Savon tanssiopisto, 

Paukkulantie 22  
ti 18.45-19.45
15.9.2020-1.12.2020,  13 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja  
Marjo Vartela
Kurssimaksu 32,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueel-
ta, mm. salsa, cha-cha, brassitanssit 
(axé, samba, samba-reggae), me-
rengue, jive, bacchata ja reggaeton). 
Tunnilla harjoitellaan em. tanssien 
perusaskelia, tanssitaan kokonaisia, 
helppoja koreografioita ja saadaan 
samalla mukavasti liikettä lantioon ja 
keskivartaloon. Peruskoreografiat on 
suunniteltu niin, ettei niissä ole vaikeita 
käännöksiä tai suunnan muutoksia, 
joten kokematon tanssijakin pysyy 
hyvin mukana. Edistyneemmät saavat 
haastetta ottamalla tanssiin mukaan 
enemmän käsien liikkeitä ja vartalon 
käyttöä. Latinohips®-tuntia ohjaa aina 
koulutettu Latinohips®-lisenssiohjaaja. 
Huom! Kokoontumista ei ole 13.10. eikä 
myöskään syyslomalla 20.10. 

1105018 LATINOHIPS® 2 ETELÄ-SAVON 
TANSSIOPISTO KEVÄT
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22  
ti 18.45-19.45 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja  
Marjo Vartela
Kurssimaksu 39,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueelta, 
mm. salsa, cha-cha, brassitanssit (axé, 
samba, samba-reggae), merengue, 
jive, bacchata ja reggaeton). Tunnilla 
harjoitellaan em. tanssien perusaskelia, 
tanssitaan kokonaisia, helppoja koreo-
grafioita ja saadaan samalla mukavasti 
liikettä lantioon ja keskivartaloon. 
Peruskoreografiat on suunniteltu niin, 
ettei niissä ole vaikeita käännöksiä tai 
suunnan muutoksia, joten kokematon 
tanssijakin pysyy hyvin mukana. Edis-
tyneemmät saavat haastetta ottamalla 

tanssiin mukaan enemmän käsien 
liikkeitä ja vartalon käyttöä. Latinohip-
s®-tuntia ohjaa aina koulutettu Latino-
hips®-lisenssiohjaaja. 

1105019 LATINOHIPS® PÄIVÄ SYKSY 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO 
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22  
ma 13.00-14.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja 
Marjo Vartela
Kurssimaksu 35,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueelta, 
mm. salsa, cha-cha, brassitanssit (axé, 
samba, samba-reggae), merengue, 
jive, bacchata ja reggaeton). Tunnilla 
harjoitellaan em. tanssien perusaskelia, 
tanssitaan kokonaisia, helppoja koreo-
grafioita ja saadaan samalla mukavasti 
liikettä lantioon ja keskivartaloon. 
Peruskoreografiat on suunniteltu niin, 
ettei niissä ole vaikeita käännöksiä tai 
suunnan muutoksia, joten kokema-
ton tanssijakin pysyy hyvin mukana. 
Latinohips ® IISI -päiväryhmä on ns. 
matalankynnyksen tunti, jossa edetään 
rauhallisesti. Tunti sopii mm. eläkeläi-
sille ja vuorotyöläisille, jotka eivät pysty 
osallistumaan säännöllisesti jokaiselle 
tunnille. Edistyneemmät tanssijat saa-
vat haastetta ottamalla tanssiin mukaan 
enemmän käsien liikkeitä ja vartalon 
käyttöä. Latinohips ®-tuntia ohjaa aina 
koulutettu Latinohips®-lisenssiohjaaja. 

1105020 LATINOHIPS® PÄIVÄ KEVÄT 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO 
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22  
ma 13.00-14.00
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti, tanssinopettaja 
Marjo Vartela
Kurssimaksu 37,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Latinohips® on iloinen ja vauhdikas, 
ryhmän mukaan muokattava, sopivan 
haastava tanssitunti, joka sopii kaikille 
lattari- tansseista kiinnostuneille. Tun-
nilla soi pääasiassa espanjankielinen 
musiikki ja myös tunnilla tanssittavat 
lajit ovat espanjalaiselta kielialueelta, 
mm. salsa, cha-cha, brassitanssit (axé, 
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samba, samba-reggae), merengue, 
jive, bacchata ja reggaeton). Tunnilla 
harjoitellaan em. tanssien perusaskelia, 
tanssitaan kokonaisia, helppoja koreo-
grafioita ja saadaan samalla mukavasti 
liikettä lantioon ja keskivartaloon. 
Peruskoreografiat on suunniteltu niin, 
ettei niissä ole vaikeita käännöksiä tai 
suunnan muutoksia, joten kokema-
ton tanssijakin pysyy hyvin mukana. 
Latinohips ® IISI -päiväryhmä on ns. 
matalankynnyksen tunti, jossa edetään 
rauhallisesti. Tunti sopii mm. eläkeläi-
sille ja vuorotyöläisille, jotka eivät pysty 
osallistumaan säännöllisesti jokaiselle 
tunnille. Edistyneemmät tanssijat saa-
vat haastetta ottamalla tanssiin mukaan 
enemmän käsien liikkeitä ja vartalon 
käyttöä. Latinohips ®-tuntia ohjaa aina 
koulutettu Latinohips®-lisenssiohjaaja. 

1105021 ETELÄN ASKELIN - ETELÄ-
AMERIKKA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 18.45-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  11 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  12 oppituntia 
FM, tanssinopettaja Anastasia Soupios
Kurssimaksu 42,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Hauskan letkeä lattaritunti. Salsaa, sam-
baa, merenguetä, bachataa, chachata ja 
muuta mukavaa! Aikaisempaa osaamis-
ta et tarvitse. Mukaan juomapullo sekä 
rennot vaatteet ja mieli! 

1105022 ETELÄN ASKELIN - ETELÄ-
EUROOPPA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 19.30-20.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
FM, tanssinopettaja Anastasia Soupios
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Rento ja raikas tunti Etelä-Euroopan 
tunnelmia mukaillen. Käydään Krei-
kassa, Espanjassa ja Italiassa: letka- ja 
ketjutansseja, tsifteteliä, tarantellaa, 
flamencoa ja muuta mukavaa. Aikai-
sempaa osaamista et tarvitse. Tervetu-
loa pitämään hauskaa! Juomapullo ja 
rennot vaatteet mukaan. 

1105025 LATTARIKURSSI LÄHEMÄKI 
SYKSY
Lähemäen koulu, Kisatie 5  
ke 17.00-18.00
16.9.2020-14.10.2020,  7 oppituntia 
tuntiopettaja Heidi Kataja
Kurssimaksu 21,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa

Vauhdikas lattaritunti/kurssi, jossa 
tanssilajeina reggaeton,salsa,cumbia, 
merengue ja rock. Kokoontuminen kes-
kiviikkoisin 16.9.-14.10. 

1105135 KANTRIRIVITANSSI SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 18.30-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kantririvitanssi alkoi Mikkelissä 1999, 
jolloin valtaosa musiikista oli kantria. 
Nyt palaamme juurillemme. Kurssilla 
opetellaan askelkuvioita eri tanssila-
jeihin. Tanssiminen tapahtuu riveissä ja 
jonoissa, eikä vaadi paria. Kantritanssi 
on liikuntaa, joka vahvistaa muistia ja 
koordinaatiota. Sopii kaikille ja kaikeni-
käisille. 

1105136 KANTRIRIVITANSSI KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 18.30-19.30
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 32,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kantririvitanssi alkoi Mikkelissä 1999, 
jolloin valtaosa musiikista oli kantria. 
Nyt palaamme juurillemme. Kurssilla 
opetellaan askelkuvioita eri tanssila-
jeihin. Tanssiminen tapahtuu riveissä ja 
jonoissa, eikä vaadi paria. Kantritanssi 
on liikuntaa, joka vahvistaa muistia ja 
koordinaatiota. Sopii kaikille ja kaikeni-
käisille. 

1105140 SENIORITANSSI SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 12.00-13.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Seniori-
tanssissa olet aina sopivassa iässä. Se-
nioritanssin aloittaminen ei vaadi tans-
sitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti 
omaksuttavat askelsarjat. Monipuolinen, 
hyvärytminen musiikki auttaa sinua 
löytämään tanssin ilon. Tansseja ohjaa 
aina koulutettu ohjaaja. Senioritanssi-
harjoituksiin tullaan arkivaatteissa ja 
tanssiin sopivissa kengissä. Senioritans-
seja tanssitaan useimmiten paripiirissä, 

jossa tanssipari vaihtuu. Olet tervetullut 
ryhmään yksin tai yhdessä, eikä tans-
sissa ole väliä, oletpa mies tai nainen. 
Kaikki tanssivat keskenään ja tutustuvat 
nopeasti. Senioritanssissa on helppo 
saada uusia ystäviä. 

1105141 SENIORITANSSI KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 12.00-13.00
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Seniori-
tanssissa olet aina sopivassa iässä. Se-
nioritanssin aloittaminen ei vaadi tans-
sitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti 
omaksuttavat askelsarjat. Monipuolinen, 
hyvärytminen musiikki auttaa sinua 
löytämään tanssin ilon. Tansseja ohjaa 
aina koulutettu ohjaaja. Senioritanssi-
harjoituksiin tullaan arkivaatteissa ja 
tanssiin sopivissa kengissä. Senioritans-
seja tanssitaan useimmiten paripiirissä, 
jossa tanssipari vaihtuu. Olet tervetullut 
ryhmään yksin tai yhdessä, eikä tans-
sissa ole väliä, oletpa mies tai nainen. 
Kaikki tanssivat keskenään ja tutustuvat 
nopeasti. Senioritanssissa on helppo 
saada uusia ystäviä. 

1105145 LAVATANSSIEN ALKEET SYKSY 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ke 17.00-18.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 41,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Kurssilla opetellaan yleisimpien lava-
tanssien perusaskeleet ja peruskuviot. 
Ilmoittautuminen mielellään parin 
kanssa. 

1105146 LAVATANSSIEN ALKEISJATKO 
KEVÄT PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ke 17.00-18.30
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 46,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Kurssilla jatketaan yleisimpien lava-
tanssien harjoittelua. Ilmoittautuminen 
mielellään parin kanssa. 
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1105147 LAVATANSSIEN JATKO 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ke 18.30-20.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Tavallisten lavatanssien perusaskeleet 
ja -kuviot jo hallitseville tarkoitettu jat-
koryhmä. Ilmoittautuminen mielellään 
parin kanssa. 
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Liikunnan kursseissa löytyy monipuolista 
tarjontaa kaikenikäisille ja -kuntoisille, vauvoista 
senioreihin, perheille, naisille ja miehille, päivisin 

ja iltaisin. 

LIIKUNTA

Toimipaikkoja on oman Puistokatu 1:n 
salin lisäksi kymmenittäin kouluilla, 
kylätaloilla ja liikuntapaikoissa Mikkelin 
ja Hirvensalmen keskustassa, kaupungi-
nosissa, kuntakeskuksissa ja kylillä. Tule 
liikkumaan mukavassa seurassa, löytä-
mään uusia mieluisia liikuntalajeja ja 
samalla parantamaan kuntoa ja taitoja!
Kehonhallintaa ja -huoltoa sekä samal-
la mielenhallintaakin harjoittavat var-
sinaisten fascia- ja kehonhallintakurs-
sien lisäksi myös vaikkapa Asahi®, taiji, 
trager-liikunta, dynaaminen venyttely 
ja eri pilates-kurssit. Eri joogalajeja on 
tarjolla ympäri opiston toiminta-aluetta 
hathajoogasta uusimpaan Yin-joogaan!
Kysyttyjä kahvakuulakursseja löytyy 
useista toimipaikoista. Jumpan ja lava-
tanssin yhdistelmä LAVIS jatkaa suosio-
taan ja kursseja on tarjolla eri puolilla. 
Erilaisia kuntojumppia ja kevennettyjä 
liikuntoja löytyy edelleen runsaasti joka 
puolelta, samoin ulkojumppia parissa 
kaupunginosassa!
Pienimmät pääsevät vanhemman 
kanssa vauva- ja taaperojumppiin tai 
perheliikuntoihin. Senioreille on myös 
omia kuntojumppia sekä kehonhal-
linta-, kahvakuula- ja joogakurssit. 
Palloiluista fitvolley jatkuu, naisille on 
oma palloilukurssi ja miehillä lento-
palloa miesten jumppien yhteydessä. 
Matalan kynnyksen kursseina on edel-
leen kuntosalityöskentelyä sekä Voimaa 
ja liikkuvuutta -kurssit ja uutuutena 
tuolivenyttelyä.

Syyskauden alussa voi opetella Mikke-
lissä lyhytkursseilla myös melonnan ja 
suppailun alkeita sekä osallistua Antto-
lassa melontaretkelle. Tarjolla on myös 
tutustumiskurssi golfin saloihin.

KAHVAKUULA

8301012 KAHVAKUULA SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 16.15-17.15
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana. 

8301013 KAHVAKUULA KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 16.15-17.15
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana. 

8301018 KAHVAKUULA RÄMÄLÄ
Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1  
ti 19.00-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Naisille ja miehille sopivaa kahvakuu-
laharjoittelua alkeista aloittaen. Jos 
sinulla on oma kuula, ota mukaan. 

8301019 KAHVAKUULA MOISIO
Moision koulu, Kyläkouluntie 2  
to 17.00-18.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
liikunnanohjaaja (amk) Hanna Myyryläi-
nen 
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 32 opiskelijaa
Naisille ja miehille sopivaa kahvakuu-
laharjoittelua alkeista aloittaen. Jos 
sinulla on oma kuula, ota mukaan. 

8301020 KAHVAKUULA SAIRILA
Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 8-10  
ti 17.30-18.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Naisille ja miehille sopivaa kahvakuu-
laharjoittelua alkeista aloittaen. Jos 
sinulla on oma kuula, ota mukaan. 

LIIKUNNAN JA TANSSIN KOORDINAATTORI:  Anni Kirvesniemi-Bosco  |  puh. 044 341 0073  |  anni.kirvesniemi-bosco@esliikunta.fi
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8301022 SENIORIKAHVAKUULA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 15.00-16.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa 
Seniori-ikäisille naisille ja miehille 
sopivaa kahvakuulaharjoittelua alkeista 
aloittaen. Jos sinulla on oma kuula, ota 
mukaan. 

MIESTEN LIIKUNTA

8301095 ÄIJÄJOOGA PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
to 17.30-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Astangajoogan perusharjoituksia ja 
rentoutumista miehille. Tarkoituksena 
on lisätä kehon tuntemusta, notkeutta 
sekä voimakkaan hengityksen kehitystä 
sekä vapauttaa kehon ja mielen jänni-
tyksiä. Oma alusta mukaan. 

8301185 MIESTEN JUMPPA JA 
LENTOPALLO RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2  
to 19.00-20.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
yrittäjä Jouni Kemppi
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 45 opiskelijaa
Ensin puolet ajasta peruskuntoa ylläpi-
tävää ja kehittävää lihaskuntoliikuntaa 
ja venyttelyä, jonka jälkeen toinen puo-
likas lentopalloa. Voit ilmoittautua myös 
pelkästään jumppaan, jonka hinta on 42 
euroa. Tässä tapauksessa ota maksusta 
yhteyttä kansalaisopiston toimistoon. 

8301186 MIESTEN JUMPPA JA 
LENTOPALLO LÄHEMÄKI
Lähemäen koulu, Kisatie 5  
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
yrittäjä Jouni Kemppi
Kurssimaksu 80,00 € Enintään  52 

opiskelijaa. 
Ensin puolet ajasta peruskuntoa ylläpi-
tävää ja kehittävää lihaskuntoharjoitte-
lua ja venyttelyä, jonka jälkeen toinen 
puolikas lentopalloa. Voit ilmoittautua 
myös pelkästään jumppaan, jonka hinta 
on 43 euroa. Tässä tapauksessa ota 
maksusta yhteyttä kansalaisopiston 
toimistoon. 

KEHONHUOLTO, ASAHI, 
TAIJI, PILATES, SHINDO 
JA TASAPAINOLIIKUNTA 

8301028 ALEXANDER-TEKNIIKKA 
YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5  
ke 13.15-13.45
to 13.45-14.15 
pe 13.00-13.30
9.9.2020-27.11.2020
13.1.2021-23.4.2021
Alexander-tekniikan opettaja Reetta 
Rautiainen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa
Alexander-tekniikan avulla opitaan 

ymmärtämään kehon ja mielen vä-
listä yhteyttä. Kurssilla tutustutaan 
Alexander-tekniikan periaatteisiin 
ja kokeillaan niitä erilaisissa yksin-
kertaisissa käytännön toiminnoissa, 
kuten liikkumisessa ja harrastuksissa. 
Tunneilla opettaja ohjaa oppilasta sekä 
sanallisesti että hienovaraisesti käsillä 
tehtävällä ohjauksella kohti vapaampaa 
ja tasapainoisempaa kehon käyttöä. 
Alexander-tekniikka soveltuu kaikille 
itsensä kehittämisestä ja elämänlaa-
tunsa parantamisesta kiinnostuneille, 
stressinhallinnasta ja suoritustason 
parantamisesta kiinnostuneille sekä 
olonsa henkisesti tai fyysisesti jännit-
tyneiksi tunteville. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kun saat opiskelupaikan 
tähän ryhmään, sinulla on oikeus jatkaa 
opintoja 2 peräkkäistä lukuvuotta ja 
tietenkin vain siinä tapauksessa, että 
kurssi on edelleen opiston opetusohjel-
massa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Lön-
nrotinkatu 5 (käynti Kirkkokadun puo-
lelta) kellarikerros luokka 024. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

Pilates sopii 
kaikille
Physiopilateksen opettajan Outi Kuur-
neen ohjauksessa alkaa tällä kaudella 
kaksi alkeis- ja neljä jatkokurssia 
physiopilateksessa. Lisäksi hän ohjaa 
dynaamista venyttelyä. 

Physiopilates sopii kaikille. Erityisesti, 
jos on tuki- ja liikuntaelinsairauksia. 
Liikkeet ovat pehmeitä, eikä tarkoitus 
ole taipua akrobaattisesti haastaviin 
asentoihin. Mutta silti pilates ei ole 
mitään ”lällyilyä”,  vaan tehokasta 
kehonhuoltoa. Harjoitusten avulla 
vaikutetaan erityisesti ns. syviin ryhtiä 
ja tasapainoa ylläpitäviin lihaksiin. 
Pilatekseen oleellisesti kuuluvat hen-
gitysharjoitukset auttavat keskittymään 
ja rauhoittamaan mieltä. Moni kertookin 
että pilateksen jälkeen sekä kehossa 
että mielessä on hyvä olo. 

Jos pohdit tunnille lähtemistä, niin Outi 
vinkkaa, että jos pystyy kävelemään, 
niin pystyy tekemään pilatesliikkeitä eli 
rohkeasti vain mukaan. 

Kuva: Saara Liukkonen
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8301030 TRAGER-LIIKUNTA SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
la 10.00-12.00
31.10.2020-21.11.2020,  7 oppituntia 
hieroja, Trager-opiskelija Saara Tukiainen
Kurssimaksu 22,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Miltä tuntuisi liikkua niin, että mieli ja 
liike ovat yhtä? Miltä tuntuisi liikkua 
ilman liiallista yrittämistä ja ponnis-
telua? Miltä tuntuisi elää kevyemmin, 
pehmeämmin, vapaammin? Trager-lii-
kunta on yhdysvaltaisen lääkärin Milton 
Tragerin kehittämä liikuntamuoto, jossa 
liike syventää tietoisuutta ja läsnäoloa 
hetkessä. Trager-liikunta sopii kaikille ja 
kaikenikäisille, koska kyse on enem-
mänkin tavasta olla läsnä itsessään ja 
vapaammasta tavasta kantaa itsensä. 
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikenikäi-
sille aikuisille. Rento vaatetus, jossa on 
mukava olla. Kokoontumiset Puistokatu 
1:n salissa neljänä peräkkäisenä lauan-
taina 31.10.-21.11. Ensimmäisellä kerralla 
klo 10-12, muut klo 11-12. 

8301032 FASCIAMETHOD 
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 16.00-17.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen 
täsmävenyttely kireille lihaksille, liike-
hallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pal-
lolla. Soveltuu kaikille, jotka haluavat 
parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja 
edistää hyvinvointiaan. Tunnilla tarvitset 
jumppamaton, pienen pyyhkeen ja juo-
mista. Fasciapallon saat ohjaajalta. 

8301033 FASCIAMETHOD 
KEVÄT PUISTOKATU 
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 16.00-17.00
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen 
täsmävenyttely kireille lihaksille, liike-
hallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pal-
lolla. Soveltuu kaikille, jotka haluavat 
parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja 
edistää hyvinvointiaan. Tunnilla tarvitset 
jumppamaton, pienen pyyhkeen ja juo-
mista. Fasciapallon saat ohjaajalta. 

8301034 DYNAAMINEN VENYTTELY 
LYSEO PIENI SALI
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30  
ma 16.00-17.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 32 opiskelijaa
Rauhallisia, laajoja venytyksiä hengityk-
sen tahtiin. Harjoitusten tavoitteena on 
koko kehon hallinnan ja joustavuuden 
lisääntyminen. Venytyksissä huomioi-
daan lihasten lisäksi myös mm. lihaskal-
vokudos (fascia). Oma alusta mukaan. 

8301035 SENIORIEN KEHONHUOLTO 
SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 10.00-11.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kevyttä, helppoa ja lempeää kehon-
huoltoa itseä kuunnellen. Lämmitellen, 
venytellen ja havaintoja tehden. 

Kansalaisopiston 
kurssien 
suurkuluttaja 
löytää uusia 
juttuja
Vuosittain kansalaisopiston esitteen 
ilmestyessä Sirpa Kröger valikoi kaikki 
kiinnostavat kurssit ja aikatauluttaen 
katsoo mitä mahtuu mukaan. Viime 
syksyisen valintaprosessin kautta 
mukaan tuli trager-liikunta, joka vaikutti 
esittelytekstin perusteella mielenkiin-
toiselta ja kokeilemisen arvoiselta. Ja 
sitä se olikin. 

Trager-liikunnan lyhytkursseja oli 
Mikkelissä, mutta pidemmät kurssit 
olivat tarjolla Hirvensalmella. Pidem-
millä kursseilla pääsee paremmin lajin 
ytimeen. Kurssilla saaduista opeista 
on istumatyöläinen saanut oivaltami-
sia myös normaaliin arkeen. Selkein ja 
näkyvin muutos on varmasti kaikilla 
osallistujilla ollut ryhdin parantumi-
nen.  Sirpa kiteyttää trager-liikunnan 
parhaaksi puoleksi sen, että se on ryh-
dikästä ja rentoa liikkumista. Tehdään 
hassun simppeleitä liikkeitä, jonka vai-
kutukset tulevat helpottamaan arkea. 

Kuva: Sirpa Krögerin kotialbumi

TRAGER-LIIKUNTA

Trager-liikunta helpottaa stres-
siä, auttaa päästämään irti 
kivuista ja säryistä. Tärkeim-
pänä niska-hartia- ja selkävaivat. 
Urheilijoille liikkeet auttavat 
lisäämään suorituskykyä. Näyt-
telijöille, tanssijoille ja laulajille 
Trager-liikunta auttaa lisäämään 
luovuutta. Liikkeiden tarkoitus on 
saavuttaa syvän rauhan tila, johon 
yhdistetään myönteiset kysymyk-
set alitajunnalle ja mielikuvien 
käyttö. Yksinkertaisten liikkeiden 
helppoudessa piileekin niiden 
tehokkuus ja haasteellisuus.

Trager-liikunta antaa ideoita 
uuteen, helpompaan, ryhdikkääm-
pään tapaan kävellä.

Liikkeiden avulla tulemme tie-
toisemmaksi koko kehostamme. 
Liikkeet tapahtuvat kivuttomasti, 
pehmeästi, kevyesti, vapaasti.
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8301036 KEHONHUOLTO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 15.30-16.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Rauhallinen tunti, jonka aikana palau-
dutaan rasituksista, lisätään liikkuvuutta 
ja kehonhallintaa sekä vähennetään 
lihaskireyksiä. Joskus käytämme myös 
välineitä, kuten keppejä ja fasciapalloja. 
Tunnilla ollaan sukkasillaan tai paljain 
jaloin. Mukaan voit ottaa oman jump-
pa-alustan ja pienen pyyhkeen. 

8301037 KEHONHUOLTO RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2  
su 19.00-20.00
13.9.2020-29.11.2020,  15 oppituntia 
10.1.2021-11.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti Riikka Lahtinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Tunti, jolla lämmittelyn jälkeen kehoa 
huolletaan erilaisilla venytystekniikoilla 
ja dynaamisilla liikkuvuusharjoituksilla. 
Oma jumppamatto mukaan. 

8301038 KEHONHUOLTO MOISIO
Moision koulu, Kyläkouluntie 2  
to 18.00-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
liikunnanohjaaja (amk) Hanna Myyryläi-
nen 
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 32 opiskelijaa
Tunti, jolla lämmittelyn jälkeen kehoa 
huolletaan erilaisilla venytystekniikoilla 
ja dynaamisilla liikkuvuusharjoituksilla. 
Oma jumppamatto mukaan. 

8301040 TASAPAINOLIIKUNTA SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 11.00-12.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Kurssilla tehdään tasapainoa kehit-
täviä liikkeitä, lisätään lihasvoimaa ja 
nivelten liikkuvuutta sekä parannetaan 
koordinaatiota. Kurssi on tarkoitettu eri-
tyisesti tasapainon häiriöistä kärsiville. 
Omat jumppamatot mukaan. 

8301041 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA 
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 17.00-18.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Asahi on monitasoinen terveysliikunta-
järjestelmä, jossa yhdistyvät sekä itä-
maisen että länsimaisen terveysliikun-
nan parhaat perinteet. Liikkeissä koko 
keho avataan systemaattisesti niskasta 
nilkkoihin. Seisten tai joskus tuolilla 
istuen tehtävät liikkeet ovat pehmeitä 
ja ne tehdään hengityksen kannatte-
lemana. Asahi sopii kaikenkuntoisille 
ja -ikäisille. Ryhmään voivat tulla sekä 
aloittelijat että jo Asahia harrastaneet. 

8301042 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
pe 11.00-12.00
18.9.2020-4.12.2020,  15 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Asahi on monitasoinen terveysliikunta-
järjestelmä, jossa yhdistyvät sekä itä-
maisen että länsimaisen terveysliikun-
nan parhaat perinteet. Liikkeissä koko 
keho avataan systemaattisesti niskasta 
nilkkoihin. Seisten tai joskus tuolilla 
istuen tehtävät liikkeet ovat pehmeitä 
ja ne tehdään hengityksen kannatte-
lemana. Asahi sopii kaikenkuntoisille 
ja -ikäisille. Ryhmään voivat tulla sekä 
aloittelijat että jo Asahia harrastaneet. 

8301043 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA 
LÄHEMÄKITALO
Lähemäki talo, Rauhankatu 10  
ke 16.30-17.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
KM Anna Tiusanen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Asahi on monitasoinen terveysliikunta-
järjestelmä, jossa yhdistyvät sekä itä-
maisen että länsimaisen terveysliikun-
nan parhaat perinteet. Liikkeissä koko 
keho avataan systemaattisesti niskasta 
nilkkoihin. Liikkeet ovat pehmeitä ja 
ne tehdään hengityksen kannattele-
mana. Asahi sopii kaikenkuntoisille ja 
-ikäisille. Sisäänkäynti Lähemäkitalolle 
Rauhankadun puolelta. Ole paikalla vii-
meistään 16.25, opettaja päästää kaikki 
kerralla sisään ja hissillä saliin. 

8301050 TAIJI - 24-LIIKKEEN SARJA 
ALKEET PÄÄMAJAKOULU YLÄSALI 
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ma 17.00-18.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Arja Muttilainen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Opettelemme 24-sarjan. Teemme 
kevyttä venyttelyä, harjoittelemme 
rentoutta, hengitysharjoituksia sekä 
rauhoittumista. Sopii kaikenikäisille 
naisille ja miehille. Joustava vaatetus ja 
kevyet jumppatossut. 

8301051 KIINALAINEN 
AAMUVOIMISTELU SYKSY 
PUISTOKATU   
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
pe 09.00-10.00
18.9.2020-4.12.2020,  15 oppituntia 
tuntiopettaja Arja Muttilainen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Teemme kiinalaista aamuvoimistelua. 
Sopii kaikenikäisille naisille ja miehille. 
Joustava vaatetus ja kevyet jumppa-
tossut. 

8301057 JOOGA- JA 
PILATESVAIKUTTEINEN VENYTTELY 
OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2  
ke 16.30-17.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
hieroja, Trager-opiskelija Saara Tukiainen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Notkeutta ja liikkuvuutta lisääviä sekä 
kehonhallintaa parantavia lempeitä 
liikkeitä ja venytyksiä. 

8301060 PHYSIOPILATES ALKEET TI 
PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 13.00-14.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
PhysioPilates on liikuntaa, jossa pila-
tesharjoitteluun on yhdistetty fysio-
terapeuttinen osaaminen. Ohjaajana 
toimii PhysioPilates-koulutuksen saanut 
fysioterapeutti. PhysioPilates-ohjaaja 
osaa antaa yksilöllistä ohjausta huo-
mioiden asiakkaan tuki- ja liikuntae-
linvaivat. PhysioPilates -harjoittelu voi 
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toimia fysioterapian tukena, se voi olla 
ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohotta-
vaa harjoittelua. PhysioPilates-ohjaa-
jalla on takanaan fysioterapiatutkinto 
sekä laaja PhysioPilates-koulutus. 
PhysioPilates-tuote on kehitetty vuonna 
2008 vastaamaan terveysliikunnan 
nykytarpeeseen pohjautuen uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinhar-
joittelusta. Oma alusta mukaan. 

8301061 PHYSIOPILATES ALKEET KE 
PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ke 10.00-11.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
PhysioPilates on liikuntaa, jossa pila-
tesharjoitteluun on yhdistetty fysio-
terapeuttinen osaaminen. Ohjaajana 
toimii PhysioPilates-koulutuksen saanut 
fysioterapeutti. PhysioPilates-ohjaaja 
osaa antaa yksilöllistä ohjausta huo-
mioiden asiakkaan tuki- ja liikuntae-
linvaivat. PhysioPilates -harjoittelu voi 
toimia fysioterapian tukena, se voi olla 
ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohotta-
vaa harjoittelua. PhysioPilates-ohjaa-
jalla on takanaan fysioterapiatutkinto 
sekä laaja PhysioPilates-koulutus. 
PhysioPilates-tuote on kehitetty vuonna 
2008 vastaamaan terveysliikunnan 
nykytarpeeseen pohjautuen uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinhar-
joittelusta. Oma alusta mukaan. 

8301064 PHYSIOPILATES JATKAJAT TI 
PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 14.00-15.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 
verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

8301065 PHYSIOPILATES JATKAJAT KE 
PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ke 11.00-12.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 

verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

8301066 PHYSIOPILATES JATKAJAT 
TO 1 PÄIVÄ 
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
to 10.00-11.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 
verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

8301067 PHYSIOPILATES JATKAJAT 
TO 2 PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
to 11.00-12.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne 
Kurssimaksu 56,00 € Enintään  14 opis-
kelijaa. 
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 
verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

8301071 PILATES PERUSKURSSI SYKSY 
PILATES MIKKELI
Pilates Mikkeli, Kasarminkatu 10  
ke 18.00-19.00
23.9.2020-28.10.2020,  7 oppituntia 
Pilates Mikkelin ohjaaja
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Pilates on kehonhallintatekniikka, joka 
opettaa käyttäjälleen oman kehon tun-
temusta. Se perustuu kehon hallintaan 
ja vahvistaa syviä lihaksia. Menetelmän 
kehitti 1900-luvun alussa saksalainen 
Joseph Pilates. Menetelmän tarkoituk-
sena on opettaa työskentelemään si-
sältä ulospäin. Pilates oivalsi jo tuolloin, 
että ulkokohtainen liikkeen toistaminen 
ei anna edellytyksiä liikkeen oppimi-
selle, eikä näin ollen muuta liiketot-
tumuksia paremmaksi. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin 23.9.-28.10. klo 18-19, 
paitsi syyslomaviikolla 21.10. 

8301072 METHOD PUTKISTO -KURSSI 
SYKSY PILATES MIKKELI
Pilates Mikkeli, Kasarminkatu 10  
ke 18.00-20.00
9.9.2020-16.9.2020,  5 oppituntia 
Pilates Mikkelin ohjaaja
Kurssimaksu 60,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Palauta kehosi sen luonnolliseen 
asentoon ja pituuteen. Method Putkisto 

pidentää kireät ja lyhyet lihakset, vah-
vistaa kehoa tarkasti ja syvältä, tehos-
taa hengitystä. Olosi paranee, vapaudut 
niskan kireyksistä, kivuista, epämuka-
vasta olosta ja voit hyvin. Opit oman 
kehon tuntemusta ja sen hallintaa, jota 
voit soveltaa muuhun liikuntaan sekä 
arkipäivään. Kokoontumiset keskiviik-
koisin 9. ja 16.9. 

JOOGA

8301095 ÄIJÄJOOGA PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
to 17.30-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Astangajoogan perusharjoituksia ja 
rentoutumista miehille. Tarkoituksena 
on lisätä kehon tuntemusta, notkeutta 
sekä voimakkaan hengityksen kehitystä 
sekä vapauttaa kehon ja mielen jänni-
tyksiä. Oma alusta mukaan. 

8301080 HATHAJOOGA JATKO PÄIVÄ 
KE PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 14.00-15.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
joogaopettaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja rentou-
tumisen avulla. Sopii joogaa jo jonkin 
verran harrastaneille kaikenikäisille 
naisille ja miehille. Oma alusta mukaan. 

8301081 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
TO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja rentou-
tumisen avulla. Sopii aloittelijoille ja 
joogaa jo jonkin verran harrastaneille 
kaikenikäisille naisille ja miehille. Oma 
alusta mukaan. 
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8301082 HATHAJOOGA JATKO PÄIVÄ 
TO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 11.15-12.45
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hengi-
tyksen, asanaharjoitusten ja rentoutu-
misen avulla. Sopii alkeet jo hallitsevil-
le. Oma alusta mukaan. 

8301083 HATHAJOOGA JATKO KE 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 16.30-18.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hengi-
tyksen, asanaharjoitusten ja rentoutu-
misen avulla. Sopii alkeet jo hallitsevil-
le. Oma alusta mukaan. 

8301084 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
PÄIVÄ TI PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 12.00-13.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaopettaja Inka Asikainen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Lempeää hathajoogaa. Keskittyneesti 
suoritettavat fyysiset harjoitukset, tie-
toisuus hengityksestä ja rentoutuminen. 
Arkea haittaavat jäykkyydet vähenevät 
ja mieli virkistyy. Sopii sekä uusille että 
aiemmin joogaa harrastaneille. Oma 
alusta mukaan. 

8301085 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
PÄIVÄ PE PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
pe 13.15-14.45
18.9.2020-4.12.2020,  20 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja Inka Asikainen
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Lempeää hathajoogaa. Keskittyneesti 
suoritettavat fyysiset harjoitukset, tie-
toisuus hengityksestä ja rentoutuminen. 
Arkea haittaavat jäykkyydet vähenevät 
ja mieli virkistyy. Sopii sekä uusille että 
aiemmin joogaa harrastaneille. Oma 

alusta mukaan. Huom! Kokoontumista 
ei syyskaudella 27.11. eikä myöskään 
syyslomaviikolla 23.10. 

8301086 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2  
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja rentou-
tumisen avulla. Sopii aloittelijoille ja 
joogaa jo jonkin verran harrastaneille 
kaikenikäisille naisille ja miehille. Oma 
alusta mukaan. 

8301090 SENIORIJOOGA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 09.00-10.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogaa ikääntyville. Keveitä perushar-
joituksia ja rentoutumista. Tarkoituk-
sena on vapauttaa kehon ja mielen 
jännityksiä. Sopii sekä naisille että 
miehille. Oma alusta ja lämmin, mukava 
vaatetus. 

8301091 YINJOOGA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
joogaopettaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Yinjooga on joogamuoto, joka edistää 
terveyttä ja parantaa kehon liikkuvuutta. 
Se on lempeää itsestä huolehtimista ja 
sillä on mm. hermostoa rauhoittava vai-
kutus. Pitkäkestoiset, tietoiset asennot 
ja hengitys parantavat sidekudosaluei-
den aineenvaihduntaa. Kun siirrymme 
tekemisestä olemiseen, se on hiljaista 
pysähtymistä itsensä äärelle. Mukaan 
lämpimät, väljät vaatteet sekä kaksi 
huopaa ja tyyny. 

8301093 ASTANGAJOOGA 
ALKEISJATKO PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 

Otto Mannisen katu 10  
to 16.00-17.30
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Astangajoogan perusteet vasta-alkajil-
le ja jonkin verran lajia harrastaneille. 
Suuren suosion saavuttanut joogamuo-
to, jonka harjoittaminen lisää kehon 
tuntemusta, notkeutta sekä voimakkaan 
hengityksen kehitystä. Oma alusta 
mukaan. 

8301096 JOOGAA IYENGARIN 
TAPAAN ALKEET SYKSY JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul
Maaherrankatu 21  
to 18.45-20.15
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 85,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Iyengar-tyylisen joogan ryhmä, joka 
soveltuu sekä aloittelijoille että jo 
jooganneille. Uudenlainen rauha ja ke-
veys, kokemus kehosta, täsmällisyyden 
kautta muodostuva kokonaisvaltainen 
tasapaino. Mielen asettuminen tähän 
hetkeen ja tyyneyteen. Joogakoulun 
osoite Maaherrankatu 21, katutasossa. 

8301097 JOOGAA IYENGARIN 
TAPAAN ALKEET KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
to 18.45-20.15
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 95,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Iyengar-tyylisen joogan ryhmä, joka 
soveltuu sekä aloittelijoille että jo 
jooganneille. Uudenlainen rauha ja ke-
veys, kokemus kehosta, täsmällisyyden 
kautta muodostuva kokonaisvaltainen 
tasapaino. Mielen asettuminen tähän 
hetkeen ja tyyneyteen. Joogakoulun 
osoite Maaherrankatu 21, katutasossa. 

8301098 JOOGAA IYENGARIN TAPAAN 
JATKO JOOGAKOULU YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
ke 17.00-18.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
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Kurssimaksu 190,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Iyengar-tyylisen joogan jatkoryhmä. 
Joogakoulun osoite Maaherrankatu 21, 
katutasossa. 

8301099 SELKÄ KUNTOON 
-JOOGAKURSSI SYKSY JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
ti 16.30-18.00
8.9.2020-13.10.2020,  12 oppituntia 
joogakoulu YogaSoulin opettaja Outi 
Öhman
Kurssimaksu 67,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Erittäin tehokasta selkää kuntouttavaa 
ja selän oikeaan asentoon avaavaa 
harjoittelua. Harjoitukset ovat erittäin 
vaikuttavia kipuilevaan selkään. Kurssil-
la keskitytään oikeaan selän asentoon 
sekä oikeanlaiseen voimaan, jotta oikea 
asento on mahdollista säilyttää. Hyvää 
harjoitusta myös selkäkipujen ennal-
taehkäisyyn. Kokoontumiset tiistai-
sin 8.9.-13.10. Joogakoulun osoite on 
Maaherrankatu 21, katutasossa. Huom! 
Kurssi alkaa jo 8.9., ennen varsinaisen 
syyslukukautemme alkua. 

8301100 JOOGAA SYDÄMEN, 
VERENPAINEEN JA STRESSIN 
HOITOON SYKSY JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
ti 16.30-18.00
27.10.2020-1.12.2020,  12 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 67,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Vaikuttavaa restoratiivistä joogaharjoit-
telua joka vaikuttaa syvällä kehossa. 
Asanat tukevat sydäntä ja hyvää laadu-
kasta hengitystä. Rennot, pitkään viivy-
tyt jooga-asanat vaikuttavat kokonais-
valtaisesti luoden syvää luonnollista 
rauhaa kehossa. Meditaatioharjoitukset 
liittyvät vahvasti harjoitteluun. Kokoon-
tumiset tiistaisin 27.10.-1.12. klo 16.30-18 
Joogakoulu YogaSoulissa, osoite Maa-
herrankatu 21, katutasossa. 

8301101 SELKÄ KUNTOON 
-JOOGAKURSSI KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
ti 16.30-18.00
12.1.2021-16.2.2021,  12 oppituntia 
joogakoulu YogaSoulin opettaja 

Outi Öhman
Kurssimaksu 67,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Erittäin tehokasta selkää kuntouttavaa 
ja selän oikeaan asentoon avaavaa 
harjoittelua. Harjoitukset ovat erittäin 
vaikuttavia kipuilevaan selkään. Kurssil-
la keskitytään oikeaan selän asentoon 
sekä oikeanlaiseen voimaan, jotta oikea 
asento on mahdollista säilyttää. Hyvää 
harjoitusta myös selkäkipujen ennal-
taehkäisyyn. Kokoontumiset tiistaisin 
12.1.-16.2. Joogakoulun osoite on Maa-
herrankatu 21, katutasossa. 

8301102 JOOGAA SYDÄMEN, 
VERENPAINEEN JA STRESSIN 
HOITOON KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21  
ti 16.30-18.00
9.3.2021-13.4.2021,  12 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 67,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Vaikuttavaa restoratiivistä joogaharjoit-
telua joka vaikuttaa syvällä kehossa. 
Asanat tukevat sydäntä ja hyvää laadu-
kasta hengitystä. Rennot, pitkään viivy-
tyt jooga-asanat vaikuttavat kokonais-
valtaisesti luoden syvää luonnollista 
rauhaa kehossa. Meditaatioharjoitukset 
liittyvät vahvasti harjoitteluun. Kokoon-
tumiset tiistaisin 9.3.-13.4. klo 16.30-18 
Joogakoulu YogaSoulissa, osoite Maa-
herrankatu 21, katutasossa. 

8301110 SAUNAYOGA ALKEET SYKSY 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3  
pe 18.00-18.45
18.9.2020-9.10.2020,  4 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja 
Kimmo Hänninen 
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Saunayoga on saunomisen kaltai-
nen konstailematon kokemus. Siinä 
yhdistyvät saunan hiljaisuus ja joogaan 
pohjautuvien yksinkertaisten liikkei-
den rentouttava ja vahvistava vaikutus. 
Saunan mieto lämpö ja lempeät liikkeet 
purkavat yhdessä kehon jännitystiloja 
ja rentouttavat mieltä. Niiden avulla 
selkäranka, nivelet ja lihakset tulevat 
notkeammiksi ja vahvemmiksi, mutta 
samalla myös mieli tulee levollisem-
maksi. Sopii kaikille ikään, kokoon tai 
kuntoon katsomatta. Sarjan tekeminen 
ei edellytä aiempaa kokemusta joogas-
ta. Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 

osallistuvat maksavat joka kokoontu-
miskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,20 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
18.9.-9.10. klo 18-18.45. 

8301111 SAUNAYOGA JATKO SYKSY 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3  
pe 19.00-19.45
18.9.2020-9.10.2020,  4 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja 
Kimmo Hänninen 
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Saunayogaa jo aiemmin jonkin verran 
harrastaneille soveltuva jatkoryhmä. 
Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 
osallistuvat maksavat joka kokoontu-
mismiskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,20 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
18.9.-9.10. klo 19-19.45. 

8301112 SAUNAYOGA ALKEET KEVÄT 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3  
pe 18.00-18.45
12.3.2021-9.4.2021,  4 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja 
Kimmo Hänninen 
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Saunayoga on saunomisen kaltai-
nen konstailematon kokemus. Siinä 
yhdistyvät saunan hiljaisuus ja joogaan 
pohjautuvien yksinkertaisten liikkei-
den rentouttava ja vahvistava vaikutus. 
Saunan mieto lämpö ja lempeät liikkeet 
purkavat yhdessä kehon jännitystiloja 
ja rentouttavat mieltä. Niiden avulla 
selkäranka, nivelet ja lihakset tulevat 
notkeammiksi ja vahvemmiksi, mutta 
samalla myös mieli tulee levollisem-
maksi. Sopii kaikille ikään, kokoon tai 
kuntoon katsomatta. Sarjan tekeminen 
ei edellytä aiempaa kokemusta joogas-
ta. Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 
osallistuvat maksavat joka kokoontu-
mismiskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,20 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
12.3.-9.4. (paitsi ei pitkäperjantaina 2.4.) 
klo 18-18.45. 

8301113 SAUNAYOGA JATKO KEVÄT 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3  
pe 19.00-19.45
12.3.2021-9.4.2021,  4 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja 
Kimmo Hänninen 
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Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Saunayogaa jo aiemmin jonkin verran 
harrastaneille soveltuva jatkoryhmä. 
Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 
osallistuvat maksavat joka kokoontu-
mismiskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,20 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
12.3.-9.4. (paitsi ei pitkäperjantaina 2.4.) 
klo 18-18.45. 

LASTEN- JA 
PERHELIIKUNTA

8301130 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 1 SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 11.00-12.00
7.10.2020-2.12.2020,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 
täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta lat-
tiatasoon ja pieni tarttumislelu. Huom. 
Ilmoittautuminen vain vauvan nimellä, 
äidin tiedot kirjoitetaan maksaja-kent-
tään. Kurssin hinta on 43 euroa / ilmoit-
tautuja, kurssimaksu sisältää vauvan ja 
äidin maksun. 

8301131 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 2 SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 12.30-13.30
7.10.2020-2.12.2020,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 

täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta lat-
tiatasoon ja pieni tarttumislelu. Huom. 
Ilmoittautuminen vain vauvan nimellä, 
äidin tiedot kirjoitetaan maksaja-kent-
tään. Kurssin hinta on 43 euroa / ilmoit-
tautuja, kurssimaksu sisältää vauvan ja 
äidin maksun. 

8301132 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 1 KEVÄT PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 11.00-12.00
13.1.2021-24.3.2021,  13 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 49,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 
täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta lat-
tiatasoon ja pieni tarttumislelu. Huom. 
Ilmoittautuminen vain vauvan nimellä, 
äidin tiedot kirjoitetaan maksaja-kent-
tään. Kurssin hinta on 49 euroa / ilmoit-
tautuja, kurssimaksu sisältää vauvan ja 
äidin maksun. 

8301133 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 2 KEVÄT PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 12.30-13.30
13.1.2021-24.3.2021,  13 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen

Kurssimaksu 49,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 
täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta lat-
tiatasoon ja pieni tarttumislelu. Huom. 
Ilmoittautuminen vain vauvan nimellä, 
äidin tiedot kirjoitetaan maksaja-kent-
tään. Kurssin hinta on 49 euroa / ilmoit-
tautuja, kurssimaksu sisältää vauvan ja 
äidin maksun. 

8301134 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 1 TOUKOKUU PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 11.00-12.00
ke 11.00-12.00
3.5.2021-26.5.2021,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 
täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta 
lattiatasoon ja pieni tarttumislelu. 
Huom. Ilmoittautuminen vain vauvan 
nimellä, äidin tiedot kirjoitetaan maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 43 euroa 
/ ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
vauvan ja äidin maksun. Kokoontumiset 
kurssin ajan sekä maanantaisin että 
keskiviikkoisin. 
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8301135 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 2 TOUKOKUU PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 12.30-13.30
ke 12.30-13.30
3.5.2021-26.5.2021,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Kevyttä liikkumista synnytyksen jälkeen, 
äitien ja vauvojen ehdoilla. Äideillä 
täytyy olla lääkärin jälkitarkastus käy-
tynä ja vauva mielellään kannattelee 
jo vähän päätään. Kurssilla liikkumista 
(esim musiikin mukana, erilaisia vauvan 
kantamisasentoja), pienesti lihaskun-
toliikkeitä, huomioidaan lantionpohjan 
lihakset ja keskivartalon tuki, venyttelyä, 
rentoutumista, loruttelu- / leikkihetkiä, 
vuorovaikutusta vauvan kanssa, vauvan 
energisoiva harjoitus ja vauvahierontaa 
jne. Tervetuloa jakamaan vauva-arkea 
yhdessä muiden äitien ja vauvojen 
kanssa! Äideille rennot vaatteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Mukaan myös 
vauvan tarvitsemat välineet, alusta 
lattiatasoon ja pieni tarttumislelu. 
Huom. Ilmoittautuminen vain vauvan 
nimellä, äidin tiedot kirjoitetaan maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 43 euroa 
/ ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
vauvan ja äidin maksun. Kokoontumiset 
kurssin ajan sekä maanantaisin että 
keskiviikkoisin. 

8301137 TAAPEROJUMPPA 1,5-
2,5 -VUOTIAILLE RYHMÄ 1 KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 09.15-10.00
14.1.2021-8.4.2021,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 9 opiskelijaa
Lapsen ja vanhemman yhteinen 
liikuntatuokio, jossa äiti tai isä toimii 
taaperonsa apuna (jokaisella lapsella 
on yksi aikuinen mukana ja jokaisella 
aikuisella on vain yksi huolehdittava 
lapsi). Lapsi voi osallistua kurssille 
myös isovanhempansa kanssa. Kurssi 
sisältää lapsilähtöisesti liikunnallisia 
leikkejä, temppuratoja, laululeikkejä, 
loruja, palloleikkejä, rentoutumista ym. 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lapsen 
ja aikuisen yhteistä liikunnallista iloa. 
Tossut jalkaan ja vesipullo mukaan. 
Huom. Ilmoittautuminen vain lapsen 
nimellä, mukaan tulevan aikuisen 
tiedot maksaja-kenttään. Kurssin hinta 

on 43 euroa/ilmoittautuja, kurssimaksu 
sisältää lapsen ja aikuisen maksun. 

8301138 TAAPEROJUMPPA 1,5-
2,5 -VUOTIAILLE RYHMÄ 2 KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 10.15-11.00
14.1.2021-8.4.2021,  11 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Enintään 9 opiskelijaa
Lapsen ja vanhemman yhteinen 
liikuntatuokio, jossa äiti tai isä toimii 
taaperonsa apuna (jokaisella lapsella 
on yksi aikuinen mukana ja jokaisella 
aikuisella on vain yksi huolehdittava 
lapsi). Lapsi voi osallistua kurssille 
myös isovanhempansa kanssa. Kurssi 
sisältää lapsilähtöisesti liikunnallisia 
leikkejä, temppuratoja, laululeikkejä, 
loruja, palloleikkejä, rentoutumista ym. 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lapsen 
ja aikuisen yhteistä liikunnallista iloa. 
Tossut jalkaan ja vesipullo mukaan. 
Huom. Ilmoittautuminen vain lapsen 
nimellä, mukaan tulevan aikuisen 
tiedot maksaja-kenttään. Kurssin hinta 
on 43 euroa/ilmoittautuja, kurssimaksu 
sisältää lapsen ja aikuisen maksun. 

8301140 PERHELIIKUNTA 3-4 
-VUOTIAILLE SYKSY PÄÄMAJAKOULU 
ALASALI
alasali, Päämajakoulu, II kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
ti 17.00-17.45
15.9.2020-1.12.2020,  11 oppituntia 
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 41,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2016 ja 2017 synty-
neille lapsille + aikuiselle. Perheliikun-
tatunnilla harjoitetaan perusliikunnan 
taitoja, temppuillaan, voimistellaan, 
leikitään liikuntaleikkejä ja liikutaan 
musiikin mukaan. Liikuntatuokion aika-
na aikuinen tukee ja auttaa lastaan tar-
vittaessa sekä liikkuu ja leikkii lapsen 
mukana. Lapsen ja aikuisen yhteinen 
liikunta antaa riemukkaita liikunta-
kokemuksia ja yhteisiä onnistumisen 
elämyksiä. Huom. Ilmoittautuminen vain 
lapsen nimellä, aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 41 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun. 

8301141 PERHELIIKUNTA 3-4 
-VUOTIAILLE KEVÄT PÄÄMAJAKOULU 
ALASALI
alasali, Päämajakoulu, II kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
ti 17.00-17.45
12.1.2021-13.4.2021,  13 oppituntia 
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 46,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2016 ja 2017 synty-
neille lapsille + aikuiselle. Perheliikun-
tatunnilla harjoitetaan perusliikunnan 
taitoja, temppuillaan, voimistellaan, 
leikitään liikuntaleikkejä ja liikutaan 
musiikin mukaan. Liikuntatuokion aika-
na aikuinen tukee ja auttaa lastaan tar-
vittaessa sekä liikkuu ja leikkii lapsen 
mukana. Lapsen ja aikuisen yhteinen 
liikunta antaa riemukkaita liikunta-
kokemuksia ja yhteisiä onnistumisen 
elämyksiä. Huom. Ilmoittautuminen vain 
lapsen nimellä, aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 46 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun. 

8301142 PERHELIIKUNTA 4-5 
-VUOTIAILLE SYKSY PÄÄMAJAKOULU 
ALASALI
alasali, Päämajakoulu, II kerros, 
Otto Mannisen katu 10  
ti 17.45-18.45
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 53,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2015 ja 2016 synty-
neille lapsille + aikuiselle. Perheliikun-
tatunnilla harjoitetaan perusliikunnan 
taitoja, temppuillaan, voimistellaan, 
leikitään liikuntaleikkejä ja liikutaan 
musiikin mukaan. Liikuntatuokion aika-
na aikuinen tukee ja auttaa lastaan tar-
vittaessa sekä liikkuu ja leikkii lapsen 
mukana. Lapsen ja aikuisen yhteinen 
liikunta antaa riemukkaita liikunta-
kokemuksia ja yhteisiä onnistumisen 
elämyksiä. Huom. Ilmoittautuminen vain 
lapsen nimellä, aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 53 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun. 
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8301143 PERHELIIKUNTA 4-5 
-VUOTIAILLE KEVÄT PÄÄMAJAKOULU 
ALASALI
alasali, Päämajakoulu, II kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ti 17.45-18.45
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 59,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2015 ja 2016 synty-
neille lapsille + aikuiselle. Perheliikun-
tatunnilla harjoitetaan perusliikunnan 
taitoja, temppuillaan, voimistellaan, 
leikitään liikuntaleikkejä ja liikutaan 
musiikin mukaan. Liikuntatuokion aika-
na aikuinen tukee ja auttaa lastaan tar-
vittaessa sekä liikkuu ja leikkii lapsen 
mukana. Lapsen ja aikuisen yhteinen 
liikunta antaa riemukkaita liikunta-
kokemuksia ja yhteisiä onnistumisen 
elämyksiä. Huom. Ilmoittautuminen vain 
lapsen nimellä, aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 59 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun. 

8301145 SATUJUMPPA 3-4 -VUOTIAILLE 
LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1  
ma 17.00-17.45
14.9.2020-30.11.2020,  11 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  12 oppituntia 
Tuntiopettaja Siiri Paavilainen 
Kurssimaksu 42,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Liikkumisen iloa, leikin ja musiikin 
avulla motoristen taitojen oppimista ja 
vahvistamista. Ryhmä tarkoitettu 3-4 
-vuotiaille. 

8301146 SATUJUMPPA 5-6 -VUOTIAILLE 
LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1  
ma 17.45-18.30
14.9.2020-30.11.2020,  11 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  12 oppituntia 
Tuntiopettaja Saara Paavilainen
Kurssimaksu 42,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa. 
Liikkumisen iloa, leikin ja musiikin 
avulla motoristen taitojen oppimista ja 
vahvistamista. Ryhmä tarkoitettu 5-6 
-vuotiaille. 

SENIORILIIKUNTA

8301035 SENIORIEN KEHONHUOLTO 
SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9  
ti 14.30-15.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kevyttä, helppoa ja lempeää kehon-
huoltoa itseä kuunnellen. Lämmitellen, 
venytellen ja havaintoja tehden. 

8301090 SENIORIJOOGA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 09.00-10.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Joogaa ikääntyville. Keveitä perushar-
joituksia ja rentoutumista. Tarkoituk-
sena on vapauttaa kehon ja mielen 
jännityksiä. Sopii sekä naisille että 
miehille. Oma alusta ja lämmin, mukava 
vaatetus. 

8301150 SENIORIEN JUMPPA PÄIVÄ 
TI PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 15.30-16.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 57,00 € Enintään  25 
opiskelijaa. 
Monipuolista lihaskuntoa, liikkuvuutta, 
koordinaatiota, kestävyyttä ja tasapai-
noa kehittävää jumppaa. Sopii naisille ja 
miehille. Oma alusta mukaan. 

8301151 SENIORIEN JUMPPA PÄIVÄ 
TO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 15.00-16.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 56,00 € Enintään  25 
opiskelijaa. 
Monipuolista lihaskuntoa, liikkuvuutta, 
koordinaatiota, kestävyyttä ja tasapai-
noa kehittävää jumppaa. Sopii naisille ja 
miehille. Oma alusta mukaan. 

ULKOLIIKUNTA

8301170 HELPOT JOKAMIEHEN 
VESILIIKUNTAHARRASTUKSET   
Melapirtti, Ristiinantie 16  
ma 16.30-19.30
ke 16.30-19.30
24.8.2020-7.9.2020,  20 oppituntia 
liikunnanopettaja, LitM Heikki Turunen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla harjoitellaan melontaa ja 
suppailua ihan alkeista aloittaen. 
Kokoontumiset Melapirtillä 24.8.-7.9. 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 
16.30-19.30. Välineiden vuokra sisältyy 
kurssin hintaan. HUOM! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt ennen varsinai-
sen ilmoittautumisajan alkamista! 

8301172 TUTUSTU GOLFIIN SYKSY 
ANNILAN GOLFKESKUS
Annilan Golfkeskus , 
Porrassalmentie 19  
ma 17.00-20.00
ti 17.00-20.00
17.8.2020-18.8.2020,  8 oppituntia 
Annilan Golfkeskuksen ohjaajat
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tutustumiskurssi tarkoitettu kaikille 
lajista kiinnostuneille. Kurssilla saat 
perustuntemuksen lajista ja pääset 
kokeilemaan mielenkiintoista ulko-
lajia Annilan Golfkeskuksen vihreissä 
maisemissa. Kaikki tarvittavat välineet 
sisältyvät kurssin hintaan. Pukeudu 
ulkoliikuntavarusteisiin. Jokaisella kurs-
sille osallistujalla on kurssin jälkeen 
mahdollisuus suorittaa varsinainen 
Greencard 30€ lisähintaan ja tästä saat 
lisätietoa kurssin aikana. HUOM! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt ennen 
varsinaisen ilmoittautumisajan alka-
mista! 

8301173 TUTUSTU GOLFIIN KEVÄT 
ANNILAN GOLFKESKUS 
Annilan Golfkeskus, 
Porrassalmentie 19  
ma 17.00-20.00
ti 17.00-20.00
10.5.2021-11.5.2021,  8 oppituntia 
Annilan Golfkeskuksen ohjaajat
Kurssimaksu 20,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa 
Tutustumiskurssi tarkoitettu kaikille 
lajista kiinnostuneille. Kurssilla saat 
perustuntemuksen lajista ja pääset 
kokeilemaan mielenkiintoista ulko-
lajia Annilan Golfkeskuksen vihreissä 
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maisemissa. Kaikki tarvittavat välineet 
sisältyvät kurssin hintaan. Pukeudu 
ulkoliikuntavarusteisiin. Jokaisella kurs-
sille osallistujalla on kurssin jälkeen 
mahdollisuus suorittaa varsinainen 
Greencard 30€ lisähintaan ja tästä saat 
lisätietoa kurssin aikana. 

8301176 ULKOJUMPPA URPOLA
Urpolan kartano, Selännekatu 30  
to 11.00-11.30
17.9.2020-3.12.2020,  7 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  8 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa 
Urpolan kartanon parkkipaikalla säällä 
kuin säällä. Suositut ”Ulkona kaiken 
ikää” –jumpat jatkuvat opiston ohjel-
massa! Pidämme tarvittavat turvavälit. 
Osoite: Selännekatu 30. 

8301177 ULKOJUMPPA GRAANI
Graanin aukio, Graanintie 9  
ma 11.00-11.30
14.9.2020-30.11.2020,  7 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  8 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Graanin aukiolla säällä kuin säällä. 
Suositut ”Ulkona kaiken ikää” - jumpat 
jatkuvat opiston ohjelmassa! Pidämme 
tarvittavat turvavälit. Graanin aukio 
(Graanintie 9) sijaitsee Graanintien 
kaarteessa, rannan välittömässä lähei-
syydessä. 

8301530 MELONTARETKI 
LUONTERILLA SYKSY ANTTOLA 
Anttolan satama, Satamatie 10  
la 09.00-16.00
22.8.2020-22.8.2020,  9 oppituntia 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 60,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Retki sopii melonnan alkeet osaaville/
syksyn 2019 melontakurssin käyneille. 
Kurssilla hiotaan melontatekniikkaa ja 
tutustutaan Saimaan geopark -puiston 
Luonterin saaristoon. Kokoontuminen 
klo 9 Anttolan satamassa (opas Tiinan 
melontapiste), kajakkien ja varusteiden 
lastaaminen, siirtyminen autoin Miekka-
niemeen, josta vesille. Paluu Miekkanie-
men kautta Anttolan satamaan noin klo 
16. Päivän aikana ruokatauko Luonterin 
saaressa. Varustus: juomapullo + omat 
urheilujuomat / mehu tai vesi, sään 
mukainen ulkoiluasu, villasukat, crocsit 
tai kumisaappaat, taukotakki esim. 
kevyt untuvatakki, vesitiiviisti pakattuna 

vaihtovaatteet kuten urheilukerrasto 
( esim merinovilla), omat eväät, kuten 
retkileivät, ruokainen salaatti, välipalaa. 
Opas keittää kuumat juomat kahvit / 
teen. Kurssimaksu kattaa Saimaa geo-
park melontaoppaan palvelut, kajakin, 
melan ja pelastusliivit. HUOM! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt ennen 
varsinaisen ilmoittautumisen alkua! 

LAVIS®, ZUMBA® 

8301200 ZUMBA GOLD® LYSEO 
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30  
to 17.00-18.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Sirpa Eronen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
Zumba Gold® sopii aloittelijallekin. 
Kaikenikäiset nauttivat rytmikkäästä ja 
mukaansa tempaavasta zumba-tunnel-
masta. Zumban keinuvat tanssiliikkeet 
antavat kyytiä koko keholle ja hiki vir-
taa. Väliin tehdään myös vartalolihaksia 
vahvistavaa Zumba® Toningia. Jokaiselle 
osallistujalle on tunneilla kansalai-
sopiston puolesta Zumba® Toningiin 
kuuluvat välineet. Pääasia tunneilla 
on hauska tunnelma ja monipuolinen 
liikunta. 

8301201 LAVIS® MA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ma 17.30-18.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301202 LAVIS® TI PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ti 19.00-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen

Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301203 LAVIS® PÄIVÄ TI 1 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 11.00-12.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301204 LAVIS® PÄIVÄ TI 2 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ti 13.30-14.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301205 LAVIS® 60+ PÄIVÄ TO 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 13.00-14.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € Enintään  25 
opiskelijaa. 
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Helppoa LAVIS®-jumppaa senioreil-
le. LAVIS®- lavatanssijumppa kutsuu 
mukaan ikään katsomatta kaikkia niitä, 
joiden jalkoihin tulee liikettä esimer-
kiksi Olavi Virran, Laila Kinnusen tai 
Reijo Taipaleen musiikin kuuluessa, 
mutta kyllä jumppatuntiin uudempaa-
kin tanssimusiikkia mahtuu. Tanssilajit 
ovat moninaiset, mm. valssia, humppaa, 
fuskua, rumbaa, masurkkaa, jenkkaa, 
vaihtelevassa järjestyksessä, kuten 
lavatansseissa aina. LAVIS® on yksin 
tanssittava lavatanssin ja perusjumpan 
yhdistelmä, joka on helppoa, hikistä ja 
hauskaa. Jumpassa ei mennä lattiata-
solle, joten jumppamatto on tarpeeton. 

8301206 LAVIS® TO PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
to 19.00-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on HHH eli 
helppoa, hauskaa ja hikistä tanssilii-
kuntaa ilman paria lavatanssimusiikin 
rytmeihin. Tanssiaskeleisiin yhdistetään 
myös helppoja jumppaliikkeitä. Tanssi-
lajeina ovat mm. tango, salsa, valssi, cha 
cha, polkka, humppa, bugg, rumba jne. 
Lavis on iloista ja tehokasta liikuntaa 
keholle ja mielelle musiikista nauttien. 

8301207 LAVIS® 60+ PÄIVÄ PE 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
pe 12.15-13.15
18.9.2020-4.12.2020,  15 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Heloppoa LAVIS®-jumppaa senioreil-
le. LAVIS®- lavatanssijumppa kutsuu 
mukaan ikään katsomatta kaikkia niitä, 
joiden jalkoihin tulee liikettä esimer-
kiksi Olavi Virran, Laila Kinnusen tai 
Reijo Taipaleen musiikin kuuluessa, 
mutta kyllä jumppatuntiin uudempaa-
kin tanssimusiikkia mahtuu. Tanssilajit 
ovat moninaiset, mm. valssia, humppaa, 
fuskua, rumbaa, masurkkaa, jenkkaa, 
vaihtelevassa järjestyksessä, kuten 
lavatansseissa aina. LAVIS® on yksin 
tanssittava lavatanssin ja perusjumpan 
yhdistelmä, joka on helppoa, hikistä ja 
hauskaa. Jumpassa ei mennä lattiata-
solle, joten jumppamatto on tarpeeton. 

8301208 LAVIS® SAIRILA
Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 8-10  
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on HHH eli 
helppoa, hauskaa ja hikistä tanssilii-
kuntaa ilman paria lavatanssimusiikin 
rytmeihin. Tanssiaskeleisiin yhdistetään 
myös helppoja jumppaliikkeitä. Tanssi-
lajeina ovat mm. tango, salsa, valssi, cha 
cha, polkka, humppa, bugg, rumba jne. 
Lavis on iloista ja tehokasta liikuntaa 
keholle ja mielelle musiikista nauttien. 

8301209 LAVIS® MOISIO
Moision koulu, Kyläkouluntie 2  
ke 17.00-18.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301210 LAVIS® RANTAKYLÄ 
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2  
ti 17.00-18.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Sirpa Eronen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 45 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301211 LAVIS® OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2  
to 17.30-18.30
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 45 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha 
ja samba. Tunnilla jopa opit eri lavatanssi-
askeleiden perusteita kuntoilun ohella. 

Monipuolista 
liikuntaa tarjolla
Lavista, kuntojumppaa eri välineillä ja 
ilman, kehonhuoltoa, FasciaMethod-oh-
jausta sekä matalan kynnyksen kuntosali-
ryhmiä. Kaikkia näitä kaudella 2020-2021 
ohjaa Maarit Partanen. Muut kurssit 
ovat tuttuja jo aiemmilta vuosilta, mutta 
nyt ryhmätuntitarjontaan uutena tulee 
FasciaMethod-tunti. Tunnilla yhdistyy 
myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, 
dynaaminen täsmävenyttely kireille lihak-
sille, liikehallintaharjoittelu ja fasciakäsit-
tely pallolla. Toinen uusi tunti listalla on 
matalan kynnyksen kuntosaliryhmät.

Maarit toivottaa lämpimästi vanhat ja 
uudet harrastajat mukaan tunneille: Ter-
vetuloa nauttimaan liikunnan riemusta ja 
yhdessä tekemisestä!

Kuva: Maarit Partasen kotialbumi
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KUNTOJUMPPA

Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
lihaskuntoa, liikkuvuutta, koordinaatiota, 
tasapainoa ja kestävyyttä monipuolisilla 
harjoituksilla ja toisinaan eri välineitä 
apuna käyttäen – usein musiikin tahdis-
sa. Samalla kannustetaan säännölliseen 
liikuntaan ja nautitaan siitä iloisessa 
seurassa. Sopii kaikenikäisille naisille ja 
miehille.

8301402 KUNTOJUMPPA KORPIJÄRVI
Korpijärven kylätalo (entinen koulu), 
Haajalantie 2  
ma 18.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa

8301403 KUNTOJUMPPA LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1  
ma 18.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
Tuntiopettaja Siiri Paavilainen 
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa 

8301404 KUNTOJUMPPA PARKKILA
Honkalinna, Parkkilantie 120  
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
KM Anna Tiusanen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa

8301405 KUNTOJUMPPA 
LÄHEMÄKITALO
Lähemäki talo, Rauhankatu 10  
ma 18.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa

8301406 KUNTOJUMPPA 
PÄÄMAJAKOULU YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ti 18.00-19.00
10.9.2019-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen

Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa

8301407 KUNTOJUMPPA SYKSY 
IHASTJÄRVI
Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170  
ke 18.30-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
KTM Marjut Rantanen
Kurssimaksu 29,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa

8301410 TEHOJUMPPA RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2  
su 18.00-19.00
13.9.2020-29.11.2020,  15 oppituntia 
10.1.2021-11.4.2021,  16 oppituntia 
fysioterapeutti Riikka Lahtinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 45 opiskelijaa 
Huipputehokas ja taatusti kuntoa 
kohottava tunti, jonka sisältö vaihtelee. 
Välillä luvassa intensiivistä Hiit-harjoit-
telua, välillä treenataan lihaskuntoa 
monipuolisin kehonpainoharjoittein, 
ja toisinaan saatetaan hikoilla vanhan 
tutun kuntopiirin parissa. Tunti sisältää 
hyppyjä, mutta ei vaikeaa askellusta. 
Tehojumppa sopii sekä naisille että 
miehille, jotka eivät ole ihan liikunnan 
vasta-alkajia. Sisäliikuntakengät ja 
jumppa-alustat mukaan. 

KEVENNETTY 
KUNTOJUMPPA

Matalampitehoista, nivelystävällistä 
terveysliikuntaa, jonka tavoitteena on 
kehittää monipuolisin, mutta yksinker-
taisin harjoittein kehon toimintakykyä, 
lihaskuntoa, liikkuvuutta, tasapainoa, 
koordinaatiota ja kestävyyttäkin sekä 
nauttia liikunnan ilosta mukavassa 
seurassa.  Sopii hyvin aloitteleville 
liikkujille, vähän liikuntaa harrastaneille, 
ylipainoisille, senioreille, kaikenikäisille 
naisille ja miehille. 

8301301 KEVENNETTY HYPYTÖN 
JUMPPA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
pe 10.00-11.00
18.9.2020-4.12.2020,  15 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  16 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa

8301302 KEVENNETTY JUMPPA 
KORPIJÄRVI
Korpijärven kylätalo (entinen koulu), 
Haajalantie 2  
ke 17.00-18.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
artenomi (AMK) Kaija Väisänen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa

8301303 KEVENNETTY JUMPPA 
OLKKOLA
Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57  
ti 18.45-19.45
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa

8301304 KEVENNETTY JUMPPA OTAVA
Otavan päiväkoti (vanha koulu), Vanha 
Otavantie 112 B   
ma 17.00-18.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa

8301306 KEVENNETTY JUMPPA SYKSY 
PÄIVÄKESKUS
Päiväkeskus, Kiiskinmäenkatu 2  
to 17.00-18.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa

8301307 KEVENNETTY JUMPPA 
NAISILLE JA MIEHILLE PÄIVÄ 
RANTAKYLÄ
Rantakeidas, Kunnanmäki 3  
ma 14.00-15.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa

8301308 KEVENNETTY HYPYTÖN 
JUMPPA PÄÄMAJAKOULU YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10  
ti 15.45-16.45
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
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PALLOILU

8301180 NAISET PALLOILEE SYKSY 
KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 
16  
ti 17.00-18.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 41,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Rentoa, iloista ja mukavaa liikkumista 
yhdessä kokeillen erilaisia palloilulaje-
ja. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
palloilulajeista. Löydä liikunnan ilo 
palloilusta! 

8301181 NAISET PALLOILEE KEVÄT 
KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, 
Raviradantie 16  
ti 17.00-18.30
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 46,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Rentoa, iloista ja mukavaa liikkumista 
yhdessä kokeillen erilaisia palloilulaje-
ja. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
palloilulajeista. Löydä liikunnan ilo 
palloilusta! 

8301182 FITVOLLEY - 
HULLUNHAUSKAA LENTISTÄ 
AIKUISILLE 1 LYSEO
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30  
ti 18.00-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Fitvolley on hauska, monipuolinen ja 
turvallinen lentopallon pelisovellus, 
jossa lentopallotaitojen lisäksi kehite-
tään kehon kuntoa ja toimintakykyä. 
Fitvolley sisältää lentopallon lajitaitojen 
lisäksi lihaskuntoharjoitteita pallolla, 
sovellettuja lentopallon pelimuotoja ja 
lihashuoltoa. Pelivälineenä käytetään 
joustavaa superlon-täytteistä palloa, 
joka ei satuta sormia eikä ranteita ja on 
tavallista lentopalloa hitaampi, joten 
aloittelijakin pysyy pelissä mukana. Fit-
volley sopii kaikenikäisille ja -tasoisille 
kuntoilijoille ja harrastajille. 

8301183 FITVOLLEY - 
HULLUNHAUSKAA LENTISTÄ 
AIKUISILLE 2 LYSEO
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30  
ti 19.00-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Fitvolley on hauska, monipuolinen ja 
turvallinen lentopallon pelisovellus, 
jossa lentopallotaitojen lisäksi kehite-
tään kehon kuntoa ja toimintakykyä. 
Fitvolley sisältää lentopallon lajitaitojen 
lisäksi lihaskuntoharjoitteita pallolla, 
sovellettuja lentopallon pelimuotoja ja 
lihashuoltoa. Pelivälineenä käytetään 
joustavaa superlon-täytteistä palloa, 
joka ei satuta sormia eikä ranteita ja on 
tavallista lentopalloa hitaampi, joten 
aloittelijakin pysyy pelissä mukana. Fit-
volley sopii kaikenikäisille ja -tasoisille 
kuntoilijoille ja harrastajille. 

MATALAN KYNNYKSEN 
LIIKUNTA

8301160 MATALAN KYNNYKSEN 
TUOLIVENYTTELY RYHMÄ 1 SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 09.15-10.00
1.10.2020-3.12.2020,  9 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 21,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssi sopii sinulle, kun haluat kevyttä 
liikettä sekä kehonhuoltoa ilman, että 
pitäisi mennä lattiatasoon. Ryhmässä 
toimitaan rauhalliseen tahtiin tuolilla 
istuen tai tuolia apuna käyttäen, jotkin 
harjoitukset ilman tuolia. Ryhmäkerrat 
aloitetaan hyvällä alkulämmittelyllä. 
Teemme myös tasapainoa ja lihas-
kuntoa harjoittavia liikkeitä. Jokaisella 
ryhmäkerralla venyttelemme monipuo-
lisesti, kokeilemme myös rentoutus- ja 
hengitysharjoituksia. Otathan mukaasi 
vesipullon ja jalkoihin mielellään tossut 
tai liukuestesukat. Tervetuloa! 

8301161 MATALAN KYNNYKSEN 
TUOLIVENYTTELY RYHMÄ 2 SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
to 10.15-11.00
1.10.2020-3.12.2020,  9 oppituntia 

toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 21,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssi sopii sinulle, kun haluat kevyttä 
liikettä sekä kehonhuoltoa ilman, että 
pitäisi mennä lattiatasoon. Ryhmässä 
toimitaan rauhalliseen tahtiin tuolilla 
istuen tai tuolia apuna käyttäen, jotkin 
harjoitukset ilman tuolia. Ryhmäkerrat 
aloitetaan hyvällä alkulämmittelyllä. 
Teemme myös tasapainoa ja lihas-
kuntoa harjoittavia liikkeitä. Jokaisella 
ryhmäkerralla venyttelemme monipuo-
lisesti, kokeilemme myös rentoutus- ja 
hengitysharjoituksia. Otathan mukaasi 
vesipullon ja jalkoihin mielellään tossut 
tai liukuestesukat. Tervetuloa! 

8301164 MATALAN KYNNYKSEN 
LIIKUNTARYHMÄ PUISTOKATU  
Puistokadun sali, Puistokatu 1  
ke 09.30-10.30
28.10.2020-2.12.2020,  8 oppituntia 
13.1.2021-12.5.2021,  20 oppituntia 
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 50,00 € 
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssi sopii sinulle aloittaessasi liikun-
taharrastusta ensimmäistä kertaa / pit-
kästä aikaa tai kun sinulla on rajoitteita, 
joiden vuoksi kuormittavampi liikunta 
on haasteellista. Toki voit tulla mukaan 
myös, kun haluat viikkoosi yhden kevy-
emmän liikuntakerran. Kurssilla liiku-
taan kevyesti oman päivittäisen kunnon 
sallimissa rajoissa. Harjoituksia tehdään 
tuolilla istuen ja salissa liikkuen, mutta 
lattiatasoon ei mennä ollenkaan. Kurs-
silla vahvistetaan kestävyyttä, tasapai-
noa, lihaskuntoa, koordinaatiota, jne, 
rentoutumista sekä venyttelyä unohta-
matta. Monet liikkeistä tehdään ilman 
välineistöä, joten voit tehdä samoja har-
joituksia myös kotona. Lisäksi käytämme 
mm. kuminauhoja, keppejä ja pehmeitä 
palloja. Otathan mukaasi vesipullon ja 
jalkoihin sisäliikuntakengät, tossut tai 
liukuestesukat. Ryhmässä tavataan! 
Huom! Kurssi alkaa vasta lokakuun 
lopulla, mutta jatkuu keväällä touko-
kuulle asti. Keväällä ei kokoontumisia 
talvilomaviikolla 3.3. eikä Puistokadun 
näyttelyviikoilla 21.4. ja 28.4. 

8301166 VOIMAA JA LIIKKUVUUTTA 1 
SOTKU
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
ti 12.30-13.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
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Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tuki- ja liikuntaelinjärjestelmiin vaikut-
tavia lihasvoimaharjoituksia pääasiassa 
seisten tai istuen kuntopiirin muodossa 
eri välinein. Kurssilla saat myös tietoa 
liikkumisen ja lihasvoiman vaikutuk-
sista koko kehoon. Tunnilla sovelletaan 
kaikkia liikkeitä niin, että jokainen 
voi liikkua oman päivittäisen kunnon 
mukaan. Tarvitset mukaan vain avoimen 
mielen ja juomapullon. 

8301167 VOIMAA JA LIIKKUVUUTTA 2 
SOTKU
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9  
ti 13.30-14.30
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti, voice massage -tera-
peutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tuki- ja liikuntaelinjärjestelmiin vaikut-
tavia lihasvoimaharjoituksia pääasiassa 
seisten tai istuen kuntopiirin muodossa 
eri välinein. Kurssilla saat myös tietoa 
liikkumisen ja lihasvoiman vaikutuk-
sista koko kehoon. Tunnilla sovelletaan 
kaikkia liikkeitä niin, että jokainen 
voi liikkua oman päivittäisen kunnon 
mukaan. Tarvitset mukaan vain avoimen 
mielen ja juomapullon. 

8301168 MATALAN KYNNYKSEN 
KUNTOSALIRYHMÄ 1 
RAVIRADANTIEN KUNTOSALI  
Raviradantien kuntosali, 
Raviradantie 8-10  
to 11.30-12.30
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Rauhalliseen tahtiin ohjattu kunto-
saliryhmä, jossa harjoitellaan tavalli-
simmilla kuntosalilaitteilla ja opitaan 
kuntosaliharjoittelun perusteet. Kurssi 
sopii kaikille, jotka haluavat kokeilla 
kuntosaliharjoittelua liikkumismuoto-
na. Matalan kynnyksen ryhmä, johon 
et tarvitse aikaisempaa kokemusta tai 
hyvää kuntoa. 

8301169 MATALAN KYNNYKSEN 
KUNTOSALIRYHMÄ 2  
RAVIRADANTIEN KUNTOSALI
Raviradantien kuntosali, 
Raviradantie 8-10  
to 12.30-13.30
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Rauhalliseen tahtiin ohjattu kunto-
saliryhmä, jossa harjoitellaan tavalli-
simmilla kuntosalilaitteilla ja opitaan 
kuntosaliharjoittelun perusteet. Kurssi 
sopii kaikille, jotka haluavat kokeilla 
kuntosaliharjoittelua liikkumismuoto-
na. Matalan kynnyksen ryhmä, johon 
et tarvitse aikaisempaa kokemusta tai 
hyvää kuntoa. 
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100 vuotias Mikkelin Kansalaisopisto 
sopii iästään huolimatta kaikille.

Oppia ikä kaikki.

KANSALAISOPISTO.MIKKELI.FI

100-vuotias Mikkelin Kansalaisopisto 
sopii iästään huolimatta kaikille.

Oppia ikä kaikki.

KANSALAISOPISTO.MIKKELI.FI

1 0 0  V U O T T A
1 9 2 1 - 2 0 2 1
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ANTTOLA
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 
tiistaina 25.8. klo 10, musiikin 
kursseille klo 17.30. Voit ilmoittautua 
joko internetin kautta osoitteessa 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi tai 
puhelimitse numeroon 015 194 2929. 
Lisätietoa ilmoittautumisesta esitteen 
alussa.

MUSIIKKI 

1101550 PIANONSOITTO
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
to 14.15-16.45
17.9.2020-3.12.2020
14.1.2021-15.4.2021
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 3 opiskelijaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Yksilöopetusta 
on 30 min/viikko. Kurssi on mahdol-
lista toteuttaa etäopetuksena niille 
oppilaille, joilla on aiempaa pianonsoit-
tokokemusta, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101570 ANTTOLAN VIIHDEKUORO
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
to 16.45-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  33 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  36 oppituntia 
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Laulaessa ääni paranee, kuunnelles-
sa sävelkorva paranee. Kaikenikäisille 
suunnattu viihdekuoro. Laulamme 3-4 
äänisesti. Kuoron ohjelmistossa on mu-
siikkia laidasta laitaan, kansanlauluista 
kevyeen musiikkiin. Sopii kaikentasoi-
sille laulajille. Tule mukaan nauttimaan 
yhdessä laulamisesta! 

KÄDEN TAIDOT 

1104500 TEKNINEN TYÖ JA 
HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
ANTTOLA 
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ma 18.00-20.15
14.9.2020-30.11.2020,  33 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  36 oppituntia 
luokanopettaja, KK Mika Salonen
Kurssimaksu 100,00 € 

Enintään 18 opiskelijaa
Puuntyöstön taitojen oppimista ja ke-
hittämistä. Kunnostetaan myös vanhoja 
huonekaluja. Tutustutaan vanhoihin 
liitoksiin ja pintakäsittelytekniikoihin. 
Kurssilla on mahdollista valmistaa 
bambusta sälebambuvapa perhokalas-
tukseen. Kurssilainen tarvitsee oman 
pienen yhdenkäden höylän (Stanley) ja 
sadasosia lukevan digitaalisen työntö-
mitan. Bambua tilataan kurssin alettua. 
Opettajan hankkimasta materiaalista 
erillinen maksu käytön mukaan. Kurssin 
alaikäraja 18 vuotta. 

1104501 ANTTOLAN KÄSITYÖRYHMÄ 
/ SYKSY
Anttolatalo, Taipaleentie 31  
ti 14.30-17.30
to 13.30-16.30
12.11.2020-10.12.2020,  20 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 38,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Jatkamme siitä, mihin keväällä jäimme. 
Teemme farkkuessut ja mekot valmiiksi 
ja tutustumme esim. pikselivirkkauk-
seen. Lopulliset aiheet päätämme 
yhdessä opiskelijoiden kanssa ennen 
ensimmäistä kokoontumiskertaa ja 
aiheeet elävät vielä kurssin aikana. 
Kokoontumiset ovat torstaina 12.11.2020, 
klo 13.30-16.30, tiistaina 17.11, klo 14.30-
17.30, torstaina 26.11, klo 13.30-16.30, 
tiistaina 1.12, klo 14.30-17.30 ja torstaina 
10.12. klo 13.30-16.30. 

1104502 ANTTOLAN KÄSITYÖRYHMÄ 
/ KEVÄT
Anttolatalo, Taipaleentie 31  
ti 14.30-17.30
to 13.30-16.30
23.2.2021-30.3.2021,  20 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 38,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Ompelemme, neulomme, virkkaamme, 
askartelemme oma mielen mukaan. Ai-
heet päätämme yhdessä opiskelijoiden 
kanssa ennen ensimmäistä kokoon-
tumiskertaa. Kokoontumispäivät ovat 
tiistai 23.2.2021, klo 14.30-17.30, torstai 
11.3, klo 13.30-16.30, tiistai 16.3, klo 
14.30-17.30, torstai 25.3, klo 13.30-16.30 
ja tiistai 30.3, klo 14.30-17.30. 

1104503 KUDOTAAN KANGASPUILLA 
ANTTOLA
Anttolatalo, Taipaleentie 31  
to 16.30-19.30
17.9.2020-17.12.2020,  40 oppituntia 
14.1.2021-27.5.2021,  40 oppituntia 

tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 115,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kudonnan kurssilla opiskelemme kuto-
mista loimen luomisesta työn viimeis-
telyyn. Suunnittelemme ja rakennamme 
kankaat yhdessä opiskelijoiden toivei-
den mukaan. Loppusyksyn ja -kevään 
kokoontumiset ovat joka toinen viikko. 

KIELTEN NETTIKURSSIT

Nettikurssilla voit opiskella kotona, 
omalla koneellasi. Kreikan kurssi ko-
koontuu tiettyyn aikaan, muiden kielten 
nettikursseilla saat yleensä uudet 
tehtävät kerran viikossa ja voit tehdä ne 
silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 
Kursseja on suomen (suomi vieraana 
kielenä), englannin, saksan, ranskan, 
venäjän, espanjan, italian ja kreikan 
kielissä. Katso kieltenohjelmaa Mikkelin 
keskustan kohdalta!

TANSSI 

1105500 SOOLOTANSSIKURSSI SYKSY 
ANTTOLA
Anttolanhovi, Hovintie 224  
ke 18.00-19.00
2.9.2020-14.10.2020,  9 oppituntia 
tanssinopettaja Mari Kurtti
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Tule tutustumaan erilaisiin soolotans-
seihin. Aloitamme jo 2.9.2020 Tanssin 
taikaa ja tasapainoa Laviksen tahtiin 
tanssinopettaja (AMK) Mari Kurtin 
ja muiden lajikohtaisesti vaihtuvien 
opettajien ohjauksessa. Kurssi toteute-
taan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n 
(ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja 
tasapainoa -hankkeen kanssa. Hanke 
saa osarahoitusta EU:n maaseuturahas-
ton kautta. Kokoontumiset seitsemänä 
keskiviikkona 2.9.-14.10. Ohjelmassa 
kahdella ensimmäisellä kerralla Lavista, 
sitten rivitanssia ja afroa molempia 
kaksi kertaa ja lopuksi kerran lattareita. 
Opettajina tanssinopettaja (AMK) Mari 
Kurtti (Lavis ja lattarit), rivitanssinoh-
jaaja Marja Kauppinen (rivitanssi) ja so-
sionomi (AMK) Mari Kontulainen (afro). 
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1105510 SENIORITANSSI ANTTOLA   
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ma 16.00-17.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Seniori-
tanssissa olet aina sopivassa iässä. Se-
nioritanssin aloittaminen ei vaadi tans-
sitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti 
omaksuttavat askelsarjat. Monipuolinen, 
hyvärytminen musiikki auttaa sinua 
löytämään tanssin ilon. Tansseja ohjaa 
aina koulutettu ohjaaja. Senioritanssi-
harjoituksiin tullaan arkivaatteissa ja 
tanssiin sopivissa kengissä. Senioritans-
seja tanssitaan useimmiten paripiirissä, 
jossa tanssipari vaihtuu. Olet tervetullut 
ryhmään yksin tai yhdessä, eikä tans-
sissa ole väliä, oletpa mies tai nainen. 
Kaikki tanssivat keskenään ja tutustuvat 
nopeasti. Senioritanssissa on helppo 
saada uusia ystäviä. 

LIIKUNTA 

8301500 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ke 19.00-20.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja rentou-
tumisen avulla. Sopii aloittelijoille ja 
joogaa jo jonkin verran harrastaneille. 
Oma alusta mukaan. 

8301503 PHYSIOPILATES ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ti 17.00-18.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
PhysioPilates-tuote on kehitetty vuonna 
2008 vastaamaan terveysliikunnan 
nykytarpeeseen pohjautuen uusimpaan 
tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinhar-
joittelusta. Koulutettu ohjaaja opettaa ja 

kannustaa jokaista osallistujaa parhaa-
seen mahdolliseen liikkeen hallintaan 
kunkin mahdolliset rajoitteet huomioi-
den. Oma alusta mukaan. 

8301505 IKÄÄNTYVIEN JUMPPA 
ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ti 16.00-17.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Helppoa mutta tehokasta, terveellis-
tä ja mukavaa perusjumppaa, jonka 
tarkoituksena on harjoittaa lihaskuntoa, 
liikkuvuutta ja tasapainoa erilaisia väli-
neitä ja tekniikoita käyttäen. Sopii hyvin 
sekä naisille että miehille. 

8301510 LAVIS® ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  
ma 18.00-19.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa 
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301520 MIESTEN JUMPPA ANTTOLA
Anttolanhovi, Hovintie 224  
ti 19.00-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
Opettaja avoin
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Monipuolisesti lihaskuntoharjoittelua, 
venyttelyä, palloilua ja kehonhuoltoa. 

8301530 MELONTARETKI 
LUONTERILLA SYKSY ANTTOLA 
Anttolan satama, Satamatie 10  
la 09.00-16.00
22.8.2020-22.8.2020,  9 oppituntia 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 60,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Retki sopii melonnan alkeet osaaville/
syksyn 2019 melontakurssin käyneille. 

Kurssilla hiotaan melontatekniikkaa ja 
tutustutaan Saimaan geopark -puiston 
Luonterin saaristoon. Kokoontuminen 
klo 9 Anttolan satamassa (opas Tiinan 
melontapiste), kajakkien ja varusteiden 
lastaaminen, siirtyminen autoin Miekka-
niemeen, josta vesille. Paluu Miekkanie-
men kautta Anttolan satamaan noin klo 
16. Päivän aikana ruokatauko Luonterin 
saaressa. Varustus: juomapullo + omat 
urheilujuomat / mehu tai vesi, sään 
mukainen ulkoiluasu, villasukat, crocsit 
tai kumisaappaat, taukotakki esim. 
kevyt untuvatakki, vesitiiviisti pakattuna 
vaihtovaatteet kuten urheilukerrasto 
(esim merinovilla), omat eväät, kuten 
retkileivät, ruokainen salaatti, välipalaa. 
Opas keittää kuumat juomat kahvit / 
teen. Kurssimaksu kattaa Saimaa geo-
park melontaoppaan palvelut, kajakin, 
melan ja pelastusliivit. HUOM! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt ennen 
varsinaisen ilmoittautumisen alkua! 
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HAUKIVUORI
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 
tiistaina 25.8. klo 10, musiikin 
kursseille klo 17.30. Voit ilmoittautua 
joko internetin kautta osoitteessa 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi tai 
puhelimitse numeroon 015 194 2929. 
Lisätietoa ilmoittautumisesta esitteen 
alussa.

MUSIIKKI 

1101623 MUSKARI 0-3 -VUOTIAAT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ma 17.15-18.00
14.9.2020-23.11.2020,  10 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Lapsen ja vanhemman yhteinen mu-
siikkituokio, johon voi osallistua myös 
perheen sisaruksia! (Sisarus on myös 
ilmoitettava ryhmään.) Lorut, laulut, 
leikit ja soittimet herättävät uteliaisuu-
den ja ilon musiikin kokemiseen lapsen 
kehitystä tukien. Vauvojen keinutellessa 
rytmeissä vanhemman kanssa isommil-
la lapsilla on mahdollisuus nauttia itse-
näisemmästä osallistumisesta. Mukaan 
mahtuu 10 lasta. Huom! Ilmoittautumi-
nen vain lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksaja-kenttään. Kurssin hinta on 68 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun. 

1101624 MUSKARI NOIN 4 -6 VUOTIAAT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ma 18.00-18.45
14.9.2020-23.11.2020,  10 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  10 oppituntia 
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 68,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Laululeikkien ja kuuntelun lisäksi har-
joitellaan yhdessä rytmejä ja soittamis-
ta. Tutustutaan myös laulupiirtämiseen. 
Musiikkituokion painopiste on lapsen 
osallisuuden ja luovuutta vapautta-
van ilmapiirin vahvistamisessa, ilon ja 
onnistumisen kokemuksissa! Mukaan 
mahtuu 10 lasta. Huom! Ilmoittautumi-
nen vain lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksaja-kenttään. Kurssin hinta on 68 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun. 

1101625 KARAOKEKERHO HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ti 19.00-20.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voitta-
jan olon. Samalla opit uusia lauluja, 
laulutekniikkaa ja laitteiden käyttöä 
mukavan rennossa ilmapiirissä. 

KIELET

1206626 VENÄJÄN JATKOKURSSI,
taso 2/A2
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
to 16.15-17.45
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Pitemmälle ehtineen ryhmän kanssa 
kerrataan kurssin alussa sijamuo-
dot. Sen jälkeen aloitetaan oppikirja 
Kafé Piter 2 alusta. Opit substantiivin 
monikon muodostamisen, adjektiivien 
taivutuksen ja lisää verbeistä. Aihe-
piireinä mm. asunto ja asuminen sekä 
puhelinkeskustelu. Alempi ryhmä jatkaa 
kappaleesta 6 oppikirjaa Kafe Piter 1 
(vanha versio) Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt! 

KIELTEN NETTIKURSSIT

Nettikurssilla voit opiskella kotona, 
omalla koneellasi. Kreikan kurssi ko-
koontuu tiettyyn aikaan, muiden kielten 
nettikursseilla saat yleensä uudet 
tehtävät kerran viikossa ja voit tehdä ne 
silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 
Kursseja on suomen (suomi vieraana 
kielenä), englannin, saksan, ranskan, 
venäjän, espanjan, italian ja kreikan 
kielissä. Katso kieltenohjelmaa Mikkelin 
keskustan kohdalta!

Posliinimaalaus 
tarjoaa 
elämyksiä
Haukivuoren Kantalassa toimii pieni, 
mutta aktiivinen posliinimaalaus-
ryhmä. Ryhmässä vuodesta 2009 
lähtien on ollut mukana Kirsti 
Häkkinen. Hän kertoo, että alun 
perin lähti mukaan ryhmään tyttären 
kannustamana, joka oli hankkinut 
posliinimaalit ja tarvikkeita. Parasta 
posliinimaalauksessa on ollut, että 
on saanut ahaa-elämyksiä; on saanut 
leikkiä valoilla ja varjoilla töitä teh-
dessään. 

Vuosien myötä on tullut realismia 
enemmän omaan tekemiseen ja tahti 
on rauhoittunut siinä mielessä, että 
nykyisin riittää yksikin työ talvessa, 
eikä tarvitse määrällisesti niin montaa 
tehdä, vaan voi rauhassa syventyä 
vaikka siihen yhteen.  Tavoite on aina 
oppia uutta ja saada itselle onnistu-
misia. Kirsti kertoo, että posliinimaa-
laus saattaa nielaista mukanaan ja 
huomaamatta aikaa menee useampi 
tunti. Kirsti vinkkaa, että Kanta-
lassa on ihana ryhmä johon mahtuu 
mukaan ja jossa nauretaan yhdessä. 

Kuva: Kirsti Häkkisen kotialbumi
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NÄYTTÄMÖTAITEET 

1102601 HENKIREIKÄ
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
pe 18.00-20.30
18.9.2020-20.11.2020,  40 oppituntia 
15.1.2021-23.7.2021,  100 oppituntia 
harrastajateatteriohjaaja Sanna Saloviin
Kurssimaksu 148,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Tänä lukuvuonna Teatteri Henkireikä 
valmistaa kaksi esitystä! Syksyllä teh-
dään pienoisnäytelmä ja kevätlukukau-
den aikana valmistetaan kesäteatteri-
esitys, jonka esitykset ovat heinäkuussa. 
Tervetuloa mukaan myös uudet osal-
listujat! Jos näytteleminen ei ole oma 
juttu, tekemistä löytyy myös esimerkiksi 
lavastuksen, puvustuksen, maskeerauk-
sen tai teatteritekniikan parissa. 

KUVATAITEET 

1103602 POSLIININMAALAUS KANTALA
Tiusasen vanhatalo, 
Eteläkankaantie 113  
pe 09.00-12.00
18.9.2020-30.10.2020,  24 oppituntia 
26.2.2021-9.4.2021,  25 oppituntia 
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 97,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Suunnitellaan ja maalataan omien 
mallien mukaisia maalauksia erilaisille 
posliiniesineille. Polttomaksu 15€ sisäl-
tyy kurssimaksuun. 

1103603 KEVÄÄN POSLIININMAALAUS 
HAUKIVUORELLA 
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3 
Joka toinen viikko 
la 09.00-14.30
16.1.2021-27.3.2021,  36 oppituntia 
tuntiopettaja Liisa Gynther
Kurssimaksu 75,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Dreijan käyttö posliininmaalauksessa 
ja erikoistekniikat posliinin koristeluun. 
Sopii myös alkajille. Polttomaksu 12€ 
sisältyy kurssimaksuun. 

KÄDEN TAIDOT
 
1104600 HAUKIVUOREN PUUTYÖT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ti 17.00-20.00
15.9.2020-24.11.2020,  40 oppituntia 
12.1.2021-23.3.2021,  40 oppituntia 
DI Heikki Naumanen
Kurssimaksu 115,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Puuntyöstön taitojen oppimista ja 
kehittämistä. Metallintyöstö myös mah-
dollista. Tänä vuonna kokeillaan uutena 
asiana valuhartsien ja epoksien käyttöä 
erilaisiin kohteisiin. Opettajan hankkii 
valuhartseja, joista veloitus käytön mu-
kaan. Ikäraja 18 vuotta. 

1104601 HAUKIVUOREN 
KÄSITYÖRYHMÄ
Haukivuoritalo, Keskustie 49  
ma 17.00-20.00
14.9.2020-23.11.2020,  40 oppituntia 
11.1.2021-22.3.2021,  40 oppituntia 
artenomi (AMK) Kaija Väisänen
Kurssimaksu 115,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Aihepiireinä kudonnan lisäksi muita kä-
dentaitoja, sovitaan yhdessä tarkemmin 
ryhmän kanssa. Loppukevään kokoontu-
miset joka toinen viikko. 

TANSSI
 
1105635 LAVATANSSIKURSSI SYKSY 
HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
la 11.00-15.00
su 11.00-15.00
3.10.2020-4.10.2020,  11 oppituntia 
seuratanssinopettaja Jorma Hokkanen 
ja opetuspari Raakel Hokkanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Kurssilla on lajeina lauantaina hidas 
valssi ja bugg. Sunnuntaina kävely-
humppa ja fusku. Tasona alkeistaso. 
Molempina päivinä on puolen tun-
nin evästauko, joten ota omat eväät 
mukaan. Kurssi toteutetaan yhdessä 
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallin-
noiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 
-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoi-
tusta EU:n maaseuturahaston kautta. 

LIIKUNTA 

8301601 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ke 17.00-18.30
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
joogaohjaaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja ren-
toutumisen avulla. Sopii aloittelijoille 
ja joogaa harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

Puutyöt 
tarjoavat 
onnistumisia
Aila Asikainen (kuvassa oikealla) ja 
Sirkka Nykänen aloittivat Haukivuo-
rella syksyllä 2019 puutöiden kurssin. 
Molemmat rouvat kertovat, että kiin-
nostus entisöintiin oli yksi motivaat-
tori kurssille osallistumiseen. Kurssilla 
saa tehdä käsillä töitä ja näkee oman 
työnsä jäljen. On mukava katsella 
töitä valmiina, kun saa ihailla mitä 
on saanut aikaiseksi. Parasta antia on 
ollut uusiin työkoneisiin tutustuminen 
ja niiden käytön opettelu. Kurssilla on 
saanut tehdä uusia juttuja ja samalla 
saanut inspiraatiota omiin töihin. 

Kuva: Saara Liukkonen
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8301610 LAVIS® HAUKIVUORI 
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ma 17.30-18.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 35 opiskelijaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on HHH eli 
helppoa, hauskaa ja hikistä tanssilii-
kuntaa ilman paria lavatanssimusiikin 
rytmeihin. Tanssiaskeleisiin yhdistetään 
myös helppoja jumppaliikkeitä. Tanssi-
lajeina ovat mm. tango, salsa, valssi, cha 
cha, polkka, humppa, bugg, rumba jne. 
LAVIS® on iloista ja tehokasta liikuntaa 
keholle ja mielelle musiikista nauttien. 

8301630 KEVENNETTY KUNTOJUMPPA 
TO HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
to 18.00-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Matalampitehoista, nivelystävällistä 
terveysliikuntaa, jonka tavoitteena on 
kehittää monipuolisin mutta yksinker-
taisin harjoittein kehon toimintakykyä, 
lihaskuntoa, liikkuvuutta, tasapainoa, 
koordinaatiota ja kestävyyttäkin sekä 
nauttia liikunnan ilosta. Sopii sekä nai-
sille että miehille. 

8301635 KEVENNETTY KUNTOJUMPPA 
KE HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ke 19.15-20.15
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 20 opiskelijaa 
Lihaskuntoa, liikkuvuutta, koordinaatio-
ta, tasapainoa ja kestävyyttä moni-
puolisilla harjoituksilla ja toisinaan eri 
välineitä apuna käyttäen – usein mu-
siikin tahdissa. Samalla kannustetaan 
säännölliseen liikuntaan ja nautitaan 
siitä iloisessa seurassa. Sopii kaikenikäi-
sille naisille ja miehille. 

8301640 KUNTOJUMPPA HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ma 18.30-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Monipuolista ja tehokasta lihaskun-
tojumppaa sekä oman kehon painolla 
että eri välineitä hyödyntäen. Tunti 
sisältää helpon alkulämmittelyn ja noin 
10 minuutin loppuvenyttelyn. 

8301645 KEHONHUOLTO HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3  
ma 19.30-20.00
14.9.2020-30.11.2020,  7 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  8 oppituntia 
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 28,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Rauhallinen puolituntinen, jonka aikana 
palaudutaan rasituksista, lisätään liik-
kuvuutta ja kehonhallintaa sekä vähen-
netään lihaskireyksiä. Joskus käytämme 
myös välineitä, kuten keppejä ja fascia-
palloja. Tunnilla ollaan sukkasillaan tai 
paljain jaloin. Mukaan voit ottaa oman 
jumppa-alustan ja pienen pyyhkeen. 

8301651 KUNTOSALIHARJOITTELU 
NAISILLE JA MIEHILLE HAUKIVUORI
Haukihalli, kuntosali, Keskustie 47  
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kuntosaliharjoittelua naisille ja miehille. 
Sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin 
harrastaneille. 
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HIRVENSALMI
Hirvensalmella tarjonta keskittyy 
liikuntaan, kädentaitoihin ja musiikkiin. 
Ne tarjoavat monta mahdollisuutta 
harrastaa.
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 
tiistaina 25.8. klo 10, musiikin 
kursseille klo 17.30. Voit ilmoittautua 
joko internetin kautta osoitteessa 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi tai 
puhelimitse numeroon (015) 194 2929. 
Lisätietoa ilmoittautumisesta esitteen 
alussa.

Hirvensalmen yhteyshenkilö on
Matti Laitsaari, puh 044 794 2930.

MUSIIKKI 

1101700 PIANONSOITTO 
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5  
to 17.00-20.15
17.9.2020-3.12.2020 
14.1.2021-15.4.2021
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Pianonsoiton perus- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Opis-
kelijan kannattaa heti paikan saatuaan 
ottaa yhteyttä opettajaan soittoajan 
sopimiseksi, puh: 050 430 3099. Kurssi 
on mahdollista toteuttaa etäopetukse-
na, mikäli lähiopetus ei ole koronavirus-
tilanteen takia mahdollista. 

1101701 PIANON, KITARAN, BASSON, 
RUMPUJEN SOITTO JA LAULU, 
maanantai 
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5  
ma 17.00-20.00
14.9.2020-30.11.2020 
11.1.2021-12.4.2021
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Soittimien perus- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Opis-
kelijan kannattaa heti paikan saatuaan 
ottaa yhteyttä opettajaan soittoajan 
sopimiseksi, puh: 050 430 3099. Kurssi 
on mahdollista toteuttaa etäopetukse-
na, mikäli lähiopetus ei ole koronavirus-
tilanteen takia mahdollista. 

1101702 PIANON, KITARAN, BASSON, 
RUMPUJEN SOITTO JA LAULU, 
keskiviikko
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5  
ke 17.00-21.00
16.9.2020-2.12.2020 
13.1.2021-14.4.2021 
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa 
Soittimien perus- ja jatko-opetusta. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Opis-
kelijan kannattaa heti paikan saatuaan 
ottaa yhteyttä opettajaan soittoajan 
sopimiseksi, puh: 050 430 3099. Kurssi 
on mahdollista toteuttaa etäopetukse-
na, mikäli lähiopetus ei ole koronavirus-
tilanteen takia mahdollista. 

1101710 KARAOKEKERHO 
HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9  
ti 15.45-17.15
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voitta-
jan olon. Samalla opit uusia lauluja, 
laulutekniikkaa ja laitteiden käyttöä 
mukavan rennossa ilmapiirissä. 

KIELTEN NETTIKURSSIT

Nettikurssilla voit opiskella kotona, 
omalla koneellasi. Kreikan kurssi ko-
koontuu tiettyyn aikaan, muiden kielten 
nettikursseilla saat yleensä uudet 
tehtävät kerran viikossa ja voit tehdä ne 
silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 
Kursseja on suomen (suomi vieraana 
kielenä), englannin, saksan, ranskan, 
venäjän, espanjan, italian ja kreikan 
kielissä. Katso kieltenohjelmaa Mikkelin 
keskustan kohdalta!

KÄDEN TAIDOT 

1104700 KUDONTA JA KÄDENTAIDOT
Puulan Manuelli -käsityökeskus, 
Junnankuja 25 Joka toinen viikko 
ke 11.00-14.00
16.9.2020-9.12.2020,  28 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  32 oppituntia 

tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 101,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Suunnittelemme, rakennamme ja ku-
domme kankaita kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Kertaamme kudonnan perus-
asioita niin teoriassa kuin käytännössä. 
Opettelemme yhdessä päätettyjä muita 
kädentaidon tekniikoita mm. kirjontaa 
ja erilaisia lankatyötapoja, pientä ja 
tarpeellista tilkuista. Ryhmä kokoontuu 
joka toinen viikko. Voit ilmoittautua 
myös vain syksyyn tai kevääseen, kurssi-
hinta lasketaan tuntien mukaan, 

Entisöimällä 
vanhat tavarat 
heräävät eloon
Entisöintikursseja on tarjolla kansalai-
sopistossa useampia, Hirvensalmella 
entisöintiä ohjaa jo aiemmilta vuosilta 
tuttu Hetta Torpo. Hirvensalmella  
kokoontuu kaksi ryhmää, toinen 
viikoittain ja toinen noin joka kolmas 
viikonloppu. Kurssien hinnat ovat 
samoja kaikilla paikkakunnilla. 

Entisöinti on ympäristöystävällinen 
harrastus, kun vanhoja tavaroita 
uudistetaan uudelleen käyttöön. 
Nopeata se ei ole, vaan monesti 
työvaiheet vaativat kärsivällisyyttä ja 
sitkeyttä. Jotkut vaiheet vaativat myös 
jonkun verran voimaa ja kuntoa, mutta 
varsinaisesti aiempaa kokemusta ei 
tarvitse olla. 

Kuva: Hetta Torpon kotialbumi
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1107701 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS, 
viikonloppukurssi
Elomaan koulu, teknisen työn luokka, 
Koulutie 5  
pe 17.15-20.15
la 09.00-12.45
18.9.2020-28.11.2020,  36 oppituntia 
15.1.2021-27.3.2021,  45 oppituntia 
verhoilija, artesaani Hetta Torpo
Kurssimaksu 117,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kokoonnumme syyskaudella 18.-19.9, 9.-
10.10, 6-7.11 ja 27.-28.11. sekä keväällä 15.-
16.1, 5.- 6.2, 19.-20.2, 12.-13.3 ja 26.-27.3. 
Kunnostetaan jokin kurssilaisen vanha 
huonekalu. Kurssi sisältää huonekalun 
purkamisen, osien kunnostamisen, 
kasaamisen ja pintakäsittelyn. Opetta-
jan hankkimasta materiaalista erillinen 
maksu käytön mukaan. Varastotilat ovat 
kellarikerroksessa. 

1107702 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS, 
torstaikurssi
Elomaan koulu, teknisen työn luokka, 
Koulutie 5  
to 17.15-20.15
17.9.2020-26.11.2020,  40 oppituntia 
14.1.2021-25.3.2021,  40 oppituntia 
verhoilija, artesaani Hetta Torpo
Kurssimaksu 117,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kunnostetaan jokin kurssilaisen vanha 
huonekalu. Kurssi sisältää huonekalun 
purkamisen, osien kunnostamisen, 
kasaamisen ja pintakäsittelyn. Myös 
pienimuotoisia verhoilutöitä voi tehdä.
Opettajan hankkimasta materiaalista 
erillinen maksu käytön mukaan. Varas-
totilat ovat kellarikerroksessa. 

TANSSI 

1105705 LAVATANSSIVIIKONLOPPU 
SYKSY HIRVENSALMI 
Seuratalo, Pitäjäntie 9  
la 11.00-15.00
su 11.00-15.00
10.10.2020-11.10.2020,  11 oppituntia 
tanssinopettaja Tiina Ripatti ja  
paritanssiohjaaja Juha Häkkinen
Kurssimaksu 26,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Syksyn lavatanssikurssi järjestetään la 
ja su 10. ja 11.10. Molempina päivinä klo 
11-15. Kurssilla harjoitellaan lavatans-
seihin sopivia tansseja. Aika on pitkä, 
joten evästauko on paikallaan. Mukaan 
tarvitset vain mukavat kengät ja iloisen 
mielen. 

LIIKUNTA 

8301710 TRAGER-LIIKUNTA 
HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9  
ma 18.00-19.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
hieroja, Trager-opiskelija Saara Tukiainen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Yksinkertaisia venyttelyliikkeitä ja 
hengitystekniikkaa kehon joustavuuden 
ja notkeuden ylläpitämiseksi. Rauhalli-
silla venytyksillä helpotetaan kiputiloja, 
kankeutta ja jäykkyyttä. Rentoutumista 
ja oman kehoon keskittymistä, joka 
rauhoittaa myös mieltä. Harjoitteissa 
ovat avainsanoja rentous, luonnollisuus 
ja omien voimavarojen tunnistaminen. 
Mukaan joustava lämmin oloasu, var-
vas- tai muut sukat, oma alusta, kevyt 
peitto esim. fleese-huopa ja juomapul-
lo. 

8301720 IKÄÄNTYVIEN JUMPPA 
HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9  
ke 14.00-15.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
fysioterapeutti Jaana Pöyry
Kurssimaksu 61,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Tavoitteena liikkuvuuden, lihasvoiman, 
tasapainon sekä yleiskunnon paranta-
minen ikääntymisen tuomat muutokset 
huomioiden. 

8301725 LAVIS HIRVENSALMI
Elomaan koulu, juhlasali, Koulutie 5  
ti 18.00-19.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tanssinopettaja Tiina Ripatti
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301730 KEHONHUOLTO 
HIRVENSALMI
Elomaan koulu, juhlasali, Koulutie 5  
ti 19.00-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
tanssinopettaja Tiina Ripatti
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa
Kurssilla helpotetaan lihasjännityksiä, 
parannetaan lihasten toimivuutta, kehi-
tetään liikkuvuutta ja tasapainoa. Sopii 
sekä naisille että miehille. 

8301745 HATHAJOOGA LAHNANIEMI
Lahnaniemen koulu, 
Lahnaniementie 67  
ma 18.00-19.30
14.9.2020-30.11.2020,  22 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  24 oppituntia 
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti  
Eeva-Liisa Eskelinen
Kurssimaksu 77,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hen-
gityksen, asanaharjoitusten ja rentou-
tumisen avulla. Sopii aloittelijoille ja 
joogaa jo jonkin verran harrastaneille 
kaikenikäisille naisille ja miehille. Oma 
alusta mukaan. 

8301750 KUNTOJUMPPA LAHNANIEMI 
Lahnaniemen koulu, 
Lahnaniementie 67  
ke 18.30-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
Tuntiopettaja Saara Paavilainen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 10 opiskelijaa
Reipasta kuntojumppaa välinein ja il-
man - ryhmän toiveita kuunnellen. Sopii 
sekä naisille että miehille. 

8301760 KUNTOJUMPPA TUUKKALA
Tuukkalan (vanha) koulu,
Joutsantie 1212  
ke 19.00-20.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Outi Kiesilä
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kuntojumppaa ja venyttelyä lihaskun-
non ja liikkuvuuden ylläpitämiseksi. 
Sopii naisille sekä miehille. 
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RISTIINA
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 
maanantaina 25.8. klo 10, musiikin 
kursseille klo 17.30. Voit ilmoittautua 
joko internetin kautta osoitteessa 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi 
tai puhelimitse numeroon 015 194 
2929. Ilmoittautumiset Ristiinan 
kirjastossa 25.8. klo 10-18. Lisätietoa 
ilmoittautumisesta esitteen alussa. 

Ristiinan yhdyshenkilö on Margit 
Alatupa, puh. 044 794 5582.

TAITEEN PERUSOPETUS, 
MUSIIKKI

1101800 TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS: PIANONSOITTO
Ristiinan koulukeskus, musiikkiluokka, 
Mäkitie 30  
ti 14.15-18.15
15.9.2020-15.12.2020 
12.1.2021-11.5.2021
musiikin maisteri Leena Äärimaa
Kurssimaksu 201,00 € 
Enintään 8 opiskelijaa
Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa 
musiikin yleisen oppimäärän mukais-
ta opetusta. Taiteen perusopetuksen 
tehtävänä on antaa mahdollisimman 
monelle kokemuksia taiteesta ja tai-
teellisesta työskentelystä. Se sisältää 
myös yleissivistäviä tavoitteita: tukee 
oppilaan henkistä kasvua ja luovuuden 
ja sosiaalisten taitojen kehittymis-
tä. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat puhelimitse ennen ensim-
mäistä opetuskertaa. Tästä tiedotamme 
tekstiviesteillä, muistathan merkitä 
matkapuhelinnumeron henkilötietoihisi 
ilmoittautuessasi. Kurssi on mahdollista 
toteuttaa etäopetuksena, mikäli lähi-
opetus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista. 

MUSIIKKI

1101801 KUORO RED ROSES
Ristiinan koulukeskus, Setälä-sali, 
Mäkitie 30  
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva

Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kaikenikäisille suunnattu viihdekuoro. 
Laulukielenä pääsääntöisesti englanti. 

1101802 KARAOKEKURSSI
Ristiinan koulukeskus, Setälä-sali, 
Mäkitie 30  
to 19.30-21.00
17.9.2020-3.12.2020,  22 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  24 oppituntia 
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 87,00 € 
Enintään 10 opiskelijaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voitta-
jan olon. Samalla opit uusia lauluja, 
laulutekniikkaa ja laitteiden käyttöä 
mukavan rennossa ilmapiirissä. 

1101803 YKSINLAULU A
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
ti 15.00-18.00
15.9.2020-1.12.2020
12.1.2021-13.4.2021
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 6 opiskelijaa
Yksinlaulun tavoitteena on löytää oma 
vapaa ja luonnollinen äänenkäyttötapa. 
Laulamme mieleisiä lauluja kevyestä 
klassiseen. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Yksilöajat klo 15.00-18.00. 
Kurssi on mahdollista toteuttaa etä-
opetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101804 YKSINLAULU B
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
ke 17.00-19.30
16.9.2020-2.12.2020 
13.1.2021-14.4.2021 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Yksinlaulun tavoitteena on löytää oma 
vapaa ja luonnollinen äänenkäyttötapa. 
Laulamme mieleisiä lauluja kevyestä 
klassiseen. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101805 YKSINLAULU C
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
pe 14.00-16.30
18.9.2020-4.12.2020 
15.1.2021-16.4.2021 
opettaja, kuoronjohtaja

Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Yksinlaulun tavoitteena on löytää oma 
vapaa ja luonnollinen äänenkäyttötapa. 
Laulamme mieleisiä lauluja kevyestä 
klassiseen. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101806 PIANONSOITTO
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
ma 14.00-16.30
14.9.2020-30.11.2020 
11.1.2021-12.4.2021 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta 
opiskelijan lähtötasosta riippuen. Mu-
siikin perusteiden ja vapaan säestyksen 
alkeita. Ohjelma suunnitellaan opiskeli-
jakohtaisesti. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101807 PIANO VAPAA SÄESTYS
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
ke 14.15-16.45
16.9.2020-2.12.2020 
13.1.2021-14.4.2021 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Kurssilla opetellaan vapaan säestyksen 
alkeita, mm. sointumerkkejä, tyypillisiä 
sointukulkuja, säestämään helpoissa 
sävellajeissa tuttuja lauluja, erilaisia 
säestystyylejä ja musiikin peruskä-
sitteitä. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
etäopetuksena, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 

1101808 PIANONSOITTO AIKUISET
Ristiinan koulukeskus, luokka H202, 
Mäkitie 30  
ma 16.45-19.15
14.9.2020-30.11.2020 
11.1.2021-12.4.2021 
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 5 opiskelijaa
Kurssi sisältää pianonsoiton, musiikin 
perusteiden ja vapaan säestyksen har-
joittelua. Tule päivittämään säestystaito-
jasi tai perehtymään klassisen musiikin 
saloihin. Ohjelmisto suunnitellaan 
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opiskelijakohtaisesti. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kurssi on mahdollista 
toteuttaa etäopetuksena, mikäli lähi-
opetus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista. 

1101810 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO
Ristiinan koulukeskus, musiikkiluokka, 
Mäkitie 30  
to 14.30-19.00
17.9.2020-3.12.2020 
14.1.2021-15.4.2021 
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 9 opiskelijaa
Akustinen/sähkökitara/bassokitara/
ukulele. Oppilas sopii opintosuunnitel-
man yhdessä opettajan kanssa kauden 
alussa, voit keskittyä johonkin tiettyyn 
kitaransoiton osa-alueeseen (soinnutus, 
komppaus, nuotinluku, improvisointi 
jne). Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestyksessä 
ennen ensimmäistä opetuskertaa. Yksi-
löopetusta on 30 min/viikko. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa etäopetuksena, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista. 

1101811 RUMPUJENSOITTO
Ristiinan koulukeskus, musiikkiluokka, 
Mäkitie 30  
ke 15.15-17.15
16.9.2020-2.12.2020 
13.1.2021-14.4.2021 
tuntiopettaja Antti Luukkonen
Kurssimaksu 132,00 € 
Enintään 4 opiskelijaa
Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja jo 
aiemmin soittaneille. Opetus joko 
opiskelijan toiveiden mukaisesti tai val-
takunnallisia kurssitutkintovaatimuksia 
suorittaen. Oppikirjoina Leevi Leppänen: 
Rokkaavat rummut, Ted Reed: Syncopa-
tion tai Joel Rothman: Disco Drumming. 
Omat rumpupalikat mukaan. Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. Kurssi on mah-
dollista toteuttaa etäopetuksena, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista. 

KIELET

1203811 ENGLANNIN KERTAUSKURSSI, 
taso 2/A2
Ristiinan koulukeskus, Mäkitie 30  
ke 17.30-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  22 oppituntia 

13.1.2021-14.4.2021,  26 oppituntia 
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 24 opiskelijaa
Kaipaatko rohkeutta englannin puhu-
miseen? Onko osa kielioppisäännöistä 
päässyt unohtumaan? Tällä kertauskurs-
silla käydään ryhmän toiveiden mukaan 
läpi englannin keskeisiä rakenteita ja 
vahvistetaan sanavarastoa, mutta pää-
paino kurssilla on läpi käytyjen asioiden 
suullisissa harjoituksissa. Kurssilla 
käytetään oppikirjaa Everyday English 
1: Englantia aikuisille. Huom! Tarkem-
pi luokkatila ilmoitetaan osallistujille 
ennen kurssin alkua. 

KIELTEN NETTIKURSSIT

Nettikurssilla voit opiskella kotona, 
omalla koneellasi. Kreikan kurssi ko-
koontuu tiettyyn aikaan, muiden kielten 
nettikursseilla saat yleensä uudet 
tehtävät kerran viikossa ja voit tehdä ne 
silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 
Kursseja on suomen (suomi vieraana 
kielenä), englannin, saksan, ranskan, 
venäjän, espanjan, italian ja kreikan 
kielissä. Katso kieltenohjelmaa Mikkelin 
keskustan kohdalta!

KULTTUURI, 
KIRJALLISUUS 

1302800 LUKUPIIRI
Ristiinan kirjasto, Brahentie 34
Joka 4. viikko 
ti 17.00-19.15
15.9.2020-8.12.2020,  12 oppituntia 
12.1.2021-11.5.2021,  15 oppituntia 
kulttuurituottaja Noora Tähtinen
Kurssimaksu 47,00 € 
Enintään  15 opiskelijaa. 
Tätä kirjaa en unohda. Tämän kirjan 
haluaisin lukea. Tule lukupiiriin keskus-
telemaan ja jakamaan lukukokemuk-
siasi. Kurssi antaa uusia lukuelämyksiä 
ja avartaa maailmankuvaasi tarjoten 
mielikuvitusmatkoja kirjallisuuteen. 
Hyppää kyytiin! Kurssi kokoontuu kerran 
kuukaudessa. Syksy: 15.9,13.10, 10.11 ja 
8.12 . Kevät 12.1, 9.2, 9.3. 13.4 ja 11.5. 

KÄDEN TAIDOT 

1104800 PUUTYÖ - JA ENTISÖINTI
Ristiinan koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Mäkitie 30  
to 17.00-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  44 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  52 oppituntia 
teknisentyön opettaja KM Aki Pöntinen
Kurssimaksu 122,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan opiskelijoiden 
toiveiden mukaan uutta ja vanhaa 
puusta ja metallista. Voit ilmoittautua 
myös joko syys- tai kevätkaudelle, 
hinta määräytyy oppituntien mukaan. 
Kurssimaksun voi maksaa myös erissä. 
Tästä on aina sovittava toimiston kanssa. 
Kurssin alaikäraja on 18 vuotta. 

1104801 PUUTYÖ-JA ENTISÖINTI / 
PÄIVÄRYHMÄ SYKSY
Ristiinan koulukeskus, 
teknisen työn luokka, Mäkitie 30  
ke 14.00-17.00
16.9.2020-2.12.2020,  44 oppituntia 
teknisen työn opettaja KM Aki Pöntinen
Kurssimaksu 76,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan opiskeijoiden 
toiveiden mukaan uutta puusta ja 
metallista tai entisöidään vanhaa. 
Kurssin alaikäraja on 18 vuotta. Kurssin 
kelloaikaan voi tulla muutoksia koulun 
lukujärjestyksen vuoksi. 

1104802 PUUTYÖ-JA ENTISÖINTI / 
PÄIVÄRYHMÄ KEVÄT
Ristiinan koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Mäkitie 30  
ke 14.00-17.00
13.1.2021-31.3.2021,  40 oppituntia 
teknisen työn opettaja KM Aki Pöntinen
Kurssimaksu 70,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan opiskelijoiden 
toiveiden mukaan uutta puusta ja me-
tallista tai entisöidään vanhaa. Kurssin 
alaikäraja on 18 vuotta. 

1104803 KANKAANKUDONTA
Suopursu, Forsströmintie 10  
ma 17.30-20.30
14.9.2020-23.11.2020,  40 oppituntia 
11.1.2021-29.3.2021,  40 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 111,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Sisusta yksilöllisillä tekstiileillä. Suun-
nitellaan, rakennetaan ja kudotaan 
käyttö- ja sisustustekstiilejä. Käymme 
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läpi kudonnan perusasioita niin teo-
riassa kuin käytännössäkin. Värjäämme 
tarvittaessa kudemateriaaleja. Kudon-
nan ohessa opetellaa mm. makrameeta 
ja jäännösmateriaaleista esim. helmi-
virkkausta. Voit ilmoittautua myös vain 
syys- tai kevätkaudelle. Ryhmään voi 
tulla myös aloittelijat. 

1104805 LUONNONMATERIAALIT 
KODIN KORISTEINA
Suopursu, Forsströmintie 10  
la 10.00-17.00
14.11.2020-14.11.2020,  9 oppituntia 
tuntiopettaja Soili Montonen
Kurssimaksu 21,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Tehdään kransseja, ovikoristeita, palloja 
havuista, risuista, sammaleesta, kävyis-
tä. Koristellaan työt nauhoilla, niinillä, 
kävyillä jne. Ohjaajalta voi ostaa mate-
riaalit. Ilmoittaudu viimeisteään viikko 
ennen kurssia materiaalin hankinnan 
takia. Materiaalimaksu 10e. Kurssille 
mukaan oksasakset ja työsormikkaat.. 

1104810 HUOVUTUS
Ristiinan koulukeskus, tekstiililuokka, 
Mäkitie 30  
to 16.30-19.30
pe 16.30-19.30
12.11.2020-27.11.2020,  22 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 41,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Löytyykö kaapeistasi vanhoja huovu-
tusvilloja, haluatko päästä niistä eroon. 
Katsotaan mitä niistä syntyy, persoo-
nallisia koristeita, sisusatustekstiilejä, 
asusteita, koruja ym. itselle tai pukin-
konttiin. Käytetään kone- ja pistokir-
jontaa sekä helmiä töiden koristelussa. 
Vain välttämöntä uutta hankitaan esim. 
esihuopalevyä ja tottakai myös uutta 
villaa mikäli tarvtaan esim. jos et ole 
aikaisemmin huovutusta harrastanut. 
Infoilta ja materiaalien hankinnan tarve 
to 12.11. klo 16.30-18.00. Kurssi kokoon-
tuu to- pe 19.-20.11 ja 26.-27.11. 

1104812 TAITO TEHDÄ/ILO ONNISTUA 
HANGASTENMAAN KYLÄTALO
Hangastenmaan kylätalo,
Parkkilantie 237. 
Joka toinen viikko ma 11.00-14.00
21.9.2020-7.12.2020,  28 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 51,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi koostuu vaihtuvista teemoista, 
joista sovitaan ensimmäisellä kerralla. 
Ideana on mm. luoda käyttökelpoisista 

kierrätysmateriaaleista uusia ja ainut-
laatuisia tuotteita. 

1104813 NÄRHILÄN KUDONTA JA 
TEKSTIILITYÖ
Närhilän kylätalo, Närhiläntie 530 
Joka toinen viikko 
pe 12.30-15.30
18.9.2020-11.12.2020,  28 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 50,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi koostuu eri teemoista. Suunni-
tellaan ja kudotaan erilaisia tekstiilejä. 
Kudonnan ohessa myös muita tekstii-
lityön tekniikoita, kirjontaa, tilkkutöitä, 
makrameeta sekä vuodenaikoihin 
liittyvät askartelutyöt. 

1104814 JUKARAN KÄSITYÖRYHMÄ
Jukaran talo, Jukarantie 138 Joka 
toinen viikko 
ke 12.30-15.30
23.9.2020-2.12.2020,  24 oppituntia 
20.1.2021-7.4.2021,  28 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 88,00 € 
Enintään 12 opiskelijaa
Kudomme kankaita kurssilaisten 
toiveiden mukaan, käytössä kahdet 
kangaspuut. Erilaisia lankatyötapoja 
mm. makramee, huovutusta, tilkkutöitä, 
värjäystä. Sisältö tarkentuu ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. 

TANSSI 

1105800 LASTENTANSSI 1-3 
-VUOTIAILLE LAPSILLE JA AIKUISELLE 
SYKSY RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
la 10.00-10.30
19.9.2020-17.10.2020,  3 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 19,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
ja rytmiä. Lastentanssi on mielikuvien 
avulla toteutettavaa tanssiliikuntaa, 
jolla pyritään vahvistamaan ikätason 
mukaista motorista kehitystä ja perus-
liikuntataitoja sekä tuntemaan sosiaa-
lisuutta. Lastentanssi sopii sekä tytöille 
että pojille. Aikuinen osallistuu lapsen 
mukana tunnille. Ilmoittautuminen lap-
sen nimellä, osallistumismaksu sisältää 
sekä lapsen että aikuisen. Kokoontumi-

set lauantaisin 19.9.-17.10. klo 10-10.30, 
paitsi 3.10. ei kokoontumista. 

1105801 LASTENTANSSI 4-6 
-VUOTIAILLE LAPSILLE SYKSY RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
la 10.30-11.15
19.9.2020-17.10.2020,  4 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 16,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
ja rytmiä. Lastentanssi on mielikuvien 
avulla toteutettavaa tanssiliikuntaa, 
jolla pyritään vahvistamaan ikätason 
mukaista motorista kehitystä ja perus-
liikuntataitoja sekä tuntemaan sosiaa-
lisuutta. Lastentanssi sopii sekä tytöille 
että pojille. Aikuinen voi olla mukana 
seuraamassa. Kokoontumiset lauantai-
sin 19.9.-17.10. klo 10.30-11.15, paitsi 3.10 
ei kokoontumista. 

1105803 LASTENTANSSI 1-3 
-VUOTIAILLE LAPSILLE JA AIKUISELLE 
KEVÄT RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
la 10.00-10.30
13.3.2021-17.4.2021,  3 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 21,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
ja rytmiä. Lastentanssi on mielikuvien 
avulla toteutettavaa tanssiliikuntaa, 
jolla pyritään vahvistamaan ikätason 
mukaista motorista kehitystä ja perus-
liikuntataitoja sekä tuntemaan sosiaa-
lisuutta. Lastentanssi sopii sekä tytöille 
että pojille. Aikuinen osallistuu lapsen 
mukana tunnille. Ilmoittautuminen lap-
sen nimellä, osallistumismaksu sisältää 
sekä lapsen että aikuisen. Kokoontu-
miset viitenä lauantaina 13.3.-17.4. klo 
10-10.30, paitsi pääsiäisviikonloppuna 
3.4. ei kokoontumista. 

1105804 LASTENTANSSI 4-5 
-VUOTIAILLE LAPSILLE KEVÄT RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
la 10.30-11.15
13.3.2021-17.4.2021,  5 oppituntia 
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 18,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
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ja rytmiä. Lastentanssi on mielikuvien 
avulla toteutettavaa tanssiliikuntaa, 
jolla pyritään vahvistamaan ikäta-
son mukaista motorista kehitystä ja 
perusliikuntataitoja sekä tuntemaan 
sosiaalisuutta. Lastentanssi sopii sekä 
tytöille että pojille. Aikuinen voi olla 
mukana seuraamassa. Kokoontumiset 
viitenä lauantaina 13.3.-17.4. klo 10.30-
11.15, paitsi pääsiäisviikonloppuna 3.4. ei 
kokoontumista. 

1105812 SENIORITANSSI RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
to 16.00-17.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 40 opiskelijaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Seniori-
tanssissa olet aina sopivassa iässä. Se-
nioritanssin aloittaminen ei vaadi tans-
sitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti 
omaksuttavat askelsarjat. Monipuolinen, 
hyvärytminen musiikki auttaa sinua 
löytämään tanssin ilon. Tansseja ohjaa 
aina koulutettu ohjaaja. Senioritanssi-
harjoituksiin tullaan arkivaatteissa ja 
tanssiin sopivissa kengissä. Senioritans-
seja tanssitaan useimmiten paripiirissä, 
jossa tanssipari vaihtuu. Olet tervetullut 
ryhmään yksin tai yhdessä, eikä tans-
sissa ole väliä, oletpa mies tai nainen. 
Kaikki tanssivat keskenään ja tutustuvat 
nopeasti. Senioritanssissa on helppo 
saada uusia ystäviä. 

LIIKUNTA 

8301800 ASTANGAJOOGA 
ALKEISJATKO RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
ti 18.30-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen 
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Astangajoogaa vasta-alkajille ja jonkin 
verran lajia harrastaneille. Suuren 
suosion saavuttanut joogamuoto, joka 
lisää kehon tuntemusta, notkeutta sekä 
voimakkaan hengityksen kehitystä. Oma 
alusta mukaan. 

8301801 HATHAJOOGA RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
ti 17.00-18.30
15.9.2020-1.12.2020,  22 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  26 oppituntia 
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen 
Kurssimaksu 80,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Hathajooga on joogalaji, jossa pyritään 
saamaan keho hyvään hallintaan. Hat-
hajoogan periaatteita ovat painovoiman 
huomioiminen ja asteittaisesti ete-
neminen harjoituksessa. Hathajoogan 
ohjalta on kehitetty liikunnanllisempi 
astangajooga. Sopii vasta-alkajille ja 
lajia jonkin verran harrastaneille. Oma 
alusta mukaan. 

8301820 IKÄNAISTEN JUMPPA 
RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1  
to 10.00-11.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 59,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Jumppaa, joka sisältää mieltä virkistä-
vän ja kuntoa kohottavan lämmittelyn ja 
lihaskunto-osuuden sekä venyttelyn. 

8301821 IKÄMIESTEN JUMPPA 
RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1  
to 11.00-12.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 59,00 € 
Enintään 18 opiskelijaa
Mieltä virkistävää ja kuntoa kohottavaa 
kuntojumppaa, joka sisältää alkuverryt-
telyn, kuntosalityöskentelyn ja loppu-
venyttelyn. 

8301823 FASKIAPILATES SYKSY 
RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1  
ke 18.30-19.30
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Faskiapilates on kehitetty ihmisen ko-
konaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi 
liikeharjoitteluksi, joka sopii kaikille 
aloittelijasta aktiiviliikkujaan. Ryhtiä ja 
hengittämistä parantava pilatesharjoit-

telu ja myofaskiaalinen liikeharjoittelu 
yhdistyvät faskiapilatestunnilla vaihte-
levaan ja mukavaan muotoon. Säännöl-
linen harjoittelu korjaa kehon lihas-
tasapainoa ja koordinaatiota. Tunnille 
tarvitset joustavat, lämpimät vaatteet, 
sukat, jumppa-alustan ja vesipullon. 

8301824 FASKIAPILATES KEVÄT 
RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1  
ke 18.30-19.30
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 34,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Faskiapilates on kehitetty ihmisen ko-
konaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi 

Pysähtyminen 
oman itsensä 
äärelle palkitsee 
Kuutisen vuotta sitten naapuri houkut-
teli Tiina Ikosen astangajoogan pariin. 
Joogassa Tiinaa kiehtoo sen teema; 
pitää pysähtyä oman itsensä äärelle 
samalla kuunnellen omaa kehoaan. 
Joka syksy kurssin alkaessa kesän 
jälkeen tavoitteena on tänäkin vuonna 
pystyä jälleen taipumaan.

– Ihan parasta on koko meidän porukka, 
vetäjä sekä olotila jokaisen puolen-
toista tunnin harjoituksen jälkeen. Tie-
tää tehneensä jotain ja on keskittynyt 
edes pieneksi hetkeksi. 

Kuva: Tiina Ikosen kotialbumi
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liikeharjoitteluksi, joka sopii kaikille 
aloittelijasta aktiiviliikkujaan. Ryhtiä ja 
hengittämistä parantava pilatesharjoit-
telu ja myofaskiaalinen liikeharjoittelu 
yhdistyvät faskiapilatestunnilla vaihte-
levaan ja mukavaan muotoon. Säännöl-
linen harjoittelu korjaa kehon lihas-
tasapainoa ja koordinaatiota. Tunnille 
tarvitset joustavat, lämpimät vaatteet, 
sukat, jumppa-alustan ja vesipullon. 

8301825 SELKÄ KUNTOON RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1  
ke 10.00-11.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 61,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssi sisältää käytännön harjoittelua, 
vahvistaen selän tukilihaksia. Harjoit-
telu kehittää tasapainoa ja kehonhal-
lintaa. 

8301830 LAVIS RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
to 18.00-19.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  17 oppituntia 
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 50 opiskelijaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVIS®:ta tanssitaan yksin, joten ei ole 
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-
lun ohella. 

8301840 KEHONHUOLTO JA 
KEVENNETTY JUMPPA RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30  
ma 19.00-20.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Monipuolista kevennettyä kuntoliikun-
taa kehonhuoltoa unohtamatta. Sopii 
hyvin sekä naisille että miehille. 

8301841 KEVENNETTY KUNTOJUMPPA 
KOIVAKKALA
Vesalaisen tupa, Haukharju 165  
ke 16.15-17.15
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 16 opiskelijaa
Yksinkertaista, nivelystävällistä ja 
iloista perusjumppaa. Sopii hyvin mm. 
aloitteleville liikkujille, vähän liikuntaa 
harrastaneille ja ikääntyville, naisille 
sekä miehille. 

8301843 KUNTOJUMPPAA JA 
KEHONHUOLTOA NÄRHILÄ
Närhilän kylätalo, Närhiläntie 530  
ke 17.45-18.45
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 30 opiskelijaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii hyvin sekä 
naisille että miehille. 

8301844 KUNTOJUMPPA 
KUOMIOKOSKI
Kuomapirtti, Pirtintie 3  
ma 17.40-18.40
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii hyvin sekä 
naisille että miehille. 

8301845 KUNTOJUMPPAA JA 
KEHONHUOLTOA HANGASTENMAA
Hangastenmaan kylätalo, 
Parkkilantie 237  
to 19.00-20.00
17.9.2020-3.12.2020,  15 oppituntia 
14.1.2021-15.4.2021,  16 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii kaikenikäi-
sille ja naisille sekä miehille. 

8301848 VOIMAA JA LIIKKUVUUTTA 
HANGASTENMAA
Hangastenmaan kylätalo, 
Parkkilantie 237  
ti 19.00-20.00
15.9.2020-1.12.2020,  15 oppituntia 
12.1.2021-13.4.2021,  17 oppituntia 
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Tunneilla keskitytään selän, vatsan ja 
niskahartian lihaskuntoon sekä kropan 
liikkuvuuteen jalka- ja pakaralihaksia 
unohtamatta. Kehontuntemus -lii-
keharjoittelut tehdään kunkin oman 
kuntotason mukaan; oma tavoite joko 
kuntoutus, kunnon kohotus tai palau-
tuminen. Kurssi tarkoitettu sekä naisille 
että miehille. 



KURSSITARJONTA 2020-2021

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2020-202194

SUOMENNIEMI
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 
maanantaina 25.8. klo 10, musiikin 
kursseille klo 17.30. Voit ilmoittautua 
joko internetin kautta osoitteessa 
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi tai 
puhelimitse numeroon 015 194 2929. 
Lisätietoa ilmoittautumisesta esitteen 
alussa. 

Suomenniemen yhdyshenkilö on 
Margit Alatupa, puh. 044 794 5582.

KIELTEN NETTIKURSSIT

Nettikurssilla voit opiskella kotona, 
omalla koneellasi. Kreikan kurssi ko-
koontuu tiettyyn aikaan, muiden kielten 
nettikursseilla saat yleensä uudet 
tehtävät kerran viikossa ja voit tehdä ne 
silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. 
Kursseja on suomen (suomi vieraana 
kielenä), englannin, saksan, ranskan, 
venäjän, espanjan, italian ja kreikan 
kielissä. Katso kieltenohjelmaa Mikkelin 
keskustan kohdalta!

KÄDEN TAIDOT 

1104900
MAKRAMEE- MARATOONI
Laamalansaari, Karavaanikuja 55  
la 10.30-16.45
su 10.30-16.45
10.10.2020-11.10.2020,  16 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 30,00 € 
Enintään 15 opiskelijaa
Makramee eli solmeilu on perinteinen 
helppo käsityömuoto, joka ei vaadi juuri 
muuta kuin erlaisia lankoja ja kaksi 
kättä. Opetellaan maktameesolmuja ja 
valmistetaan mm. kukka-amppeleita, 
seinävaatteita verhoja, unisieppareita. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa 
tietoa ennen kurssia, ilmoittaudu tämän 
vuoksi hyvissä ajoin. 

1104903
HUOVUTUSVIIKONLOPPU
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20  
la 10.00-15.30
su 10.00-15.30
17.10.2020-18.10.2020,  14 oppituntia 
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 28,00 € 

Enintään 12 opiskelijaa
Asusteita,kukkia, kortteja, koristeita ja 
koruja (vanhat vetojetjut). Käytetään 
esihuopalevyä, huovutusvillaa,villa-
lankoja. Opetellaan huovutuksen eri 
tekniikat märkähuovutusesta neulahuo-
vutukseen. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkempaa tietoa ennen kurssia,ilmoit-
taudu hyvissä ajoin. 

LIIKUNTA 

8301905 LIHASKUNTO PAREMMAKSI 
PILATEKSEN AVULLA SUOMENNIEMI
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20  
ma 18.00-19.00
14.9.2020-30.11.2020,  15 oppituntia 
11.1.2021-12.4.2021,  16 oppituntia 
pilatesohjaaja Heli Fabritius
Kurssimaksu 56,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssilla keskitymme kehittämään 
erityisesti keskivartalon lihaksia pi-
lates-harjoitteilla, jotka toteutamme 
lateraalisen hengityksen rytmissä. 
Tavoitteena on saada vahvempi keho, 
sekä kasvattaa lihaksia, niinpä treenin 
kuuluu myös tuntua. Ja ennen kaikkea 
sen kuuluu tuntua hyvältä! Pilateksen 
avulla paranevat myös ryhti, kehotie-
toisuus, tasapaino ja koordinaatiokyky. 
Lisäksi Pilates auttaa keskittymään 
paremmin. Aiempi pilates-kokemus ei 
ole välttämätöntä, sillä harjoitteet so-
peutetaan osallistujien mukaan. Kurssi 
sopii hyvin myös miehille, joten nyt 
rohkeasti vaikka pariskunnat yhdessä 
tutustumaan lajiin. Mukaan tarvitset 
oman jumppamaton tai muun vastaa-
van alustan. Tervetuloa! 

8301915 JOOGAA IYENGARIN TAPAAN 
SUOMENNIEMI
Suomenniemen Nuorisoseurantalo, 
Kirkonkyläntie 15  
pe 19.00-20.30
18.9.2020-4.12.2020,  22 oppituntia 
15.1.2021-16.4.2021,  24 oppituntia 
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 88,00 € 
Enintään 25 opiskelijaa
Iyengar-tyylisen joogan ryhmä, joka 
soveltuu sekä aloittelijoille että jo 
jooganneille. Uudenlainen rauha ja ke-
veys, kokemus kehosta, täsmällisyyden 
kautta muodostuva kokonaisvaltainen 
tasapaino. Mielen asettuminen tähän 
hetkeen ja tyyneyteen. 

8301921 KEHONHUOLTOA JA 
VENYTTELYÄ SUOMENNIEMI
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20  
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020,  15 oppituntia 
13.1.2021-14.4.2021,  17 oppituntia 
pilatesohjaaja Heli Fabritius
Kurssimaksu 57,00 € 
Enintään 20 opiskelijaa
Kehonhuoltoa ja venyttelyä kaikenikäi-
sille naisille ja miehille. Hyödynnämme 
harjoitteissa kevyitä ja kaikille sopivia 
pilatesliikkeitä tarkoituksena vahvis-
taa keskivartaloa sekä lisätä lihasten 
venyvyyttä ja nivelten liikkuvuutta. 
Kurssi sopii kaikentasoisille liikkujille ja 
myös liikuntaharrastusta aloitteleville. 
Tervetuloa! 

Kroppa pysyy 
kunnossa
Suomenniemellä toimii oma pilatesryh-
mänsä, jossa on ollut mukana vuodesta 
2018 lähtien myös Taisto Hirvonen. 
Ryhmään Taisto hakeutui, kun huomasi, 
että Suomenniemellä on sellainen tar-
jolla. Hän haluaa kropan pysyvän kun-
nossa, ja siinä edesauttavat pilateksen 
liikkeet ja venyttelyt. Hyvässä porukassa 
on ollut rauhallinen ja hyvä tahti, jotka 
ovat muodostaneet miellyttävän koko-
naisuuden.

Kuva: Taisto Hirvosen kotialbumi
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ILMOITTAUDU KURSSEILLE

kansalaisopisto.mikkeli.fi

MUISTA NÄMÄ KURSSIT:

KURSSI KURSSINUMERO



Monipuolista taidekasvatusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Mikkelissä järjestetään 
taiteen perusopetusta 

kuvataiteessa, käsityötaiteessa, 
musiikissa, teatteritaiteessa ja 
tanssissa. Taiteen perusopetus 
on tavoitteellista tasolta toiselle 
etenevää eri taiteenalojen 
opetusta. Opetus edistää 
elinikäistä taiteen harrastamista 
ja luo pohjan oman taidesuhteen 
kehittymiselle, niin taiteen tekijänä 
kuin kokijana. 

Taiteen perusopetusta voidaan 
antaa sekä yleisen että laajan 
oppimäärän mukaan. Taiteen 
perusopetuksen oppimäärän 
suoritettuaan opiskelija saa 
päättötodistuksen. Opinnot luovat 
myös pohjaa hakeutua opiskellun 
taiteenalan oppilaitoksiin. 

Taiteen perusopetusta 
tarjoavissa oppilaitoksissa on 
jo parin vuoden ajan käytetty 
uutta opetussuunnitelmaa, 
jonka perusteissa korostuvat 
kokemuksellisuus, yhdessä 
tekeminen ja taiteidenvälisyys.  
Taide osana yhteiskuntaa ja 
alueellisten toimijoiden välinen 
yhteistyö saavat lisää painoarvoa. 

Yksityiskohtaisemmat tiedot 
opinnoista saat seuraavilta sivuilta 
ja opetuksen järjestäjiltä. Tässä 
esitteessä olevien toimijoiden 
lisäksi taiteen perusopetusta 
antavat Mikkelissä myös Etelä-
Savon tanssiopisto ja Mikkelin 
musiikkiopisto.

Taiteen perusopetus Mikkelissä



Taiteen perusopetus 

ammattitaidolla vuodesta 2006

Uudet tilat Mikkelin keskustassa, 

Maaherrankatu 12

Palkittu toiminta, 

Mikkeli Palkinto 2014

kuva Sami Funke

Seuraa meitä:

Carmencita
Tanssikoulu

www.lacarmencita.fi

Lapsille
• Vauvatanssi 0-1v
• Taaperotanssi 1-3v

• Lastentanssi 4-6v

Nuorille
• Baletti
• Nykytanssi 

Showtanssi
• Katutanssi
• Karakteritanssi
• Koulutusryhmät

Aikuisille
• Aikuistenbaletti
• Flamenco

Tiiviskurssit eri lajeissa



Mikkelin kansalaisopisto 
tarjoaa taiteen 
perusopetusta yleisen 

oppimäärän mukaan musiikissa, 
kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. 

Opintojen yhteinen otsikko on TAIKA 
– aikaa taiteelle. TAIKA viittaa niin 
monialaiseen taidekasvatukseen kuin 
taiteen tekemiseen ja katsomiseen 
liittyvään lumoon. 

Taiteen perusopintojen suorittaminen 
mahdollistaa paneutumisen 
taiteeseen; aikaa taiteelle.

TAIKA-opintojen ytimessä on kolmen 
taiteenalan välinen yhteistyö. Opinnot 
toteutuvat siten, että ne tarjoavat 
kokemuksen erilaisista taiteen 
tekemisen tavoista ja esitysmuodoista. 
Tämä tapahtuu niin valitun 
taiteenalan sisällä kuin monitaiteisissa 
projekteissa.

Lisätietoja: kansalaisopisto.mikkeli.fi 

Taika-opintojen visuaalinen ilme: Alexander Palme



KUVATAIDE:
Maalaa, piirrä, muotoile, luo, ideoi ja toteuta 
hulvattomia kuvallisia taideteoksia itsesi ja muiden 
iloksi! 

Kuvataidekoulun ryhmät:
POLLOCIT, varhaisikä 4-6v., kurssinumero 
1103106

PICASSOT, 7-9v., kurssinumero 1103107

DALIT, 7-9v., kurssinumero 1103108

VAN GOGHIT, 10-12v., kurssinumero 1103109

GAUGUINIT, 10-12v., kurssinumero 1103110

MATISSET, 13-19v., kurssinumero 1103112

REMBRANDTIT, 13-19v., kurssinumero 1103113

TAIKA, kuvataiteen opinnot aikuisille, jatkajat 
kurssinumero 1103114

MUSIIKKI:
Opettele soittotaito, musisoi yhdessä 
ja luo omaa musiikkia!

TAIKA -taiteen perusopetus: 
pianonsoitto, kurssinumero 1101000

TAIKA -taiteen perusopetus: 
viulunsoitto, kurssinumero 1101007

TAIKA -taiteen perusopetus 
Ristiina: pianonsoitto, kurssinumero 
1101800

TEATTERITAIDE:
Tule mukaan teatteriryhmään! Tutustu 
näyttelijäntyöhön, liike- ja ääni-
ilmaisuun ja muihin teatteritaiteen osa-
alueisiin! Tee erilaisia esityksiä! 

VINTIÖT 7-10 v., kurssinumero 
1102001

Monitaideryhmä ARTVENTURES 
9-12 v., kurssinumero 1102002

TARAPAAPPA 11-16 v., 
kurssinumero 1102003

VEKKULITEATTERI 10-17 v., 
kurssinumero 1102004

NUORISOTEATTERI KanNu 
alk. 16-v., kurssinumero 1102005

UUTTA! Teatterin taiteen 
perusopetus aikuisille – 
ILMOITTAUTUMISKURSSI 
kurssinumero 1102009

ILMOITTAUDU 
MUKAAN! 
Uusien opiskelijoiden 
ilmoittautuminen alkaa ti 25.8. 

Lisätietoja: 
kansalaisopisto.mikkeli.fi 

TAIKA
– AIKAA
TAITEELLE

INNOSTU! 
Perustaidot hallintaan

LAAJENNA! 
Osallistu monitaiteisiin projekteihin

SYVENNÄ! 
Syvenny omaan

 kiinnostuksen kohteeseesi

ESIINNY, KUUNTELE, KATSO! 
Tee esitys, aseta työsi näytteille, soita 

konsertissa

TUTKI JA KOKEILE! 
Luo itse ja kokeile uusia työtapoja

TULOSSA KESÄLLÄ 2021!
Taiteen perusopetuksen MONITAIDELEIRI  Tarkemmat tiedot kevään esitteestä!



Tevetuloa käsityökouluun
o
Käsityökoulu on tavoi�eellista vuodesta toiseen 
etenevää käsityöopetusta. Taito- käsityökoulussa 
annetaan taiteen perusopetusta laajan oppimäärän 
mukaises� lapsille, nuorille ja aikuisille. Käsityö-
koulun tavoite on tuo�aa onnistumisen iloa käsi-
työssä. Monille käsityökoulun opiskelijoille käsityös-
tä on tullutkin elinikäinen opintopolku ja elämän-
tapa. Opetus on pitkäjänteistä vuodesta toiseen 
etenevää. Opintojen aikana tutustutaan laajas� 
käsityötekniikoihin ja monipuolises� eri materiaa-
leihin. Opintojen laajuus on 1300 tun�a. Opinnot 
rakentuvat perus- ja syventävistä opinnoista. Aikuis-
iän opinnot voi aloi�aa yli 1� vuo�aana. Opetus
�lat Taito- käsityökoulu Vuorikatu 5 ja Kenkävero
puupaja (Nikkarit).

Pe�usopinnot y�i �� vuo��i��e
Käsityön perusopinnoissa tuotetaan tuo�eita, teok-
sia ja palveluja yksin ja yhdessä sekä itselle e�ä 
toiselle. Tuo�eissa käyte�ävyys ja tarkoituksenmu-
kaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle te-
kemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat
ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee 
osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvoin�na. 
Käsityössä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja ilmai-
sun välineenä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana 
ovat oppilaalle merkitykselliset ilmiöt, joita lähesty-
tään henkilökohtaisen kokemuksen kau�a koh� 
yleisempiä käsityön ilmiöitä.

Nikk��it� y�i �� vuo��i��e
Taitonikkarit antavat taiteenperusopetusta opetus-
suunnitelman mukaises�, voit siis jatkaa perusopin-
tojen jälkeen syventäviin opintoihin. Ryhmässä työs-
kennellään yksin ja ryhmässä hauskojen ilmiöiden 
parissa, kokeillen ja ihmetellen. Käsityötaitojen edis-
tyessä otetaan myös pieniä askeleita digitaaliseen 
ja elektroniseen maailmaan. Opetus Kenkäveron 
puupajassa, ope�ajana on Juhani Kuokkanen.

Syventävät opinnot
Syventäviin opintoihin voi hakeutua perusopintojen
jälkeen. Opintojen tarkoituksena on taitojen laajen-
taminen ja paino�aminen oppilaan valitsemalla ta-
valla. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

Aikuisten opinnot
Aikuisten opetukseen voi osallistua yli 1�- vuo�aat. 
Opetuksessa noudatetaan käsityön laajan oppimää-
rän tavoi�eita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa 
huomioidaan oppijan aiempi osaaminen, omatoi-
misuus ja mo�voituneisuus. Päämääränä on oppi-
misen ilon saavu�aminen tekemisen, vuorovaiku-
tuksen, uuden oivaltamisen sekä kyseenalaistavan 
ja kokeilevan työskentelyn avulla. Usein tekemi-
seen lii�yy tärkeänä osana jakamisen kul�uuri ja 
sosiaalisuus.

Käsityökoulu alkaa viikolla 36.
Hinnat alkaen 90€ / lukukausi

Ilmoittaudu mukaan!

Lisä�etoja ja 
ilmoi�autumiset

www.taitoitasuomi.fi
Taito Shop

0440 162 234

Tutustu
maksu�a

3 ensimmäistä
kertaa



Valaisin-, 
tuftaus-, 
kudonta-,
makramee-, 
ym. kurssit

Vuole oma 
virkkuukoukku 

Molla Millsin 
kanssa
Ke 9.9. 

klo 17.30

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset

www.taitoitasuomi.fi
Taito Shop

0440 162 234

Makramee ohjekirja

19.90

OLLI 
-villasukkalanka

3,90 / 100g

Kauppakeskus Akseli
Hallituskatu 7-9 Mikkeli

Ma -pe klo 10-17, la 9-15

Tervetuloa 
käsityökursseille!



TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ 

soveltavalla liikunnalla 
Soveltava liikunta on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman, 
sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta 
vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 

Ilmoittautuminen ti 18.8.2020 klo 9 alkaen 
www.kuntapalvelut.fi /mikkeli tai
puh. 015 194 2400

Vesijumpat   88€/vuosi
Jumpat ja kuntosali  80€/vuosi

Anttolanhovin vesijumpat  
65€/syyskausi
80€/kevätkausi

Maksu Anttolanhoviin.

Move like Mikkeli.

LIIKUNTARYHMÄT 2020–2021
7.9.–18.12.2020, 11.1.–14.5.2021

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kuntosaliohjaus
Kiiskinmäki, päiväkeskus
Liikuntaesteisten kuntosali  ma     14.30 – 15.30

Saimaa Stadiumi
Neurologisten kuntosali, ryhmä 1 ma     10.00 – 11.00
Neurologisten kuntosali, ryhmä 2 ma     11.00 – 12.00
Vaikeavammaisten kuntosali, ryhmä 1 ti        10.00 – 11.30
Vaikeavammaisten kuntosali, ryhmä 2   ti        11.30 – 13.00

Raviradantie 8, kuntosali
Kehitysvammaisten kuntosaliohjaus ma     13.00 – 14.00
Sovellettu kuntosali, ryhmä 1   ke      12.00 – 13.00
Sovellettu kuntosali, ryhmä 2   ke      13.15 – 14.15
Sovellettu kuntosali, ryhmä 3  ke      14.30 – 15.30
Sovellettu kuntosali, ryhmä 4  pe      10.00 – 11.00
Selkäryhmän kuntosali    pe      14.00 – 15.00

Lyseon yläsali
Kehitysvammaisten aikuisten  ma     17.00 – 18.00
liikuntakerho  
Senioritanssi     ke     15.30 – 16.30

Kuntoliikunta
Kansalaisopiston tila, Puistokatu 1
Soveltava jumppa   ma     13.00 – 14.00
Neurologisten tasapainoryhmä   ti        14.30 – 15.30

Lasten liikunta 6-14 v.  
Rantakylän yhtenäiskoulu
Sovellettu pelikerho  to     18.00 – 19.00  

Vesiliikunta
Viihdeuimala Rantakeidas  
Reumaatikkojen ja niveloireisten 
vesijumppa   
ryhmä 1    ti      10.00 – 10.30
ryhmä 2    ti      10.40 – 11.10
ryhmä 3    ti      11.20 – 11.50
Vaikeavammaisten uinti   pe    10.00 – 11.30
Invalidien vesivoimistelu   pe    12.00 – 13.00
Päiväjoutilaiden vesijumppa 
ryhmä 1 (lämmin allas)  pe   9.15 – 9.45
ryhmä 2   pe   11.45 – 12.15

Naisvuoren uimahalli 
(aloitus vko 35)
Päiväjoutilaiden vesijumppa 
ryhmä 3   ti      13.00 – 13.30
ryhmä 4   pe    12.30 – 13:00

Anttolanhovi
Vesijumppa ryhmä 1  ma    17.00 – 17.45
                      ryhmä 2  ma    18.00 – 18.45
                      ryhmä 3  ma    19.00 – 19.45

TIEDUSTELUT: LIIKUNTAPALVELUT 
Matti Poutiainen 044 794 2406

liikkuvamikkeli  I  #liikkuvamikkeli 

Kuva: Pihla Liukkonen/Kontrastia

> www.mikkeli.fi /liikunta
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Harrastusmahdollisuuksia
ja monipuolista tekemistä sekä hyvää oloa!

 
Hyvän Olon kohtaamispaikkamme tarjoavat monipuolisia

harrastusmahdollisuuksia Mikkelissä.
Ohjelmiimme kuuluu mm. liikuntaa,

kieliryhmiä, musiikkia, luentoja, kulttuuria, yhteisiä retkiä
ja paljon muuta kiinnostavaa.

 
Tervetuloa mukaan toimintaan,

olemme uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö.

 
Kysy toiminnastamme lisää p. 040 1471697 tai

hae kuukausittain vaihtuva ohjelma
kohtaamispaikastamme.

Ohjelman näet myös osoitteesta
www.mikkelinsetlementti.fi.

Mikkelin Setlementti ry
Lönnrotinkatu 5 

50100, Mikkeli

Mikkelin Setlementti ry



Saimaa Stadiumilla
La 29.8.2020 klo 10 - 14

Tapahtumassa on laaja kattaus Mikkelin seuroja, 
yhdistyksiä ja toimijoita esittelemässä tarjoamiaan 
harrastusmahdollisuuksia. Toimintapisteitä, 
näytöksiä ja lajiesittelyjä koko päivän ajan niin 
sisällä kuin ulkonakin. 

Tapahtuma on maksuton.

HUOM! Mahdolliset koronarajoitukset saattavat 
peruuttaa tapahtuman.

Lisätietoja: Tiina Juhola, puh. 044 794 2407 ja Hanna Knaappila, puh. 040 129 4242
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MIKKELIN 
YLIOPISTOKESKUS

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja 
Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva yliopistokeskittymä Mikkelissä. 

AALTO-YLIOPISTO: 
 International Business -kandidaattiohjelma
HELSINGIN YLIOPISTO: 
 Ruralia-instituutti
 Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste 
 Luomuinstituutti (Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen)
 Koordinaatioyksikkö
LUT-YLIOPISTO: 
 LUT Mikkeli

YLIOPISTO-OPINTOJA MIKKELISSÄ      MUc.fI/OPISKELIJALLE

Mikkelissä on monia mahdollisuuksia yliopisto-opintojen aloittamiseen, jatkamiseen ja 
täydentämiseen. Tutustu esimerkiksi seuraaviin:
- Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelma
- Co-op Network Studies ja laaja Avoimen yliopiston tarjonta Helsingin yliopistossa
- LUT-yliopiston täydennyskoulutustarjonta sekä monimuotoisina suoritettavat tutkinnot

muc.fi
facebook.com/mikkelinyliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus

Aalto-yliopisto • Helsingin yliopisto • LUT-yliopisto
Mikkeli University Consortium



Opintoja & koulutuksia
Just Sulle!

Ota koppi opinnoista!

MARKKINOINTI, TALOUS 
JA YRITTÄJYYS

Avoimen yliopiston  
opinnot ovat juuri sinua 
varten – olipa syy opiskeluun 
mikä tahansa! Voit opiskella 
joustavasti, työn ohessa. 
Myös määrätietoinen opis-
kelu onnistuu, ottamalla 
avoimen yliopiston puolella 
askelia kohti tulevaa tutkin-
toa! Autamme sinut alkuun 
ja ohjaamme opintojasi myös 
matkan varrella.

Työelämälähtöiset koulu-
tuksemme ovat suunniteltu 
työelämän vaatimukset huo-
mioiden. Koulutusten laa-
juus vaihtelee puolenpäivän 
koulutuksista jopa vuoden 
kestäviin täydennyskoulutus-
opintoihin.

Kesäyliopistossa voit opis-
kella ympäri vuoden! Löy-
dät jatkuvasti uudistuvasta 
koulutustarjonnastamme sekä 
lähiopetuksena että verk-
kovälitteisenä toteutettavia 
koulutuksia. Vinkkinä – kysy 
oppisopimusmahdollisuutta 
pitkiin opintopisteytettyihin 
täydennyskoulutuksiin!

Katso monipuolinen 
koulutustarjontamme 
mikkelinkesayliopisto.fi

Yrityksen tarina kuvin  
– laadukkaita kuvia älypuhelimella 
someviestintään 19.8. ja 26.8.2020
Osallistumismaksu 150 €

Voimavaroja työhön – vinkkejä työn 
kuormittavuudesta palautumiseen 
27.8.2020
Osallistumismaksu 110 €

Palvelumuotoilun tehopäivä  
– vinkit palvelun ja brändin  
kehittämiseen 16.9.2020
Osallistumismaksu 240 €

Konfliktien ja ristiriitojen sovittelu 
työyhteisössä – esimiehen  
sovittelutaidot 17.9.2020
Osallistumismaksu 195 €

Rullaava ennustaminen ja budje-
toinnin menetelmät – kohti  
parempaan talouden ennustetta-
vuutta ja kannattavuutta 23.9.2020
Osallistumismaksu 275 €

JURIDIIKKA

Hallinto-oikeuden perusopinnot  
25 op (UEF)
Lähde perehtymään hallinto-oikeuden 
lainsäädäntöön - hahmotat hallinto- 
oikeudellisia ongelmia, ja opit  
ratkomaan niitä!
Opintomaksu 465 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot  
60 op (UEF)
Saat yleiskuvan eri oikeudenaloista ja 
halutessasi voit hyödyntää opinnot 
mahdollista yliopistotutkintoa varten. 
Parasta lääkettä juridiikan janoon!
Opintomaksu 755 €

Etäjohtaminen: läsnä välimatkasta 
huolimatta 8.10.2020
Osallistumismaksu 195 €

Sovittelijan rooli ja sovittelu- 
prosessi – puutu, ota puheeksi ja 
sovittele! 28.10.2020
Osallistumismaksu 195 €

Yrityksen talouden ja liiketoiminnan 
tukeminen – Controllerin työotteella 
lisäarvoa asiakkaalle 4.11.2020
Osallistumismaksu 275 €

Yrittäjän musta vyö – miten tehostan 
yritystoimintaa? 11.11.2020
Osallistumismaksu 295 €

Lean-myynti – välineitä myynti- 
prosessin tehostamiseen 12.11.2020
Osallistumismaksu 295 €

Verkkosivujen saavutettavuus – 
miten huomioida saavutettavuus 
sisältötuotannossa? 18.11.2020
Osallistumismaksu 140 €

Haluatko kauppatieteilijäksi 
2 op (JY)
Johdantokurssi, jonka myötä tutustut 
kauppatieteiden oppiaineisiin sekä 
opiskeluun yliopistossa!
Opintomaksu 85 €

Henkilöstöjohtamisen  
perusopinnot 27 op (JY)
Tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset 
valmiudet organisaatioiden sekä henki-
löstön vastuulliseen johtamiseen ja 
kehittämiseen.
Opintomaksu 575 €

Liiketoimintaosaamisen  
perusopinnot 28 op (JY)
Kun tarvitset ideoita organisaatiosi 
uudistamiseen, valitse liiketoiminta-
osaaminen. Näissä opinnoissa yhdistyy 
oivalla tavalla teoria liiketoiminnan 
arkipäivään!
Opintomaksu 535 €



OPETUS JA KASVATUS

SOSIAALI JA TERVEYS

 AINA UUTTA!
Lapsen rauhoittumisen tukeminen! – 
Työkaluja lapsen rauhoittumistaidon 
ja keskittymisen vahvistamiseen! 
24.9.2020
Osallistumismaksu 110 €

Lasten ja nuorten tunnetaito- 
ohjaajakoulutus 40 op alk. 4.2.2021
Osallistumismaksu 2995 €

Draamakasvatuksen perusopinnot  
25 op (JY)
Aloita matka draamamenetelmien 
parissa - pääset tutkimaan ja  
hyödyntämään draaman ja teatterin 
keinoja opetus- ja kasvatustyössä!
Opintomaksu vahvistetaan syksyllä.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 
25 op (HY)
Näillä opinnoilla perehdyt esi- ja  
alkuopetusikäisen lapsen oppimisen  
ja opettamisen erityisluonteeseen.
Opintomaksu 825 €

Kasvatustieteen perusopinnot  
25 op (JY)
Tutustu kasvatusilmiöihin ja opi  
ymmärtämään niitä monesta näkö- 
kulmasta!
Opintomaksu 435 €

Opetushallinto perusopinnot  
25 op (UEF)
Tämä monitieteinen kokonaisuus 
antaa valmiudet toimia oppilaitosten 
johtotehtävissä sekä muissa opetusalan 
hallinnollisissa tehtävissä.
Opintomaksu 465 €

 
Englannin kielen perusopinnot  
30 op (UEF)
Opit tuntemaan englannin kielen 
rakenteet sekä luetun, kirjoitetun ja 
suullisen vuorovaikutuksen erityis-
piirteitä. Samalla englanninkielisen 
maailman kulttuuri ja historia tulevat 
tutuksi!  
Opintomaksu vahvistetaan syksyllä.
 
Kansanterveystiede, perusopinnot 
25 op (UEF)
Syvenny suomalaisen väestön 
terveyteen ja globaaliin terveyteen, 
epidemiologian ja biostatistiikan 
perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja 
-lakeihin.
Opintomaksu 415 €

Luonnonvarojen kestävän käytön 
perusteet 3 op (JY)
Lähde tutustumaan luonnonvaro-
jen käyttöön, kestävyysongelmaan, 
uusiutuvien luonnonvarojen hyödyn-
tämiseen ja moneen muuhun kestävän 
kehityksen osa-alueeseen! 
Opintomaksu 140 €

Palvelumuotoilun perusopinnot  
25 op (LY)
Muotoiluajattelun avulla yrityskuvan 
ja palvelujen parempaan suunnitte-
luun! Opit projektityöskentelyä sekä 
monialaista palvelujen kehittämistä 
luentojen, itsenäisten tehtävien sekä 
erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.
Opintomaksu 855 € 
 
Poliittinen historia ja valtio-opin 
perusopinnot 25 op (TY) 
Lähde perehtymään poliittisiin jär-
jestelmiin, kansainvälisiin suhteisiin 
ja hallintoon – pääset myös kurkista-
maan yhteiskunnan ja politiikan histo-
riaan Suomessa ja kansainvälisesti.
Opintomaksu 415 € 
 
Tuotantotalouden perusopinnot  
25 op (OY)
Opi kattavasti keskeiset tuotanto-
talouden teemat! Projektitoiminta, 
tuotekehitys, prosessi- ja laatujohta-
minen – unohtamatta työturvallisuut-
ta, työkykyä tai työn tuottavuutta.
Opintomaksu 350 €

Urheilujohtamisen sivuaineopinnot 
30 op (UEF)
Syvennytään urheilujohtamisen 
tematiikkaan! Pääset perehtymään 
mm. urheilujohtamisen teoriaan ja 
käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja 
brändäykseen, tapahtumajohtamiseen 
ja talouteen.
Opintomaksu 425 €

Muistikoordinaattori 
– muistiterveyden erityisosaaja 
30 op (JAMK) alk. 10.9.2020
Osallistumismaksu 2995 €

YMPÄRISTÖ, YHTEIS-
KUNTA JA PSYKOLOGIA

Psykologian perusopinnot  
25 op (UEF)
Opit havainnoimaan ja ymmärtämään 
monipuolisesti ihmisiä ja ihmisten  
toimintaa. Saat vastauksia, miten ihmi-
nen kokee, oppii, muistaa ja unohtaa.
Opintomaksu 415 €

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)
Jatka siitä, mihin perusopinnoissa  
pääsit – aineopinnoilla syvennät teoria-
tietämystäsi ja perehdyt ajankohtaiseen 
psykologiseen tutkimukseen.
Opintomaksu 480 €

Työ- ja organisaatiopsykologian 
perusopinnot 25 op (UEF)
Lähde tutustumaan tarkemmin työhön 
liittyviin sisältöalueisiin kuten työhyvin-
vointi ja sosiaaliset verkostot. Samalla 
opit tuntemaan mm. organisaatio- 
psykologian keskeisimmät teoriat ja 
digiajan työelämätaidot.  
Opintomaksu 415 €

Seksuaalineuvoja 30 op (JAMK)  
alk. 28.9.2020
Osallistumismaksu 2950 €

Mikkelinpäivän seminaari  
– Diabetes ja sen hoito 13.10.2020
Osallistumismaksu 105 €
 
Psyykkiset traumat 3 op (TY)
Trauman tai kriisin kohdannutta  
henkilöä on haasteellista kohdata ja 
tukea. Opintojakso antaa valmiuksia 
kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen 
ja tukemiseen.
Opintomaksu 130 €

Ravitsemustieteen perusopinnot  
26 op (UEF)
Lähde syventymään ravitsemuksen 
ydinkysymyksiin, ruokavalioiden 
merkitykseen sairauksien hoidossa, 
ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin 
medioihin sekä ravintofysiologiaan!
Opintomaksu 480 €

Sosiaalityön perusopinnot  
25 op (UEF)
Tutustut sosiaalityön teoreettiseen ja 
ammatilliseen perustaan sekä ihmisten 
sosiaalisten oikeuksien ja toimintaedel-
lytysten vahvistamisen merkitykseen 
yhteiskunnassa!
Opintomaksu 415 €

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)
Pääset syventämään perusopintojen 
teemoja, perehdyt sosiaalityön mene-
telmien käyttöön ja havainnointiin.
Opintomaksu 650 €

Askeleet asiantuntijablogiin  
-työpaja 8.9.2020
Osallistumismaksu 195 €

Viestinnän ja journalistiikan  
perusopinnot 25 op (JY) 
Jokainen meistä tarvitsee työssään 
viestintää! Lähde mukaan opintoihin, 
jotka käsittelevät kattavasti työelämän 
viestintää, vuorovaikutustaitoja, tiimi-
työtä - unohtamatta mediakriittisyyttä.
Opintomaksu 465 €

KIELET JA VIESTINTÄ



Esimerkkejä koulutuksista

Avoimessa AMK:ssa voit opiskella ajasta ja paikasta 
riippumatta itsenäisesti verkossa tai lähiopetuksena 
kampuksillamme Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä tai 
Savonlinnassa. Osa syksyn aikana toteutettavista verk-
ko-opinnoista on maksuttomia kaikille. Tutustu ja ilmoit-
taudu osoitteessa:

LYHENTEIDEN SELITYKSET: op = opintopiste (1 op ~ 27 h opiske-
lijan työtä), (v) = opinnot kokonaan verkossa, (MLI) = lähiopetus 
Mikkelissä, YAMK = ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvia 
opintoja.▶ Espanja 1, 5 op (v) 

▶ Finnish 1, 5 ECTS cr (MLI) 
▶ Italia 1, 5 op (v) 
▶ Kiina 1, 5 op (MLI) 
▶ Lär dig mera svenska 5 op (v) 
▶ Ranska 1, 5 op (v) 
▶ Saksa 1, 5 op (v) 
▶ Venäjä 1, 5 op (MLI)

▶ Diploma of Higher Education in Tourism and Business 
 Management in Finland, 60 cr (v)  
▶ Vegaania ja kasvisruokaa terveellisesti ja turvallisesti, 
 3 op (v)

Opiskele maksuttomasti AMKoodareissa

Kiinnostaako koodaus? AMKoodari opinnot sopivat 
koodaajan urasta haaveileville, lisäkoulutukseksi 
koodaustaitoisille, uranvaihtajille sekä yritysten tar-
peisiin. AMKoodari on Opetus- ja kulttuuriministe-
riön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta 
koodarikoulutusta, joka toteutetaan Xamkin, Haa-
ga-Helian, Hamkin, Laurean ja Metropolian yhteis-
työnä.

Syksyn tarjonnassa mm.

▶ Ohjelmoinnin perusteet 5 op

▶ Peliohjelmointi 5 op

▶ Strateginen johtaminen digiympäristössä 5 op

Tutustu xamk.fi/amkoodari

WWW.XAMK.FI/KOULUTUSKALENTERI

WWW.XAMK.FI/OPENSTUDIES 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

MATKAILU- JA RAVITSEMUSALA

▶ Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä, 
 5 op (v) UUSI!

NUORISOKASVATUS

▶ LVI-tekniikan perusteet, 5 op (v)
▶ Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö, 5 op (v)
▶ Prosessiteollisuuden sivuvirrat, 5 op (v)
▶ Tasavirtapiirit, 5 op (v)
▶ Teollisuusilmastointi, 5 op (v)

▶ Monialainen koulu- ja opiskeluhyvinvoinnin 
 edistäminen, 5 op (v) UUSI! 
▶ Muistisairauksien tunnistaminen ja aivoterveyden 
 edistäminen, 3 op (v) 
▶ Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä, 
 5 op (v) UUSI! 
▶ Psykologinen ote lasten ja nuorten pitkittyvien 
 kipuoireiden hoidossa, 5 op (v) UUSI! 
▶ Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset, 5 op (v)

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

TEKNIIKKA

▶ Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, 5 op (v)  
▶ Taajamametsien hoito, 5 op (MLI)

YMPÄRISTÖALA

▶ Digitaaliset liiketoimintamallit, 5 op (v)   
▶ Esimies sosiaalisessa mediassa, YAMK, 5 op (v) 
▶ Intercultural Competence, 5 ECTS cr (v) 
▶ Palkanlaskenta ja henkilöverotus, 5 op (v) 
▶ Strateginen johtaminen, YAMK, 5 op (v) 
▶ Yritysverotus, 5 op (v)

LIIKETALOUS

Ole avoin 
uudelle.

YHTEYSTIEDOT: avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautuminen päättyy n. 2-4 viikkoa ennen 
koulutuksen alkua. Yksittäiset opinnot maksavat 
12 €/opintopiste. Lukukausimaksulla 175 € voit 
opiskella avoimen AMK:n opintoja korkeintaan 
50 opintopistettä / lukukausi.  Avoimen AMK:n 
koulutukset ovat maksuttomia toisen asteen opis-
kelijoille, seniorieläkeläisille sekä 1.1.2021 alkaen 
myös työttömille.

Tahdotko päivittää osaamistasi tai syventää tietämystäsi? Haluatko virkistää mieltäsi opiskelemalla 

jotain uutta? Tyydyttyipä tiedonnälkäsi yksittäisellä opintojaksolla tai laajemmalla 

opintokokonaisuudella, Xamk Pulse tarjoaa oikeat eväät opin tielle.

Xamk Pulse kokoaa yhteen kaikki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun avoimet opinnot. Runsas 

tarjontamme on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden tarpeet ikään 

ja koulutustaustaan katsomatta. Pidä mielesi avoimena ja nauti matkasta!
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Nähdä mitä aineistoja kirjaston 
kokoelmassa on ja mitä sinne on tilattu.

Varata maksutta aineistoja, 
myös kirjastoissa paikalla olevia. 
Varaamasi aineistot noudat helposti 
itsepalveluhyllyistä.

Hallita omia lainojasi: uusinnat, 
varaukset ja mahdolliset maksut 
hoituvat verkossa ja näet oman 
lainaushistoriasi.

Tehdä suosikkilistoja kirjoista tai 
muista aineistoista – lainaat ne sitten 
kun on sopiva hetki.

KIRJASTOPALVELUIHIN
KOTISOHVALTAKIN

LUMME-VERKKO- 
KIRJASTOSSA VOIT

lumme.finna.fi

Verkkokirjastosta löydät paitsi kirjat, myös lehdet, musiikkiaineistot, 
elokuvat ja lainattavat esineet, esim. urheilu- ja käsityövälineet ja 

soittimet. Sen kautta pääset myös käyttämään e-aineistojamme, kuten 
e-kirjoja, e-lehtiä ja e-äänikirjoja.
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