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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 
facebook.com/kansalaisopistomikkeli
www.instagram.com>mikkelinkansalaisopisto

TOIMISTO AVOINNA:
Ti-to klo 10-16 (toimisto suljettuna klo 12-12.30). 
Maanantaisin ja 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 2021-2022

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Syystyökausi 13.9.-5.12.2021. 

Syysloma 25.-31.10.2021 (Viikko 43)

Kevättyökausi 10.1.-17.4.2022

Talviloma 28.2.-6.3.2022 (viikko 9)

Pääsiäinen to 14.4-18.4.2022; ei opetusta. 
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SaaraLiu / Saara Liukkonen
 

ULKOASU JA TAITTO 
Mainostoimisto Haaja

KANNEN KUVITUS
Alexander Palme

Kansalaisopiston aikuisten 
TAIKA-kuvataiteen 
perusopetusryhmä toteutti 
kesäkuussa opiston 
100-vuotisjuhlagraffitin 
Mikkelin toriparkin seinään.  
 
Esitteen kannen 
kuvassa Tarja Karonsuo 
viimeistelemässä teoksen 
yhtä osiota.
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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

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

Piira Matti 
Vahtimestari (ma-to)
044 794 2459
matti.piira@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



5

Korona on koetellut meitä kaikkia niin yksilöinä kuin yhteiskuntanakin rajusti. Kansalaisopiston toiminnassa korona 
näkyi ehkä voimakkaimmin lukuisien kurssien keskeytymisenä ja peruuntumisena. Emme koe varmaan koskaan 
tässä suhteessa samanlaista lukuvuotta.

Kaikkien hankaluuksien keskellä korona tuotti kuitenkin myös uusia 
käytäntöjä. Osa opiston kursseista pystyttiin viemään loppuun etäope-
tuksena. Opettajat kokeilivat innokkaasti uusia menetelmiä ja tulokset 
olivat rohkaisevia. Etäopetuksen määrä luultavasti lisääntyy jatkossa. 

Etäopetus ei ole mikään itsetarkoitus, mutta sitä voidaan soveltaa 
niinkin, että vaikka osa kurssilaisista olisi normaalisti lähiopetukses-
sa, joku opiskelija voi osallistua opetukseen etänä. Lisäksi aiomme 
ensi talvena kokeilla yleisluentojemme striimausta eli sitä, että niitä 
voi seurata internetin välityksellä tulematta luentopaikalle. Toi-
vottavasti tämä kaikki kääntyy opiskelijoidemme eduksi. Joustavat 
menetelmät lisäävät opiskelumahdollisuuksia.

Korona opetti myös muuta. Peruuntuneiden ja keskeytyneiden 
kurssien kurssimaksujen palautus osoittautui mittavaksi operaatioksi 
ja koska prosessi oli hidas, joutuivat monet opiskelijat valitettavasti 
odottamaan rahojaan liian pitkään. Olemme tästä pahoillamme.

Tilanteesta viisastuneina kannustamme opiskelijoita maksamaan 
kurssimaksun vasta syyslukukauden lopussa tai ainakin vasta sitten, 
kun kurssi on varmasti alkanut. Maksulapun eräpäivästä ei toisin 
sanoen tarvitse eikä kannata välittää. Tämä toki hankaloittaa 
maksamista siinä mielessä, että moni on maksanut kurssinsa 
verkkomaksulla kätevästi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Uusi käytäntö helpottaa kuitenkin tilannetta, jos kurs-
seja joudutaan taas perumaan tai keskeyttämään.

Kun joitakin kursseja saatettiin nyt keväällä 
jatkaa, saimme paljon palautetta siitä, kuinka 
mukavaa oli siirtyä taas lähiopetukseen. Tämä 
viestii yhdestä koronan tärkeimmistä opetuk-
sista – läsnäolo ja vuorovaikutus toisten kans-
sa ovat tärkeä osa ihmisen elämää. Toivot-
tavasti lähiopetus on tulevana syksynä taas 
laajalti mahdollista. Tervetuloa kursseille!

Rehtorin tervehdys

KORONAN OPETUKSIA

MATTI LAITSAARI
REHTORI



6

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 
24th of August 2021 at 10 AM. 

WELCOME TO

MIKKELIN KANSALAISOPISTO – 

THE COMMUNITY 
COLLEGE OF MIKKELI

Mikkelin kansalaisopisto täyttää ensi vuonna sata vuotta.

Logosuunnittelu:

7
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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 24.8.2021 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 66. 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 
24.8. on mahdollista ilmoittautua puhelimitse klo 18 saakka. Puhelimitse ilmoittautuminen on mah-
dollista myös perjantaina 27.8. klo 10 - 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 24.8. klo 10 - 18 ja keskiviikosta torstaihin 25.-26.8. klo 10 - 16 ja 
perjantaina 27.8. klo 10 - 15. 

Muina aikoina toimisto avoinna tiistaista torstaihin klo 10- 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 24.8. 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. 

PALJOUSALENNUS AKTIIVISESTA OPISKELUSTA

KURSSIPAIKKOJA SAATTAA LOPULTA OLLA 
ILMOITETTUA ENEMMÄN

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 

Kansalaisopiston tulevaa lukuvuotta on suunniteltu varautumalla siihen, että korona aiheuttaa alkusyksystä edelleen 
joitakin rajoituksia kurssitoimintaan. Kurssikohtaiset enimmäisopiskelijamäärät ovat tässä esitteessä siksi pienemmät kuin 
normaalisti. Jos koronarajoituksia ei tule, monille kursseille voidaan ottaa ilmoitettua enemmän opiskelijoita. Myös tästä 
syystä kannattaa ilmoittautua myös varasijoille.

(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. 
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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. 
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KANSALAISOPISTON 
100-VUOTISJUHLATAPAHTUMA 

STELLASSA 27.11.
Ohjelmassa mm. yhteislaulua ja musiikkiesityksiä. Tapahtumassa 

esiintyvät opiston yksilöopetuksen musiikinopiskelijat, kuorot ja 

orkesterit. Tervetuloa juhlimaan 100-vuotiasta kansalaisopistoa 

kanssamme!

1 0 0  V U O T T A
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100 VUOTTA ILOA 
YHDESSÄ TEKEMISESTÄ 
STELLAN TÄHTITORI 
LAUANTAINA 27.11. KLO 13-16 
Stellan Tähtitorilla tapahtuu – yhteislaulua ja monipuolinen kooste musiikki- 

ja liikuntaesityksiä. Ohjelmaa riittää koko iltapäivän ajaksi. 

Musiikkiosuuksista vastaavat muun muassa kansalaisopiston pianon-, 

huilun-, kitaransoiton ja laulun opiskelijat. Lisäksi ohjelmassa on 

kansalaisopiston puhallinorkesterien ja kuorojen esityksiä sekä huilun ja 

viulun ryhmäsoittoa.  

Liikuntaesityksistä vastaavat kansalaisopiston tanssi- ja liikuntaryhmät. 

Aloitamme klo 13 yhteislaulutuokiolla. 

Tilaisuus saattaa peruuntua, jos koronatilanne sitä edellyttää. 

 

JUMPPA- JA LIIKUNTA- 
KAVALKADI PUISTOKADULLA 
LAUANTAINA 28.8. 
Kansalaisopiston 100-vuotisjumppakavalkadi Puistokadun korttelin 

(Puistokatu 1:n sisäpihalla) viheriöillä lauantaina 28. elokuuta alkaen klo 10. 

Osallistujille ilmainen. Ohjelmassa pitkin päivää eri jumppia, kehonhuoltoa, 

joogaa, Asahia®, Lavista®, Zumbaa®, tanssillista liikuntaa ym. Ohjelma 

nettisivuillamme tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Tilaisuus saattaa 

peruuntua, jos koronatilanne sitä edellyttää. 
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KIRJOITUS- 
KILPAILUN 
VOITTO JUHLA- 
RUNOLLE

Paluumuuttaja valtasi 
ykköspallin

Mikkelin kansalaisopiston 100-vuotisjuhliin 
liittyvän kirjoituskilpailun on voittanut Leena 
Kontinen kirjoituksella Juhlaruno. Kilpailun 
teemana oli Muisto Mikkelin kansalaisopistosta. 
Ensimmäinen palkinto on 300 euron lahjakortti 
opiston kursseille.

Kilpailussa jaettiin kaksi kakkospalkintoa ja ne 
menivät Kati Seppäselle kirjoituksesta Lintukurs-
silla sekä Margit Bisterille kirjoituksesta Muisto 
Mikkelin kansalaisopistosta. Kumpikin saa 200 
euron lahjakortin opiston kursseille.

Kolmannen palkinnon eli sadan euron lahja-
kortin opiston kursseille voitti Arja Liukkonen 
kirjoituksella Muisto Mikkelin kansalaisopistosta. 
Onnittelut voittajille.

Kirjoituskilpailutöitä arvioivat opiston kirjoitta-
misen opettaja FM Heino Ylikoski sekä opiston 
rehtoreina aiemmin toimineet Greta Bovellan ja 
Leena Hytönen. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 
12 kirjoitusta.

Julkaisemme voittotyön Juhlaruno ohessa ja 
sen yhteydessä myös kilpailun voittajan Leena 
Kontisen haastattelun.

1 0 0  V U O T T A

Paluumuuttaja valtasi ykköspallin kirjoituskilpailutyön 
yhteyteen

Vuonna 2018 Mikkeliin paluumuuttanut yhteiskuntatie-
teiden maisteri, kuvataiteilija Leena Kontinen osallistui 
kansalaisopiston 100-vuotisjuhlaan liittyvään kirjoitus-
kilpailuun. Kilpailutyön aihe oli ”Kerro muistosi Mikkelin 
kansalaisopistosta”. Raati valitsi Leenan tekstin ensim-
mäiselle palkintosijalle. 

Valitsijaraati perusteli valintaa seuraavasti: Ensimmäisen 
palkinnon saajan, nimimerkin “Kii Tollinen” luoma Juh-
laruno on omaperäinen moderni runo, vapaamuotoisen 
runon ja riimirunon oivallinen yhdistelmä. Runossa on 
kielellistä ilakointia ja riimittelyn riemua, täydellisiä riimi-
pareja ja omaperäinen riimirakenne. On myös riimisarjaa. 
Iskevä ja lennokas rytmi sopii aiheeseen mainiosti. Lisäksi 
typografiset ratkaisut luovat lisämerkityksiä ja teho-
toisto lujittaa rakennetta. Runo välittää muistoja Mikkelin 
kansalaisopistosta monipuolisesti ja mielenkiintoisella 
tavalla. Se myös esittää perustellun toiveen, ettei “paha 
saksi julmasti leikkaisi” opiston taloudellisia resursseja. 
Raati haluaa tuoda esiin myös sen, että Juhlaruno voisi 
olla myös erinomaista aineistoa Mikkelin kansalaisopiston 
lausuntaryhmälle.

Kirjoittaja kertoo, että idea tekstiin tuli oikeastaan itses-
tään ja vapaasti. Hän halusi runoon itselleen tärkeät 
elementit ja kokemukset mukaan, unohtamatta historiaa 
ja sitä, miten hieno laitos kansalaisopisto on. Siksi runossa 
vilisee tuttuja nimiä Mikkelistä ja seudulta. Siinä on mai-
nittu Saimaa ja Naisvuori. Lisäksi tulee esiin myös Leenan 
vankka kielitaito yhdessä värssyssä. 

Leena, kuten moni muukin kansalaisopiston toimintaa 
tunteva, pitää kansalaisopiston toimintaa erittäin tärkeänä 
yhteiskunnallisesti, yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. Se tar-
joaa mahdollisuuden kaikille halukkaille kehittää itseään 
ja löytää itsestään uusia puolia. Syksyllä Leenan itsensä 
todennäköisesti tapaa ainakin kirjoittajakurssilla. 

Kuva: Saara Liukkonen
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Kansalainen 
                    lain ei laiskanlainen

eieiei vaan ahkera ja oppivainen

menee opistoon

sata vuotta 
sata vuotta 
sata vuotta!!!

Saimaa loiskuu taustalla 
sata vuotta 
sata vuotta 
sata vuotta!!!

Kansalainen menee opistoon 
arkkienkeli Mikael lehahtaa lentoon 
omassa kaupungissaan 
oioioi 
suojaa meitä 
ja 
opinteitä

sata vuottasatavuottasatavuotta.

Oioioi 
Naisvuoren vesitorni 
näkötorni 
näkee 
kansalaiset menee opistoon 
ovi käy 
tiuhaan tiuhaan 
maailmoja avautuu.

Do you speak English, mother. 
Äiti matkustaa Lontooseen 
kielikurssin ja leveän lierihatun kanssa. 
Seitkytluku jee. 
Taivaasta hymyillään.

Herrat herkuttelee 
ja mekin jos satumme käymään kun isä 
tuo tunnilta esimerkiksi – hyväksi!!- en-
simmäisen nyhtökaura-aterian 
Kakstuhattaluvulla joo. 
Äijät joogaa. 
Isäkin. 
Ja kaikki muutkin.

Taivutaan 
taivutetaan 
venytään 
venytellään.

Mielikin 
kielikin 
venyyyyyy. 
Kansalaisella. 
Opistossa. 
Sata vuotta.

Taidot karttuu 
luovuus tarttuu 
kansa varttuu. 
Opistossa 
kansalaiset. 
Sata vuotta.

Älä leikkaa paha saksi 
julma leikkuri 
opistoa 
rikki 
sattuu sattuu sattuu 
itkee kansalainen 
itkee opettajat 
vuosi lyhenee 
tunnit kutistuu uuu uuu 
aktiivisuus ahdistuu 
luovuus lannistuu 
oppi ohenee.

Anna meidän kukoistaa 
sata vuotta 
sata vuotta 
sata vuotta 
meitä tarvitaan. 
Kansalainen 
opistossa 
kirjoittaamaalaaleipooveistäälaulaatanssiikuunteleekes-
kittyyelokuvaatietokoneileevalokuvaavoimisteleeompe-
leenäytteleesoittaaseisoopäällään ja hymyilee

onnea sata vuotias Mikkelin kansalaisopisto!

Nimim. Kii Tollinen

Juhlaruno – niiaus, ja antaa mennä vaan
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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. Suosittelemme kuitenkin, 
että maksat kurssimaksun vasta, kun kurssin toteutumi-
nen on varmaa. Maksulla ei ole mitään kiirettä ja sen voi 
maksaa vaikka syyslukukauden lopussa. Laskuun kirjautuu 
automaattisesti eräpäivä, mutta kurssimaksua ei tarvitse 
maksaa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa.

Mikäli ilmoittaudut puhelimitse tai toimistoon, suorita 
kurssimaksu saamallasi laskun viitenumerolla pankkiin 
tai kaupungin asiointipisteeseen. Maksulla ei ole mitään 
kiirettä. Sen voi maksaa vasta syyslukukauden lopussa. 

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 

Suosittelemme myös ePassilla maksamista vasta syyslukukau-
den lopussa.

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.  Kurssi kannattaa 
maksaa vasta, kun sen toteutuminen on varmaa tai vasta 
syyslukukauden lopussa.

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

KURSSIMAKSUN MAKSAMISELLA EI OLE KIIRETTÄ

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

Korona on aiheuttanut muutoksia joihinkin kansalaiso-
piston käytäntöihin ainakin toistaiseksi, vaikka kursseja 
ei koronan takia tarvitsisikaan perua. Suosittelemme, että 
kurssimaksut maksetaan vasta sitten, kun kurssin toteu-
tuminen on varmaa. Maksua voi halutessaan lykätä aina 
marraskuun lopulle. 

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.

15

Näin vältytään viime keväänä tutuksi tulleelta tilanteelta, 
jossa opisto palautti suuren määrän keskeytyneiden tai 
peruuntuneiden kurssien maksuja. Prosessi oli hidas ja 
hankala sekä opistolle että opiskelijoille. Tulostettuun 
kurssimaksulaskuun tulostuu aina automaattisesti eräpäi-
vä, mutta eräpäivä ei ole sitova.
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LUKUVUOSI 2021-2022
Syystyökausi 13.9.-5.12.2021.  

Syysloma 25.-31.10.2021 (viikko 43) 

Kevättyökausi 10.1.2022-17.4.2022.  

Talviloma 28.2.-6.3.2022 (viikko 9) 

Pääsiäinen to 14.4.-18.4.2022; 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. 

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

TÄRKEÄÄ TIETOA OPISKELIJALLE

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. 

Kurssimaksujen palauttaminen oli keväällä hidas prosessi

Kansalaisopisto on pahoillaan siitä, että kurssimaksujen 
palauttaminen kesti joidenkin opiskelijoiden kohdalla 
kohtuuttoman tai ainakin odottamattoman pitkään. Palau-
tusten hitaus johtui siitä, että maksuja oli huomattavan 
paljon ja että jokainen palautettava maksu piti laskea 
opiskelijakohtaisesti. Sama opiskelija saattoi olla use-
ammalla kurssilla ja lisäksi maksuvälineenä oli saatettu 
rahan sijaan käyttää ePassia tai liikuntaseteleitä. Kaikki 
tämä hidasti palautettavien summien laskemista. Tästä 
syystä suosittelemme, että kurssimaksut maksetaan alka-
valla kaudella esimerkiksi vasta marraskuussa tai ainakin 
vasta sitten, kun on varmaa, että kurssi toteutuu.

AJANKOHTAISTA TIETOA SOMESTA JA NETTISIVUILTA
Kansalaisopisto tiedottaa ajankohtaisista asioista nettisivuillaan kansalaisopisto.mikkeli.fi. sekä facebook-sivullaan.

facebook.com/kansalaisopistomikkeli   |   www.instagram.com>mikkelinkansalaisopisto
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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.
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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 taiteen 
perusopetuksen tehtävänä on luoda 
edellytykset hyvän musiikkisuhteen 
syntymiselle ja musiikin elämänikäisel-
le harrastamiselle. Tavoitteena on tukea 
oppilaan omaehtoista musiikin harras-
tamista. Opiskelussa korostuvat musii-
kin harrastamisen ja yhteismusisoinnin 
ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa 

itseään oman musiikin tekemisen ja 
kokemisen kautta. Opetuksessa otetaan 
huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiin-
nostuksen kohteet. Opintoihin kuuluu 
myös eri taiteenalojen (kuvataide ja 
teatteri) välistä yhteistyötä sekä moni-
taiteisia 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 matkapuhelinnumeron tietoihisi 
ilmoittautumisen yhteydessä.



19

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEN OPETUSTUOKION PITUUS JA TUNTIEN 
SOPIMINEN

Opetustuokiot ovat kaikkien instrumenttien opetuksessa 30 minuutin mittaisia. 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetusajat puhelimitse/tekstiviestillä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Muistathan siis merkitä matkapuhelinnumeron 
henkilötietoihisi, kun ilmoittaudut.

JOIDENKIN OPISKELUPAIKKOJEN JATKUMINEN TURVATAAN

Kansalaisopisto turvaa musiikinopiskelijoille opiskelumahdollisuuden kolmeksi 
lukuvuodeksi. Opiskelupaikan turvaaminen koskee niitä, jotka ovat musiikin 
yksilöopetuksessa, soittavat erilaisissa opiston yhtyeissä tai kokoonpanoissa tai 
osallistuvat karaokekursseille. Syksyllä opintonsa aloittavat tai toista opiske-
luvuottaan aloittavat saavat halutessaan opiskelupaikan myös seuraavaksi 
lukuvuodeksi, mikäli vastaavaa opetusta edelleen järjestetään. Opiskelumahdol-
lisuus turvataan soittoharrastuksen alkuvaiheessa enintään kolmeksi peräkkäi-
seksi 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 VUOKRATA VIULUJA JA SAKSOFONEJA

Kansalaisopistolla on vuokrattavana muutamia erikokoisia viuluja ja saksofo-
neja, joten omaa soitinta ei välttämättä tarvitse hankkia heti soittoharrastusta 
aloittaessa. Soittimia voi kysyä musiikin vastuuopettajan, toimiston tai oman 
soitonopettajan kautta. Viuluista peritään vuokraa 60 euroa/lukuvuosi ja sakso-
foneista 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 vahingossa kahdesti, otathan 
yhteyttä toimistoon.

JOTKUT RYHMÄT SAATTAVAT OLLA TÄYNNÄ KAUDELLA 2021-2022

Musiikin yksilöopetuksessa, opiston yhtyeissä ja kokoonpanoissa soittavilla sekä 
karaokekursseille osallistuvilla opiskelijoilla on kaikilla ollut jatko-oikeus kaudelle 
2021-2022. Kyseessä on koronavuoden takia tehty poikkeusjärjestely. Tästä johtu-
en ryhmät saattavat olla täynnä. Kannattaa kuitenkin ilmoittautua varalle! Ryhmä-
kokoja voidaan kasvattaa vielä syksyllä, jos koronatilanne sallii. Järjestämme jonkin 
verran myös lyhytkursseja, joilla pääset aloittamaan soittoharrastuksen.

YKSILÖOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN KESKEN KAUTTA

Jos saat opiskelupaikan kesken kautta, otathan yhteyttä toimistoon, jotta saat 
opettajan yhteystiedot ja voitte sopia soittotunnin ajankohdan. Kurssimaksu 
lasketaan sen mukaan, minkä verran tunteja kaudesta on jäljellä.

TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS
1101000 TAIKA -TAITEEN PERUSOPETUS: 
PIANONSOITTO TI, KE, TO, PE
luokka 1022, 
Lönnrotinkatu 7 
Ti 15.00–18.00  |  Ke 14.00–16.00
To 15.00–18.00  |  Pe 14.00–17.00
14.9.–14.12.2021 ja 11.1.–10.5.2022
pianonsoitonopettaja Päivi Kantanen
Kurssimaksu 205,00 €
Enintään 19 osallistujaa
Taiteen perusopetuksen uusien opiske-
lijoiden ilmoittautuminen. Soittotunnin 
pituus 30 minuuttia. Lisäksi mahdolli-
suus osallistua noin joka kolmas viikko 
pidettävälle ryhmätunnille (yhteissoitto 

KORONAVIRUSTILANTEEN 
MAHDOLLISET VAIKUTUKSET: 
ETÄOPETUS, TURVAVÄLIT JA 
HYGIENIAOHJEET

Koronavirustilanne voi aiheuttaa 
muutoksia musiikin kursseihin. 
Ensisijainen opetusmuoto on 
lähiopetus. Siirrymme etäopetuk-
seen vain, jos pandemiatilanne sitä 
edellyttää. Kurssien kuvauksista 
näet, mitkä kurssit siirtyvät etäope-
tukseen tilanteen niin vaatiessa. 
Palaamme lähiopetukseen heti 
kun se on mahdollista.

Etäopetukseen osallistumista var-
ten tarvitset tietokoneen, tabletin 
tai älypuhelimen, jossa on toimiva 
kamera ja mikrofoni, verkkoyhtey-
den, tarvittavan sovelluksen (esim. 
Teams, Zoom, Google Meet, What-
sApp) ja rauhallisen tilan, jossa voit 
keskittyä tuntiin ja soittaa/laulaa. 
Soiton/laulunopettajasi kertoo, 
mitä sovellusta kurssilla käytetään 
ja neuvoo tarvittaessa sovelluksen 
käytössä.

Noudatamme voimassa olevia suo-
situksia turvavälien, hygienian ja 
maskien käytön osalta. Yhteisessä 
käytössä olevia soittimia ja muita 
tarvikkeita puhdistetaan tehos-
tetusti. Pesethän/desinfioithan 
kädet ennen oppituntia ja tulet 
vain terveenä tunnille. Opettajal-
tasi saat lisätietoa omien kurssiesi 
käytännöistä.

ja musiikin hahmottaminen) to klo 
18-19.00. Soittotunti on mahdollista 
sopia jollekin viikonpäivistä ti-pe. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101007 TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS: VIULUNSOITTO
luokka 1022, 
Lönnrotinkatu 7
Ti 15.00–18.00
14.9.–14.12.2021

11.1.–10.5.2022
viulunsoitonopettaja Tuukka Lehtonen
Kurssimaksu 205,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Taiteen perusopetuksen uusien opiske-
lijoiden ilmoittautuminen. Soittotunnin 
pituus 30 minuuttia. Lisäksi mahdolli-
suus osallistua ryhmätunneille (yhteis-
soitto ja musiikin hahmottaminen) ti klo 
18-18.45. Opetusta järjestetään tiistaisin. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.



KURSSITARJONTA 2021-2022

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2021-202220

hinta on 69 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 15.45–16.45
Ti 15.30–17.45
Ke 15.15–16.45
To 15.45–16.45
13.9.–2.12.2021
10.1.–13.4.2022
klarinetin- ja saksofoninsoiton opettaja 
Kalervo Saastamoinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 11 osallistujaa
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 voi 
osallistua 10 vuotta täyttäneet. Jokaisen 
omasta soittoajasta sovitaan erikseen 
opettajan kanssa. Tällä kurssilla ei etä-
opetusmahdollisuutta.

1101026 RUMPUJENSOITTO MA-TI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2
Ma 17.30–20.00
Ti 17.30–20.00
13.9.–30.11.2021
10.1.–12.4.2022
tuntiopettaja Ilkka Tiusanen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssi soveltuu kaikille rumpujen 
soitosta kiinnostuneille vasta-alkajista 
aiemmin soittaneille. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kurssi siirtyy etäopetuk-
seen, mikäli lähiopetus ei ole koronavi-
rustilanteen takia mahdollista.

1101029 RUMPUJENSOITTO TORSTAI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2
To 16.30–20.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022
muusikko Antti Luukkonen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssi soveltuu kaikille rumpujen 

soitosta kiinnostuneille vasta-alkajista 
aiemmin soittaneille. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kurssi siirtyy etäopetuk-
seen, mikäli lähiopetus ei ole koronavi-
rustilanteen takia mahdollista.

1101034 RUMPUJENSOITTO 
KESKIVIIKKO LYHYTKURSSI SYKSY
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2
Ke 16.30–18.00
15.9.–1.12.2021
muusikko Antti Luukkonen
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Rumpujensoiton lyhytkurssi syysluku-
kaudelle 2020. Kurssi soveltuu kaikille 
rumpujen soitosta kiinnostuneille 
vasta-alkajista aiemmin soittaneil-
le. Yksilöopetusta on 30 min/viikko 
syyslukukauden 2020 ajan. Opettaja 
sopii henkilökohtaiset opetusajat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista. 
Tällä kurssilla ei ole jatko-oikeusmah-
dollisuutta.

1101030 SELLON SOITTO
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7
Ma 18.00–19.30
13.9.–13.12.2021
10.1.–11.4.2022
muusikko Heikki Hotti
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Sellon soiton alkeet. Kurssi on tarkoi-
tettu aloittaville ja jo selloa soittaneille. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Ei 
opetusta 8.11. Kurssi siirtyy etäopetuk-
seen, mikäli lähiopetus ei ole koronavi-
rustilanteen takia mahdollista.

1101031 TRUMPETIN SOITTO
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Pe 15.00–18.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022
trumpetinsoiton lehtori Hannu Pätynen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Trumpetin soiton perusopetus. Avus-
tamme tarvittaessa soittimen hankin-
nassa. Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 
Tällä kurssilla ei etäopetusmahdolli-
suutta.

1101033 TRUMPETIN SOITTO 
LYHYTKURSSI SYKSY
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Pe 18.00–19.00

MUSKARIT
1101011 MUSKARI ALLE 8KK IKÄISET
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 11.00–11.45
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 69,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Vauvaikäisen musiikkituokio, joka herät-
tää vauvan musiikillisen uteliaisuuden. 
Laulut, lorut, leikittely ja tanssi kutsuvat 
musiikin kokemisen iloon yhdessä van-
hemman kanssa, joka tukee monipuoli-
sesti lapsen kehitystä sekä aikuisen ja 
lapsen välistä vuorovaikutusta. Enintään 
10 aikuinen-lapsi -paria. Huom! Ilmoit-
tautuminen vain lapsen nimellä, aikui-
sen tiedot maksaja-kenttään. Kurssin 
hinta on 69 euroa, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun.

1101012 MUSKARI NOIN 8-15 KK 
IKÄISET
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 9.30–10.15
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 69,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Musiikkituokioissa tuetaan edelleen 
lapsen myönteistä suhdetta musiikkiin. 
Lapsen oma aktiivisuus leikeissä ja 
soittimiin tutustumisessa lisääntyy, ja 
musiikin ilmaisu monipuolistuu. Enin-
tään 10 aikuinen-lapsi -paria. Huom! 
Ilmoittautuminen vain lapsen nimellä, 
aikuisen tiedot maksaja-kenttään. 
Kurssin hinta on 69 euroa, kurssimaksu 
sisältää lapsen ja aikuisen maksun.

1101013 MUSKARI NOIN 
1 ½ - 3 VUOTIAAT
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 10.15–11.00
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 69,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 
10 aikuinen-lapsi -paria. Huom! Ilmoit-
tautuminen vain lapsen nimellä, aikui-
sen tiedot maksaja-kenttään. Kurssin 
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Kitaransoiton 
tunneille 
päästäkseen 
tarvitsee olla 
nopea 
Vuodesta 2007 lähtien kansalaiso-
pistossa kitaransoittoa opettaneen 
Kari ”Kapa” Montosen tunneille 
päästääkseen tarvitsee olla nopea. 
Tunnit täyttyvät yleensä sekun-
neissa ilmoittautumisajan alettua. 
Kitaransoiton lisäksi Kapa opettaa 
basson ja ukulelen soittoa. 

Palkitsevinta soitonopetuksessa 
on, kun huomaa opiskelijan 
innostuksen uuden asian oivalta-
misessa ja oppimisessa. Kapa myös 
muistuttaa, että se aika, jonka 
vietät soittamisen kanssa, ei mene 
koskaan hukkaan, vaan on voima-
varaksi kasvava pääoma. 

Kuva: Saara Liukkonen

15.10.2021
trumpetinsoiton lehtori Hannu Pätynen
Kurssimaksu 12,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tietoisku trumpetista: teemoina mm. 
soittimen huolto ja lämmittelyharjoi-
tukset. Sopii kaikille trumpetinsoiton 
harrastajille!

1101032 VIULUNSOITTO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7
Pe 15.00–17.30
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022
Viulunsoitonopettaja Tuukka Lehtonen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
viulunsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Mahdollisuus 
myös yhteissoittoon viuluduona sekä 
pianon kanssa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101039 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO MA-KE
luokka 2034, musiikki, Lönnrotinkatu 7
Ma 15.00–19.30
Ti 15.00–19.00
Ke 14.30–18.00
13.9.–1.12.2021
10.1.–13.4.2022
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 24 osallistujaa
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.). Kitaran ym. soittoa järjestetään 
edelleen eri päivinä (ma-ke), 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. Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101046 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELEN SOITTO LYHYTKURSSI 
SYKSY
luokka 2034, musiikki, Lönnrotinkatu 7
Ma 19.30–20.30
Ti 19.00–19.30
Ke 18.00–18.30

13.9.–1.12.2021
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Akustinen/sähkökitara/bassokitara/
ukulele lyhytkurssi syyslukukaudelle 
2021. 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 (syysluku-
kauden 2021 ajan). Ei jatko-oikeusmah-
dollisuutta, koska kyseessä lyhytkurssi. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronatilanteen takia 
mahdollista.

1101047 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELEN SOITTO LYHYTKURSSI 
KEVÄT
luokka 2034, musiikki, Lönnrotinkatu 7
Ma 19.30–20.00
Ti 19.00–19.30
Ke 18.00–18.30
10.1.–13.4.2022
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 73,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Akustinen/sähkökitara/bassokitara/
ukulele lyhytkurssi kevätlukukaudelle 
2022. 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 ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko (ke-
vätlukukauden 2022 ajan). Ei jatko-oi-
keus mahdollisuutta, koska kyseessä 
lyhytkurssi. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101043 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2
Pe 15.30–17.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
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 ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101044 ALKEIS UKULELERYHMÄ
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Ke 19.00–20.00
15.9.–1.12.2021
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1101063 PIANONSOITTO 
LYHYTKURSSI SYKSY
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7
Ke 18.15–19.45
15.9.–1.12.2021
pianonsoitonopettaja Päivi Kantanen
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Tule kokeilemaan pianonsoittoa! Tai jos 
sinulla on jo aiempaa soittokokemusta, 
voimme keskittyä tiettyyn aiheeseen 
(esim. vapaa säestys, asteikot, eri tyy-
likaudet). Mahdollisuus myös yhteis-
soittoon nelikätisesti. Opettaja sopii 
henkilökohtaiset opetusajat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko (syyslukukauden 2021 ajan). 
Ei jatko-oikeusmahdollisuutta, kos-
ka kyseessä lyhytkurssi. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101049 PIANONSOITTO 2 KE-TO
luokka 1022, Lönnrotinkatu 7
Ke 14.00–17.00
To 14.30–16.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022
musiikkipedagogi Teija Lindeberg/mu-
siikinopettaja Mirkka Auvinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 9 osallistujaa
Pianonsoiton opetusta aloitteleville ja 
harrastustaan jatkaville. Pianonsoittoa 
(opettaja Mirkka Auvisen sijaisena luku-
kaudella 2021-2022 1.2 asti Teija Linde-
berg) järjestetään edelleen eri päivinä 
(ke-to), mutta ilmoittautumisen helpot-
tamiseksi kaikki halukkaat ilmoittautu-
vat samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101055 PIANONSOITTO RANTAKYLÄ 
MA ja TI
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2
Ma 14.00–16.30
Ti 14.00–17.00
13.9.–30.11.2021
10.1.–12.4.2022
musiikin maisteri Maria Frestadius
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 11 osallistujaa
Pienet ja isot sormet soittamaan! Mu-

siikin iloa vasta-alkajille, aiemmin soit-
taneille tai pitkään taukoa pitäneille. 
Yksilöopetusaika on 30 min/viikko. Pia-
nonsoittoa (opettaja Maria Frestadius) 
järjestetään edelleen eri päivinä (ma 
ja ti), mutta ilmoittautumisen helpotta-
miseksi kaikki halukkaat ilmoittautuvat 
samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

1101057 PIANONSOITTO RANTAKYLÄ 
LYHYTKURSSI SYKSY
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2
Ma 16.30–18.00
Ti 17.00–18.00
13.9.–30.11.2021
musiikin maisteri Maria Frestadius
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Tule kokeilemaan pianonsoittoa! Tai jos 
sinulla on jo aiempaa soittokokemusta, 
voimme keskittyä tiettyyn aiheeseen 
(esim. vapaa säestys, asteikot, eri tyy-
likaudet). Mahdollisuus myös yhteis-
soittoon nelikätisesti. Opettaja sopii 
henkilökohtaiset opetusajat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko (syyslukukauden 2021 ajan). 
Ei jatko-oikeusmahdollisuutta, kos-
ka kyseessä lyhytkurssi. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101059 PIANONSOITTO MAANANTAI 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2
Ma 18.00–20.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
musiikin maisteri Maria Frestadius/
musiikkipedagogi Teija Lindeberg/mu-
siikinopettaja Mirkka Auvinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille 
ja harrastustaan jatkaville. Mahdolli-
suus myös yhteissoittoon nelikätisesti. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Mirkka 
Auvisen sijaisena toimivat 1.2.2022 asti 
Teija Lindeberg sekä Maria Frestadius. 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Kurssi siirtyy 

12.1.–13.4.2022
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 98,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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. Tällä kurssilla ei etäopetusmah-
dollisuutta.

1101045 HUILUNSOITTO 
KAIKENIKÄISILLE
Musiikkiluokka 200, Päämajakoulu, 
Otto Mannisen katu 10
Ma 15.30–19.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
huilunsoitonopettaja Juhani Kaarnioja
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssilla opetetaan oman instrumentin 
hallintaa, sekä musiikin teorian alkeita. 
Ei edellytä aikaisempaa osaamista. Yk-
silöopetusta on 30 min/viikko. Autetaan 
tarvittaessa instrumentin hankinnassa. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

PIANONSOITTO
1101048 PIANONSOITTO 1 MA, TI ja KE
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7
Ma 13.30–17.30
Ti 14.30–16.00
Ke 17.00–18.00
13.9.–1.12.2021
10.1.–13.4.2022
pianonsoitonopettaja Päivi Kantanen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 13 osallistujaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille 
ja harrastustaan jatkaville. Mahdolli-
suus myös yhteissoittoon nelikätisesti. 
Pianonsoittoa (opettaja Päivi Kantanen) 
järjestetään edelleen eri päivinä (ma, ti 
ja ke), mutta ilmoittautumisen helpotta-
miseksi kaikki halukkaat ilmoittautuvat 
samaan ryhmään ja jokaisen omasta 
soittoajasta sovitaan erikseen opettajan 
kanssa. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.
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etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101060 LEPPOISASTI PIANOLLA
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2
Ti 18.00–21.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022
musiikinopettaja Juha Lindbohm
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101062 PIANONSOITTO OLKKOLA 
MAANANTAI
Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57
Ma 15.30–19.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
musiikinopettaja Juha Lindbohm
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Yksilöope-
tusta on 30 min/viikko. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101064 PIANONSOITTO 
PÄÄMAJAKOULU
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Pe 16.45–18.15
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
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 siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101067 PIANONSOITTO 
PÄÄMAJAKOULU LYHYTKURSSI SYKSY
Musiikkiluokka 200, Päämajakoulu, 
Otto Mannisen katu 10
Pe 15.00–16.30
17.9.–3.12.2021
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Tule kokeilemaan pianonsoittoa! Tai jos 
sinulla on jo aiempaa soittokokemusta, 
voimme keskittyä tiettyyn aiheeseen 
(esim. vapaa säestys, asteikot, eri tyy-
likaudet). Mahdollisuus myös yhteis-
soittoon nelikätisesti. Opettaja sopii 
henkilökohtaiset opetusajat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko (syyslukukauden 2021 ajan). 
Ei jatko-oikeusmahdollisuutta, kos-
ka kyseessä lyhytkurssi. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101065 PIANONSOITTO OTAVA
Otavan koulu, Otavantie 2
Ke 15.00–17.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Yksilöopetus-
ta on 30 min/viikko. Kurssi on siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101066 VAPAAN SÄESTYKSEN ALKEET 
LAULAJILLE, YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5
Ke 16.00–16.30
To 13.45–14.15
To 16.00–17.00
Pe 13.00–13.30
Pe 14.30–15.00
Pe 18.00–18.30
8.9.–26.11.2021
12.1.–13.4.2022
musiikinopettaja Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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. Yksilöopetusta on 30 min/

viikko. Opettaja sopii henkilökohtaiset 
opetusajat ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

ÄÄNENMUODOSTUS, 
KUOROT, YKSINLAULU, 
KARAOKE
1101069 ÄÄNENMUODOSTUS 
YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5
Ke 14.15–15.15
To 14.45–15.45
Pe 13.30–14.30
Pe 15.00–16.00
8.9.–26.11.2021
12.1.–13.4.2022
musiikinopettaja Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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 yksinlauluja 
oppilaan lähtötason ja toiveiden mukai-
sesti. Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 
Opettaja sopii henkilökohtaiset opetus-
ajat ilmoittautumisjärjestyksessä ennen 
ensimmäistä opetuskertaa. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101073 YKSINLAULU, KEVYT MUSIIKKI 
YKSILÖOPETUS KE-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5
Ke 15.15–15.45
Ke 16.30–19.00
To 14.15–14.45
To 17.00–19.00
Pe 16.00–18.00
8.9.–26.11.2021
12.1.–13.4.2022
musiikinopettaja Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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-, 
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musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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). 
Tällä kurssilla ei etäopetusmahdolli-
suutta.

1101082 LUOVAT LAULAJAT
musiikkiluokka, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4
To 17.45–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 69
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 102,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Päästetään irti laulamisen pelosta 
turvallisessa ryhmässä erilaisten fyy-
sisten, rytmisten, äänenkäytöllisten ja 
improvisatoristen harjoitteiden kautta. 
Tavoitteena vapautua nauttimaan omas-
ta äänestä. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101083 NAISKUORO MIKKELIN 
MARJUKAT
Lyseo, Porrassalmenkatu 30
Ma 18.00–20.15
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 69
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 102,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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, Porrassalmenka-
tu 30. Tällä kurssilla ei etäopetusmah-
dollisuutta.

1101084 OTAVAN KUORO
Otavan koulu, Otavantie 2
Ke 18.00–19.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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! Tällä kurssilla ei 
etäopetusmahdollisuutta.

1101086 ILOA YHTEISLAULUSTA
Kaupungin virastotalo, 
Maaherrankatu 9-11
Ke 17.00–18.30
22.9.–1.12.2021, Oppitunteja 8
musiikin maisteri, dir.cant. Sirkka-Liisa 
Huuhtanen
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 50 osallistujaa
Suosittu yhteislaulukurssi jatkuu. Syk-
syn aikana kokoonnutaan neljä kertaa 
laulamaan tuttuja lauluja ja jokaisella 
kerralla laulut eri aihepiiristä. Kokoon-
tumiset 22.9. / 13.10. / 3.11. / 1.12. kau-
pungin virastotalon Lounashuoneella 
osoitteessa Maaherrankatu 9-11. Käynti 
pihan puolelta.

1101087 KARAOKEKURSSI I
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
To 15.30–17.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

1101088 KARAOKEKURSSI II
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

1101089 KARAOKE PÄIVÄRYHMÄ
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
To 11.30–13.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 61,33
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 95,00 €

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 ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

1101077 ROHKAISTU LAULAMAAN 
LYHYTKURSSI SYKSY
luokka 1016, Lönnrotinkatu 7
La 10.30–13.30
18.9.–4.12.2021
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 62,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Haluaisitko laulaa sukujuhlissa, kirkossa 
tai vaikkapa karaokessa, mutta kynnys 
laulamiseen on liian korkealla? Tällä 
kurssilla päästetään irti laulamiseen 
liittyvistä pelon ja häpeän tunteista ja 
tutustutaan omaan ääneen rennossa ja 
turvallisessa ilmapiirissä. Opettaja sopii 
henkilökohtaiset opetusajat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ennen ensimmäistä 
opetuskertaa. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko (syyslukukauden 2021 ajan). 
Ei jatko-oikeusmahdollisuutta, kos-
ka kyseessä lyhytkurssi. Kurssi siirtyy 
etäopetukseen, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista.

1101080 HOILARIT
musiikkiluokka, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4
To 16.00–17.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat 
kokoontua vapaan laulun merkeissä 
(kansanlaulut, iskelmät, maakuntalau-
lut, virret, gospelit ym.) ja laulaa laula-
misen ilosta ilman ohjelmavelvoitetta. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronatilanteen takia 
mahdollista.

1101081 PERJANTAI-HOILARIT
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Pe 18.30–20.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
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Enintään 15 osallistujaa
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. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

BÄNDIT JA ORKESTERIT
1101106 BÄNDIKURSSI 
13-16-VUOTIAILLE SYKSY 2021
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Vanhamäentie 2
To 15.00–16.30
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
musiikinopettaja Juha Lindbohm
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Bändisoittoa soittimina kitara, basso, 
kosketinsoittimet, rummut, laulu. Tutus-
tutaan äänentoistolaitteisiin, käydään 
perusasioita läpi bändisoittimien kä-
sittelystä, soittotekniikasta, opetellaan 
äänentoistolaitteiden käyttöä ja mikä 
parasta, soitetaan paljon! Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

1101100 AIKUISTEN BÄNDIKURSSI
Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16
To 17.30–19.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
yhteisöpedagogi (YAMK) Katja Luukkonen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Rentoa bändisoittoa hyvällä meiningillä. 
Soitettavat kappaleet valitaan ryhmän 
toiveiden ja taitojen mukaan. Paikkana 
Kalevankankaan koulun musiikkiluokka. 
Tällä kurssilla ei etäopetusmahdolli-
suutta.

1101101 BIG BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Ma 18.00–20.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 63,91
muusikko Jedrzej Prusak
Kurssimaksu 103,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kurssi on tarkoitettu big band- ja 
viihdemusiikista kiinnostuneille. Kau-
den aikana harjoitellaan tunnettuja 
ikivihreitä. Osallistuminen edellyttää 
oman instrumentin perushallintaa 
(tähän on mahdollista saada tukea 
keskiviikon Soittokuntoon- viihdemu-
siikin lyhytkurssilla) sekä kohtalaista 
nuotinlukutaitoa. Kurssi on suunnattu 
yli 16-v. opiskelijoille. Otamme ilol-

la mukaan kaikki puhallinsoittajat, 
pianistit, kitaristit, basistit, viulistit ja 
perkussioiden soittajat. Suosittelemme 
kurssia erityisesti heille, jotka opiskele-
vat kansalaisopiston musiikin kursseilla 
yksilöopetuksessa. Ryhmässä yhdessä 
soittaen taitosi kehittyvät nopeasti ja 
hauskalla tavalla. Tervetuloa viihde-
musiikin maailmaan! Tällä kurssilla ei 
etäopetusmahdollisuutta. 
Ps. Harjoituksemme ovat avoimia. Tule 
kuuntelemaan ja katsomaan! Kenties 
haluat liittyä mukaan musisoimaan 
kanssamme! (Harjoitusten seuraaminen 
mahdollista, mikäli koronatilanne sallii. 
Huomioithan voimassa olevat suosituk-
set turvaväleistä, kokoontumisrajoituk-
sista ja hygieniaohjeista.)

1101102 JAZZ BAND/DIXIELAND BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
To 18.00–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 61,33
tuntiopettaja Sanna Saastamoinen
Kurssimaksu 103,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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! Tällä kurssilla ei ole etäope-
tusmahdollisuutta.

1101103 SAX BAND
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Ma 16.45-17.45
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 31,92
klarinetin- ja saksofoninsoiton opettaja 
Kalervo Saastamoinen
Kurssimaksu 98,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssille osallistuminen edellyttää 
oman instrumentin perushallintaa sekä 
nuotinlukutaitoa. Kurssi on suunnattu 
aikuisille ja edistyneen tason opiskeli-
joille. Tällä kurssilla ei etäopetusmah-
dollisuutta.

1101104 MILLER SOUND ORCHESTRA
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Ti 18.00–20.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 64
Pekka Piskonen
Kurssimaksu 103,00 €
Enintään 10 osallistujaa

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. Tällä kurssilla ei 
etäopetusmahdollisuutta.

1101105 SOITTOKUNTOON! 
VIIHDEMUSIIKIN LYHYTKURSSI SYKSY 
luokka K031, Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 22
muusikko Jedrzej Prusak
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Hei sinä, joka haluat karistaa pölyt pois 
soittimestasi! Tule soittamaan svengaa-
vaa musiikkia yhdessä muiden musii-
kinharrastajien kanssa. Saat vertaistu-
kea ja yksilöllisiä vinkkejä soittotaitosi 
kehittämiseen ja tutustut samalla 
viihdemusiikin kiehtovaan maailmaan. 
Yhteisöllisellä musiikinharrastamisella 
on todistetusti myös suotuisia terveys-
vaikutuksia! 
Soitettava ohjelmisto suunnitellaan 
opiskelijoiden lähtötason ja kehitystar-
peiden mukaan. Kurssi on suunnattu 
yli 16-v. opiskelijoille, joilla on instru-
mentin alkeet hallussa. Toimii mainiosti 
myös soittotaidon kehitystä tukevana 
kurssina opiston orkestereissa ja/tai 
musiikin yksilöopetuksessa soittaville. 
Voit tulla mukaan, mikäli soittimesi on 
kitara, basso, altto- tai tenorisaksofoni, 
trumpetti, piano tai perkussiot. Tervetu-
loa mukaan! Tällä kurssilla ei etäope-
tusmahdollisuutta.
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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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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 ja itseilmaisuun 
uudesta näkökulmasta. 

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 
näin, otathan yhteyttä toimistoon puh. 
(015) 194 2929 tai kansalaisopisto@
mikkeli.fi.  

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 2021 – 2022 
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. Opintojen 
aikana oppilas osallistuu yhteen tai 
useampaan teatteriryhmään. Lisäksi hän 
osallistuu vähintään kerran monitaidep-
rojektiin tai -leirille, joissa eri taiteena-
lojen oppilaat työskentelevät yhdessä. 
Kansalaisopisto järjestää alkukesästä 
tällaisen monitaideleirin, jolle on erilli-
nen ilmoittautuminen. Leirin teemasta 
tiedotetaan kevään esitteessä. Mikäli 
leirille jää vapaita paikkoja, se on myös 
avoin muille kiinnostuneille ja mahdol-
listaa taiteen perusopetuksen opinto-
jen kokeilemisen ennen opiskeltavan 
taiteen lajin valintaa.

1102001 VINTIÖT 7-10 -vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
To 16.00–17.30
2.9.–9.12.2021
13.1.–24.2.2022, Oppitunteja 52
fyysisen teatterin opettaja Matilda 
Lindström
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 14 osallistujaa
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-

VASTUUOPETTAJA: Raisa Ekoluoma  | Esitystaidollisten aineiden opettaja | puh. 050 311 7038 | raisa.ekoluoma@sivistys.mikkeli.fi
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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
31.8.–7.12.2021
11.1.–22.2.2022, Oppitunteja 52
fyysisen teatterin opettaja Matilda Lind-
ström sekä vieraileva opettaja
Kurssimaksu 105,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Monitaideryhmässä teemme teatteria 
yhdistettynä muihin taiteenlajeihin. 
Tällä kaudella tutustumme teatteri-il-
maisun ohella akrobatiaan / parkouriin, 
videon kuvaamiseen ja musiikin tekoon. 
Myös muut seikkailukohteet mahdolli-
sia. Tutkimme sitä, miten eri taiteenlajit 
voivat tukea ja rikastuttaa toisiaan. Har-
joitusten, leikkien ja työpajojen pohjalta 
koostamme yhdessä pienimuotoisen 
demoesityksen, jossa eri taiteenlajien 
elementit yhdistyvät. Monitaideryhmä 
soveltuu vasta-alkajille ja jo aiemmin 
teatteria harrastaneille. Ensimmäisen 
kokoontumiskerran alussa infotilai-
suus vanhemmille kurssin sisällöstä 
ja aikatauluista. Monitaide on taiteen 
perusopetuksen ryhmä, jossa teatterin 
ohella opiskeltavat taiteenlajit voivat 
vaihdella vuosittain. Kurssin vastuuo-
pettaja määrittelee opetuksen sisällön 
projektikohtaisesti. 

1102003 TARAPAAPPA 12-16 -vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ma 16.00–17.30
Ke 16.00–17.30
30.8.–9.12.2021
10.1.–23.3.2022, Oppitunteja 130
teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Jani 
Lastuniemi
Kurssimaksu 154,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tässä ryhmässä teemme tutkimusmat-
kan teatterin ihmeelliseen maailmaan, 
jossa kaikki on mahdollista! Teemme 
erilaisia ja monipuolisia teatterihar-
joituksia liittyen ryhmädynamiikkaan, 
näyttelijäntyöhön ja improvisaa-
tioon. Tutustumme myös teatterin 
eri osa-alueisiin, kuten lavastukseen, 
puvustukseen, esitys- ja teatteritekniik-
kaan tai käsikirjoittamiseen. Kevääksi 
2022 ryhmä valmistaa oman esityksen. 
Esitys voi olla teksti- tai aihelähtöi-
nen ja esityspaikkana voi olla valmis 
teatteritila tai jokin muu tila ympä-

ristössämme. Kurssin tavoitteena on 
rohkaista luovaan toimintaan ryhmässä 
ja innostaa ilmaisemaan itseä teatterin 
keinoin. Lähde siis mukaan matkalle, 
jossa liikumme ja herättelemme meissä 
jokaisessa asuvaa luovaa hulluttelijaa ja 
tuntevaa taiteilijaa. Tarapaappa on tai-
teen perusopetuksen ryhmä, joka sopii 
niin jatkaville kuin uusille teatterista 
kiinnostuneille osallistujille!

1102005 VEKKULITEATTERI 10-17 
-vuotiaille
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Su 11.00–14.00
10.10.–12.12.2021
9.1.–22.5.2022, Oppitunteja 140
fyysisen teatterin opettaja Matilda 
Lindström
Kurssimaksu 174,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Vekkuliteatteri on taiteen perusopetuk-
sen ryhmä, jossa syvennytään erityisesti 
musiikkiteatteriin. Tänä lukuvuonna 
paneudutaan erityisesti liikeilmaisuun, 
fantasiamaailmaan ja -hahmoihin sekä 
fyysiseen näyttelijäntyöhön, musiikil-
lista ilmaisua unohtamatta. Kevääksi 
-22 valmistetaan esitys, jossa päästään 
kokeilemaan opittua käytännössä! 
Ryhmä aloittaa kokoontumiset Puisto-
kadun salissa, mutta siirtyy myöhemmin 
kevätlukukaudella harjoittelemaan 
Sotkun saliin, missä myös esitykset 
pidetään. Ryhmään ovat tervetulleita 
uudet ja vanhat musiikkiteatterista kiin-
nostuneet osallistujat. Ryhmä aloittaa 
kokoontumiset poikkeuksellisesti vasta 
lokakuussa, kun edelliseltä keväältä 
siirtyneen Pinokkio-produktion esitykset 
on saatu esitettyä.

1102006 Teatteri KanNu, alk. 
16-vuotiaille
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ke 18.00–20.30
1.9.–8.12.2021
12.1.–4.5.2022, Oppitunteja 120
teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Avelin
Kurssimaksu 140,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Teatteri KanNu on nuorista ja nuoris-
ta aikuisista koostuva teatteriryhmä, 
jossa innostamme ja innostumme 
monipuolisesti näyttelijäntyön, improvi-
saation sekä erilaisten näyttämöllisten 
harjoitteiden parissa. Kevääksi 2022 
valmistamme esityksen, joka on tänä 
lukuvuonna tyylilajiltaan komedia. 
Teatteri KanNu kuuluu taiteen perus-
opetukseen. Mukaan toimintaan ovat 
tervetulleita niin vasta-alkajat, kuin jo 

kokeneemmatkin harrastajat ja teat-
terintekijät. Ryhmä on suunnattu +16 
vuotiaille, yläikärajaa ei ole.

Teatteria 
naamioiden 
kanssa
Vekkuliteatterin ohjaajana jo kaudella 
20–21 toiminut ja virallisesti tulevalla 
kaudella aloittava Matilda Lindström 
haluaa tuoda tunneilleen mukaan myös 
naamioita, akrobatiaa ja tanssia. Vekku-
liteatterin lisäksi Matilda ohjaa tulevana 
lukuvuonna myös Vintiöt ja Monitaide-
ryhmiä sekä aikuisten Luova laboratorio 
-ryhmää. 

Matilda on tuore mikkeliläinen ja 
häneltä löytyy fyysisen teatterin tut-
kinto, jonka hän on suorittanut Kaliforni-
assa. Hän kertoo, että opiskeluaikanaan 
hän on saanut kipinän työskennellä 
mm. naamioiden kanssa. Mikkelin 
kansalaisopistolla on kattavat teatteri-
puolen kurssit ja paljon ryhmiä. Matilda 
toivoo, että hän saisi omiin ryhmiinsä 
tuotua oman näköistä tekemistä. Hän 
kannustaa kaikkia rohkeasti kokeile-
maan ja muistuttaa, että kansalaiso-
piston ryhmät ovat matalan kynnyksen 
mahdollisuus kokeilla. Teatteri sopii, jos 
kaipaat esiintymistä ja haluat löytää 
itsestäsi jotain uutta ja rohkeaa. 

Kuva: Saara Liukkonen
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UUTTA! AIKUISTEN 
TEATTERIN TAITEEN 
PERUSOPETUS
Mikkelin kansalaisopisto on tarjonnut 
syksystä 2020 alkaen 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 
kurssien ja teatteriryhmien kurssimak-
suista. Opintoihin kuuluva ohjaus ja 
mahdolliset vertaisryhmän tapaamiset 
eivät maksa mitään. Teatteritaiteen 
perusopetuksen opiskelijoilla on 
ennakkoilmoittautumisoikeus joillekin 
kursseille.

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

1102009 Teatterin taiteen perusopetus 
aikuisille - ILMOITTAUTUMISKURSSI
esitystaidollisten aineiden opettaja, 
TeM Raisa Ekoluoma
enintään 8 osallistujaa
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
31.8.–7.12.2021
11.1.–29.3.2022, Oppitunteja 120
fyysisen teatterin opettaja Matilda 
Lindström
Kurssimaksu 140,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Luova laboratorio on aikuisille suun-

Uskalletaan kasvaa ihmisenä
Ensi kaudelle (2021-2022) Tarapaappa-ryhmää tulee ohjaamaan mikkeliläisille vielä 
ehkä tuntematon, mutta pitkän uran jo teatterin puolella tehnyt teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Jani Lastuniemi. Hän on ohjannut reilut parikymmentä vuotta eri puolella 
Länsi- ja Etelä-Suomea eri-ikäisten ryhmiä, ja hän on etenkin tehnyt teatteria lasten 
ja nuorten parissa. 

Hän on muuttanut Mikkeliin reilu vuosi sitten ja työskentelee Mikkelin kaupungilla 
nuorisosihteerinä. Tarapaappa sai harjoitukset pidettyä viime kaudella ja esityksetkin 
videoitua, joten syksyllä 2021 ryhmä pääsee puhtaalta pöydältä tekemään uutta. Jani 
ei ole vielä linjannut, mitä kaikkea tulee ensi kaudella olemaan, vaan itse ryhmä pää-
see mukaan vaikuttamaan siihen, millaista ja mitä lähdetään tekemään. ”Saatetaan 
viedä teatteria sinne, missä sitä ei välttämättä ole totuttu näkemään tai sitten ei, ensi 
maaliskuussa viimeistään nähdään mitä ryhmä on saanut aikaiseksi. ”

Jani kannustaa kaikkia teatteria pohtivia lapsia ja nuoria tulemaan rohkeasti mukaan 
kokeilemaan. Rohkea ja avoin mieli kantaa jo pitkälle. Monesti myös teatteriryhmistä 
löytyy uusia ystäviä ja toiminnassa löytää itsestään uusia puolia ja pääsee haasta-
maan itseään. Janikin haastaa itsensä ensi kaudella, hän ohjaa ensimmäistä kertaa 
ryhmää täysin suomeksi. Aiemmin hän on ohjannut ryhmiä ruotsiksi ja englanniksi. 

Kuva: Saara Liukkonen
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nattu teatteriryhmä, jossa painopiste 
jakaantuu tasaisesti teatterin opetuk-
sen ja esityksen valmistamisen kesken. 
Syksyn aikana syvennytään teatteritai-
teeseen ja näyttelijäntyöhön jonkin uu-
den näkökulman kautta. Kevään aikana 
valmistetaan pienimuotoinen, kokeileva 
esitys, jossa on nähtävillä syksyn aikana 
kokeiltuja lähestymistapoja ilmaisuun ja 
esityksen koostamiseen. Ryhmässä on 
mahdollisuus kannustavassa ilmapiiris-
sä heittäytyä kokeilemaan erilaisia teat-
teritaiteen työtapoja ja esitysmuotoja. 
Tänä vuonna painopisteenä on fyysinen 
teatteri ja siihen liittyvät elementit, 
kuten kehollinen ilmaisu ja ympäristön 
luominen. Kokeilemme myös naamio-
työskentelyä, klovneriaa, slapstickia 
ja melodraamaa. Luova laboratorio 
toivottaa tervetulleiksi niin uudet kuin 
aiemmin teatteria harrastaneet!

1102011 TEATTERI VIVAT!
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
To 18.00–21.00
2.9.–9.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 135
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 150,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Teatteri Vivat aloittaa kautensa 
improvisaatioharjoituksilla ja tarttuu 
sitten kaksin käsin näytelmän tekoon. 
Tavoitteena on tehdä komediallinen 
teatteriesitys joko valmiista näytelmä-
käsikirjoituksesta, tai sitten näytelmä 
suunnitellaan ryhmäläisten kanssa itse. 
Tämä selviää syksyllä, kun päästään 
lyömään viisaat päämme yhteen! Lisäksi 
tulevana Halloweenina pyritään esit-
tämään Mylady-elokuva, joka valmistui 
viime vuonna, mutta joka jouduttiin 
hyllyttämään koronan vuoksi. Tervetuloa 
mukaan uudet ja vanhat Vivatilaiset, 
luvassa on hauskoja hetkiä mukavassa 
ja lämpimässä teatteriryhmässä!

1102012 REMPPATEATTERI
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ma 18.00–21.00
6.9.–13.12.2021
10.1.–9.5.2022, Oppitunteja 120
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 150,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Remppateatteri räväyttää tällä kaudella 
tekemällä elokuvan! Elokuva suunnitel-
laan ja käsikirjoitetaan ryhmän kanssa 
itse. Elokuvan teossa tarvitaan erilaisia 
ihmisiä: näyttelemisestä innostuneita, 

suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta 
kiinnostuneita sekä kuvaamisesta, 
äänittämisestä ja editoinnista kiin-
nostuneita. Myös pukusuunnittelu, 
lavastaminen ja tarpeiston suunnittelu 
on tärkeää. Toisin sanoen ryhmässä on 
tarjolla monipuolista tekemistä kaikille. 
Kameran eteen ei ole pakko hypätä!

1102013 REVYYTEATTERI: Suoraan 
Suomeen -produktio
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Su 17.00–20.15
5.9.–12.12.2021, Oppitunteja 96
yhteisöpedagogi Mimmi Rantala
Kurssimaksu 125,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi on tarkoitettu edellisellä kau-
della Suoraan Suomeen -produktiossa 
mukana olleille opiskelijoille. Valmis-
tamme aloitetun produktion esityskun-
toon syyskaudella. Esitykset ajoittuvat 
marras-joulukuulle.

1102014 REVYYTEATTERI
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Su 17.00–20.15
16.1.–29.5.2022, Oppitunteja 86
yhteisöpedagogi Mimmi Rantala
Kurssimaksu 115,00 €
Enintään 18 osallistujaa
Revyyteatteri on viihteelliseen mu-
siikkiteatteriin erikoistunut aikuisten 
teatteriryhmä, jonka pääpaino on näyt-
tämötyön lisäksi tanssissa ja laulussa. 
Totuttua lyhyemmällä kurssilla val-
mistamme yhteisen ideoinnin, impro-
visaation sekä vierailevien opettajien 
työpajojen pohjalta kevään päätteeksi 
esityksen. Esityksen muoto voi olla 
esim. lauluilta, pienoisrevyy tai iltamat, 
minkä ryhmä itse päättää yhdessä 
vastuuopettajan kanssa. Kevätlukukau-
den mittainen kurssi tarjoaa mahdolli-
suuden syventyä musiikkiteatterin eri 
ilmaisumuotojen opiskeluun ja sopii 
sekä uusille että aiemmin mukana 
olleille osallistujille! Kurssi kokoontuu 
Sotkun salissa, mutta väistää Puistoka-
dun saliin, jos Sotkulla on esityksiä.

1102015 LAUSUNTARYHMÄ
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Ti 16.00–18.30
7.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 88
FIA Tarja Pyhähuhta
Kurssimaksu 118,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kehitämme persoonallista ilmaisua, 
opiskelemme äänenkäyttöä ja tekstin-
tulkintaa. Kevääksi työstämme runoko-

konaisuuden, jossa käytetään moniais-
tillisia keinoja sisällön toteuttamisessa.

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. 

1102020 TARINAT TODEKSI 
TAITEEN KEINOIN
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Ke 18.00–20.15
15.9.–24.11.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 70
näytelmäkirjailija Juhani Joensuu, 
ilmaisutaito- ja ATK-kouluttaja Leevi 
Heinonen sekä vierailijoita
Kurssimaksu 102,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Tutustu käsikirjoittamiseen, paikka-
lähtöiseen taiteeseen sekä tarinan-
kerrontaan ääni-, video- ja esittävän 
taiteen keinoin! Kurssi on lukuvuoden 
mittainen, yhteisöllisesti rakentuva 
taideprojekti, jonka aikana osallistujat 
tutustuvat niin käsikirjoittamiseen kuin 
taiteellisen kerronnan eri osa-alueisiin, 
joita voivat olla äänitaide, kuunnel-
ma, videotaide tai paikkalähtöinen 
(site-specific) teatteriesitys. Työtavat 
valikoituvat prosessin myötä tukemaan 
ryhmässä syntyvää taiteellista tuotosta. 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Piek-
sämäen seutuopiston kanssa. Opiske-
lija tai opiskelijaryhmä käsikirjoittaa 
ja toteuttaa poikkitaiteellisin keinoin 
Mikkelin ja Pieksämäen yhteistyökump-
paneille heidän toimintaansa tukevia 
teoksia ja palveluja. Nämä monitaitei-
set tuotokset pohjautuvat yhteistyö-
kumppaneista ja heidän toiminnastaan 
kertoviin tarinoihin. Tarinat voivat liittyä 
esimerkiksi tilaan (paikan tarina) tai 
historiaan (aikaan sidottu tarina). Kurssi 
toteutetaan hybridiopetuksena, sisältä-
en sekä etä-, lähi- että ryhmäopetusta. 
Opiskelijalta edellytetään sähköpostin 
ja videoneuvotteluohjelman käyttöä ja 
osallistumista sekä lähi- että etäope-
tukseen. Käytettävien ohjelmien ja 
alustojen käyttöön kurssilainen saa 
opastusta kurssin alussa.
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1102022 IMPROVIIKONLOPPU (syksy) 
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Pe 18.00–21.00
La 14.00–18.00
Su 12.00–15.00
15.–17.10.2021, Oppitunteja 13,33
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Improviikonloppuna tutustutaan 
improvisaatioon ja improvisaatioteatte-
riin erilaisten hauskojen ja helppojen 
harjoitteiden kautta. Harjoitteiden avulla 
opetellaan heittäytymään erilaisiin 
tilanteisiin, jotka eivät ole ennalta mää-
rättyjä. Kurssin ajatus on olla paineeton 
ja naurua hersyttävä matalan kynnyksen 
kurssi, joten vaikka et olisi aiemmin 
tutustunut tähän mainioon teatterin 
tekemisen lajiin, nyt on helppo tulla 
siihen tutustumaan! Aiempaa koke-
musta teatterin tekemisestä ei tarvita. 
Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi 
improviikonloppua. Voit osallistua vain 
yhteen tai halutessasi molempiin! Va-
roitus: naurulihakset voivat olla kovilla 
tällä kurssilla...

1102023 IMPROVIIKONLOPPU (kevät) 
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Pe 18.00–21.00
La 14.00–18.00
Su 12.00–15.00
21.–23.1.2022, Oppitunteja 13,33

ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja Leevi 
Heinonen
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Improviikonloppuna tutustutaan 
improvisaatioon ja improvisaatioteatte-
riin erilaisten hauskojen ja helppojen 
harjoitteiden kautta. Harjoitteiden avulla 
opetellaan heittäytymään erilaisiin 
tilanteisiin, jotka eivät ole ennalta mää-
rättyjä. Kurssin ajatus on olla paineeton 
ja naurua hersyttävä matalan kynnyksen 
kurssi, joten vaikka et olisi aiemmin 
tutustunut tähän mainioon teatterin 
tekemisen lajiin, nyt on helppo tulla 
siihen tutustumaan! Aiempaa koke-
musta teatterin tekemisestä ei tarvita. 
Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi 
improviikonloppua. Voit osallistua vain 
yhteen tai halutessasi molempiin! Va-
roitus: naurulihakset voivat olla kovilla 
tällä kurssilla...

KIRJOITTAMINEN JA 
SANATAIDE
Kirjoittamiseen ja sanataiteeseen 
liittyviä kursseja löytyy nyt myös 
näyttämötaiteiden kurssiohjelmasta. 
Suunnitteilla on, että tulevaisuudessa 
kansalaisopiston teatteritaiteen, kirjal-
lisuuden ja kirjoittamisen kurssit muo-
dostavat uuden, yhteisen ainealueen.

1102028 ILOA JA KEVEYTTÄ 
KIRJOITTAMALLA
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Pe 17.30–19.45  |  La 9.30–12.30
Su 14.00–17.00
14.1.–20.2.2022, Oppitunteja 23
YTM, työnohjaaja, IhanaElo® -hyvinvoin-
tiohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaajaopis-
kelija Aila Marjamaa
Kurssimaksu 43,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Tule leikkimään sanoilla! Kurssilla 
jokainen etsii itselleen sopivaa iloa ja 
elämisen keveyttä kirjoittamisen, kuvien 
ja valmiiden tekstien kautta. Tutkim-
me leikin, merkityksellisyyden, ilon ja 
innostumisen lähteitä kunkin omassa 
elämässä. Kokeilemme kirjallisuus- ja 
taideterapeuttisia menetelmiä ja kirjoit-
tamisen tapoja, joilla voimme keskus-
tella itsemme kanssa ja löytää uusia 
näkökulmia kysymyksiimme. Kyseessä 
ei ole terapiaryhmä eikä kurssi edellytä 
aiempaa kirjoittamisharrastusta. Kurssin 
opettajan työparina toimii kirjallisuus-
terapian väitöskirjatutkija, ja kurssin 
osallistujille tarjotaan mahdollisuutta 
osallistua tutkimukseen. Kurssin opet-
taja on yhteydessä kurssilaisiin ennen 
kurssin alkua. Opetusajat: 
Pe 14.1. klo 17.30-19.45 
La 15.1. klo 9.30-12.30 
La 29.1. klo 9.30-12.30 
La 5.2. klo 9.30-12.30 
La 12.2. klo 9.30-12.30 
Su 20.2. klo 14-17

VEKKULITEATTERI: PINOKKION SEIKKAILUT
Koko perheelle suunnattu, pienimuotoinen musiikkiteatteriesitys, jossa hyödynnetään 
fyysisen teatterin ja katutanssin elementtejä. Esitykset 25.9. – 27.9.
Ohj. Matilda Lindström

TEATTERI VIVAT! MYLADY – ELOKUVA 
Näytökset Halloween-teemalla 5.11. – 6.11.
Ohj. Leevi Heinonen

REVYYTEATTERI: SUORAAN SUOMEEN - Tää nyt on vaan tämmönen
Revyyteatteri tykittää musiikilla ja huumorilla hullutellen suoraan Suomeen. Esitys on 
samaan aikaan samaistuttava ja pähkähullu yllätysrynnäkkö suomalaiseen sielunmai-
semaan. Esitykset marras-joulukuussa. Ohj. Mimmi Rantala

Kaikki esitykset järjestetään Vanhalla Sotkulla (Jääkärinkatu 9). Huom! Muutokset 
mahdollisia. Tarkista tarkemmat esitystiedot kansalaisopiston nettisivuilta. Kevään 
2022 esityskalenteri julkaistaan alkuvuodesta.

Kansalaisopiston ryhmien esityksiä syksyllä 2021

TULE TEATTERIIN!
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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 VASTUUOPETTAJA:  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
1103103 POLLOCKIT, 
VARHAISIKÄ 4-6 vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ma 16.15–17.00
6.9.–13.12.2021
10.1.–16.5.2022, Oppitunteja 30
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 220,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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.

1103105 PICASSOT, 7-9-vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ti 15.45–17.15
7.9.–14.12.2021
11.1.–10.5.2022, Oppitunteja 60
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Innostu ja ylläty kuvataiteessa. Luku-
vuoden teema on Tutkimusmatkoja ja 
löytöretkiä. Teeman hengessä retkeil-
lään pääosin mielikuvituksen ja taiteen 
keinoin, mutta käydään myös muuta-
missa lähikohteissa retkillä. Tekniikoina 
käytetään piirustuksen ja maalauksen 
perustekniikoita eri välinein sekä ra-
kentelua, keramiikkaa ja valokuvausta. 
Materiaalikustannukset sisältyvät kurs-
simaksuun. Kurssimaksun eli koko luku-
vuoden maksun voi sovittaessa maksaa 
kahdessa tai jopa neljässä erässä.

1103106 DALIT, 7-9 vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
To 15.45–17.15
9.9.–16.12.2021
13.1.–19.5.2022, Oppitunteja 60
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat 
samat kuin 1103105 PICASSOT -ryhmäl-

lä. Kurssimaksun eli koko lukuvuoden 
maksun voi sovittaessa maksaa kahdes-
sa tai jopa neljässä erässä.

1103108 VAN GOGHIT, 10-12 vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ti 17.45–19.15
7.9.–7.12.2021
11.1.–10.5.2022, Oppitunteja 60
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Tutki, kokeile ja koe. Lukuvuoden teema 
on Tutkimusmatkoja ja löytöretkiä. Tee-
man hengessä retkeillään pääosin mie-
likuvituksen ja taiteen keinoin, mutta 
käydään myös muutamissa lähikohteis-
sa retkillä. Tekniikoina käytetään piirus-
tuksen ja maalauksen perustekniikoita 
eri välinein sekä rakentelua, keramiik-
kaa ja valokuvausta. Opintoihin sisältyy 
lauantaina pidettävä työpaja kevätkau-
della. Työpajan tekniikkana on grafiikka, 
ja toteutetaan uniikki, kerroksellinen 
grafiikan vedos. Materiaalikustannukset 
sisältyvät kurssimaksuun. Kurssimak-
sun eli koko lukuvuoden maksun voi 
sovittaessa maksaa kahdessa tai jopa 
neljässä erässä.

1103109 GAUGUINIT, 10-12-vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
To 17.45–19.15
9.9.–9.12.2021
13.1.–12.5.2022, Oppitunteja 60
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 320,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat 
samat kuin 1103108 VAN GOGHIT-ryh-
mällä. Kurssimaksun eli koko lukuvuo-
den maksun voi sovittaessa maksaa 
kahdessa tai jopa neljässä erässä.

1103111 MATISSET, 13-19 vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ma 17.30–19.45
6.9.–29.11.2021
10.1.–9.5.2022, Oppitunteja 90
artenomi, kuvataiteen AMK 
Pirita Lautala
Kurssimaksu 420,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Laajenna ja syvenny työpajatyyppisiin 
kuvataiteen teemaopintoihin. Luku-
vuoden teemasta ”Tutkimusmatkoja 
ja löytöretkiä” ammennetaan aiheita 
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työpajamaiseen työskentelyyn, jossa to-
teutustavat valitaan henkilökohtaisten 
mieltymysten mukaan. Lisäksi tutkitaan 
jo opittujen tekniikoiden yhdistämistä ja 
pyritään löytämään uusia tekemisen ta-
poja. Syyslukukaudella järjestettävässä 
lauantaipajassa tutustutaan animaation 
tekoon. Materiaalikustannukset sisäl-
tyvät kurssimaksuun. Kurssimaksun eli 
koko lukuvuoden maksun voi sovittaes-
sa maksaa kahdessa tai jopa neljässä 
erässä.

1103112 REMBRANDTIT, 13-19 -vuotiaat
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ke 17.30–19.45
8.9.–8.12.2021
12.1.–4.5.2022, Oppitunteja 90
artenomi, kuvataiteen AMK  
Pirita Lautala
Kurssimaksu 420,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Sisältö ja tavoitteet ovat samat kuin 
1103111 MATISSET -ryhmällä. Kurssimak-
sun eli koko lukuvuoden maksun voi 
sovittaessa maksaa kahdessa tai jopa 
neljässä erässä.

1103113 TAIKA-KUVATAITEEN 
PERUSOPINNOT AIKUISILLE 
ALKAJAT
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ma 17.15–20.15
6.9.–20.12.2021
10.1.–30.5.2022, Oppitunteja 140
Eini Syväniemi, Matti Lepistö
Enintään 14 osallistujaa
Kurssimaksu 220,00
Ajattele, luo, kehittele, kehity, prosessoi, 
arvioi ja tulkitse kuvataidetta persoo-
nallisesti omaa kokemusmaailmaasi 
hyödyntäen. Kaikki tämä on mahdollista 
aikuisten kuvataiteen perusopinnois-
sa yleisen oppimäärän mukaisesti. 
Tavoitteena on herätellä ja innostaa 
kuvailmaisun keinoihin ja erilaisiin työs-
kentelytapoihin. Ensimmäisenä vuonna 
keskitytään kuvataiteen perustaitoihin 
kuten sommitteluun, piirtämiseen ja 
graafiseen ilmaisuun sekä väreihin ja 
maalaamisen mahdollisuuksiin. Materi-
aaleista osan saa opettajalta korvausta 
vastaan ja osa on hankittava omatoimi-
sesti. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä 
ja aktiivista läsnäoloa, mutta ei edellytä 
aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta. 
Opintojen kesto on 5 vuotta ja opinnot 
voidaan aloittaa vain joka 3.vuosi.

1103114 TAIKA-KUVATAITEEN 
TEEMAOPINNOT AIKUISILLE JATKAJAT
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1
To 17.00–20.00
26.8.–16.12.2021
14.1.–2.6.2022, Oppitunteja 132
kuvataideopettaja Eini Syväniemi, TaM 
kuvataideopettaja Vesa Kotilainen
Kurssimaksu 215,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Syvennä, peilaa, uudista ja prosessoi 
perustietoja ja taitoja teemaopinnois-
sa tekijänä ja kokijana. Lukuvuoden 
aikana tarjoilla on kuvallista viestintää, 
hyödynnetään digitaalisten oppimis-
ympäristöjen mahdollisuuksia. Laajen-
netaan taidekokemusta yhdistelemällä 
ennakkoluulottomasti valokuvataidetta 
ja maalaustaidetta luovana kokeiluna. 
Aloitamme lukuvuoden arvioinneilla 
26.8. klo 17.00. Materiaaleista osan saa 
opettajalta korvausta vastaan ja osan 
itse hankintana. Opiskelu vaatii pitkä-
jänteisyyttä ja aktiivista läsnäoloa.

TAIDEPROJEKTI
1103115 MIKKELIÄ KUVAN KIELELLÄ 
-KUVITUSPROJEKTI
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ma 17.00–20.00
27.9.–13.12.2021
10.–31.1.2022, Oppitunteja 60
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 95,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Millaisia kuvia haluaisit esitellä kotikau-
pungistasi Mikkelistä. Kiinnostaako ide-
oida Mikkeli-aiheisia kuvia luovin mielin 
ja uusin silmin. Kurssilla tutustumme 
erilaisiin kuvitustapoihin ja tekniikoihin 
sekä keskitymme toteuttamaan raikkai-
ta ideoita ja uusia oivalluksia kaupun-
kimme kuvamateriaaliksi. Materiaalit ja 
tekniikan voi vapaasti valita. Kurssille 
ovat tervetulleita idearikkaat, kuvituk-
sesta innostuneet ja mielellään kuva-
taiteen perustiedot omaavat opiskelijat. 
Yhteistyökumppanina toimii Mikke ry ja 
on kiinnostunut toteuttamaan parhaita 
kuvitusideoita.

KUVATAIDETTA 
ERITYISRYHMILLE
1103116 KUVATAIDETTA 
ERITYISRYHMILLE AIKUISET
Toimintakeskus Kipinä, Raviradantie 
4-6  B-rakennus

Ma 9.15–10.45
13.9.–29.11.2021
10.1.–28.3.2022, Oppitunteja 44
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssi tarjoaa iloista mieltä ja luovaa 
yhdessä oloa kuvataiteen parissa. 
Tutustumme kuvataiteen perusvälinei-
siin ja materiaaleihin ja tekniikoihin 
jokaisen yksilöllisen toimintakyvyn 
mukaan. Harjoittelemme muotoilua, 
värien ja välineiden käyttöä ja kuvan 
sommittelua. Kehitämme omaa ilmaisua 
sekä silmän ja käden yhteistyötä. Kurssi 
soveltuu kuvataiteesta kiinnostuneelle 
ja erityistä tukea tarvitsevalle aikuiselle, 
joka kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

1103117 TAIDEMYRSKYSTUDIO 1
kotiluokka 121, kuvataidekoulu, 
Puistokatu 1
Ke 10.00–12.15
15.9.–8.12.2021
12.1.–4.5.2022, Oppitunteja 84
kuvataiteilija Hanna Räty
Kurssimaksu 223,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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
15.9.–8.12.2021
12.1.–4.5.2022, Oppitunteja 84
kuvataiteilija Hanna Räty
Kurssimaksu 223,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Kurssin sisältö ja tavoitteet ovat samat 
kuin 1103117 TAIDEMYRSKYSTUDIO 1:ssä.

TAIDEHISTORIA
1103119 SUOMALAISIA KUVITTAJIA – 
SATUJA JA SARJAKUVIA
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1
To 17.00–18.30
23.9.–21.10.2021, Oppitunteja 10
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
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Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Lapsille vai aikuisille? Vitsi, anarkismia 
vai iloa? Tutustumme Suomen tunne-
tuinpiin lastenkirjojen kuvittajiin ja hei-
dän kuvituksiinsa 1900-luvun alussa ja 
luomme lyhyen katsauksen erilaiseen 
nykyisyyteen. Tutuksi tulevat Rudolf 
Koivu, korttien piirtäjänä tunnettu Mart-
ta Wendelin, joka oli myös satukirjojen 
kuvittaja, aapistätinä tunnettu Maija 
Karma sekä lastenohjelmissa piirtänyt 
Kylli Koski. Seikkailemme myös sarja-
kuvien maailmassa Erkki Tantun, Tove 
Janssonin ja Kari Suomalaisen parissa. 
Mauri Kunnaksen sekä Tatun ja Patun 
– ei kun Aino Havukaisen ja Sami Toi-
vosen - tuntenevat varmaankin kaikki 
nykyiset lastenkirjojen lukijat.

TAITEESTA 
HYVINVOINTIA
1103121 MIELENMAISEMIA KUVAKSI 
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1
To 17.00–19.00
23.9.–21.10.2021, Oppitunteja 13
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Herättele sisäisiä kuviasi hiljentymällä 

ja rentoutumalla omaan maailmaa-
si opettajan ohjaamana. Anna aikaa 
ajatuksillesi ja avaa tajunnan virtaasi 
siirtämällä ajatuksiasi kuviksi piirtä-
mällä ja/tai maalaamalla Välineet ja 
materiaalit voit itse vapaasti valita ja 
tuoda mukanasi. Tarvitset myös alustan 
rentoutumisharjoituksia varten. Kurssi 
sopii hyvin palauttavaksi toiminnaksi 
työpäivän rasitusten vastapainona.

1103122 ZENTANGLE PIIRUSTUS- 
PERUSKURSSI
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Su 10.00–15.15
19.9.–31.10.2021, Oppitunteja 18
artesaani, zentangle metodin opettaja 
Anne Overell
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Perehdymme Zentangle-metodiin 
ja opimme piirtämään kauniita geo-
metrisiä kuvioita, keskittyen, yksi 
viiva kerrallaan. Tämä on rentouttavaa, 
meditatiivista toimintaa ja aiempaa 
piirustustaitoa ei tarvita. Jos osaa 
piirtää viivan, kaaren ja ympyrän, niin 
osaa Zentangle-piirustusta. Tarvittavat 
piirustustarvikkeet voi ostaa opettajalta. 
Kokoontumispäivät su 19.09.,24.10. ja 
31.10.

1103123 ZENTANGLE-PIIRUSTUSKURSSI 
JATKAJAT
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Su 10.00–15.15
21.11.–5.12.2021, Oppitunteja 18
artesaani, zentangle metodin opettaja 
Anne Overell
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Perehdymme syvemmin Zentangle-me-
todin mahdollisuuksiin. Zen Mandala, 
harmaa laatta ja Phi laatta. Tarvittavat 
tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Kokoon-
tumisajat su 21.11.,28.11. ja 05.12.

GRAFIIKKA JA 
PIIRUSTUS
1103125 IRTIOTTOJA PAPERIILLA 
- TAIDEGRAFIIKAN INSPIROIVAT 
TEKNIIKAT
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1
Ke 17.15–20.15
22.9.–17.11.2021, Oppitunteja 32
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Innostu taidegrafiikan vedostustek-
niikoista, joilla saadaan tuotettua 
ilmeikkäitä painokuvia, taidekuvien 
sarjoja! Teemme taidegrafiikkaa ilman 

TAIKA tarjoaa mahdollisuuden 
heittäytymiseen
TAIKA - Aikuisten kuvataiteen perusopetus, joka on kaiken kaikkiaan viiden vuoden 
rutistus, on imaissut mukaansa Sinikka Solosen ja Tarja Karonsuon. Heidän ryhmänsä 
on aloittanut 2018, joten syksyllä alkaa neljäs vuosi. Monipuolista kuvallista ilmaisua, 
teoriaa ja tekemistä. Sitä kaikkea vuodet ovat tarjonneet. Viimeisenä vuonna oppilaat 
tekevät lopputyön haluamallaan tekniikalla. 

Tarja oli kuullut tällaisesta opetuskokonaisuudesta, mutta ei ollut huomannut, milloin 
sellainen olisi alkamassa. Mutta vuonna 2018 ystävä oli huomannut ja vinkannut 
mahdollisuudesta. Sinikka oli huomannut alkavan ryhmän itse ja kertoo olleensa kiin-
nostunut kuvataiteesta jo pidempään ja kun oli aikataulullisesti mahdollista lähteä, 
niin mahdollisuus oli hyödynnettävä. 

Opintojen aikana molemmilla näkemykset kuvataiteesta ovat laajentuneet ja omat 
työt ovat saaneet eri tavalla syvyyttä. Lisäksi itsestä on löytynyt täysin uusia kykyjä. 
Eri kuvataidealueiden mukaan vaihtuvat opettajat ovat tuoneet vaihtuvuutta ja uusia 
näkökulmia. Tunnit ovat aina olleet odotettuja ja ne ovat tuoneet vastapainoa arjelle. 

Tavoitteekseen Sinikka kertoo oman, persoonallisen, taiteellisen tyylin löytymisen. 
Tällä hetkellä mielekkäimmille tuntuvat öljy- ja grafiikkatyöt, sekä sekatekniikka, 
jossa yhdistyvät eri tekniikat. Tarja kertoo tavoitteekseen ”pitää tekeminen ikuisen 
lapsen innokkuuden tasolla”. 

Kuva: Saara Liukkonen
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myrkyllisiä liuotteita – tekniikoina 
perinteiset monotypia, kuivaneula-
kaiverrus, viivasyövytys, mezzotinta, 
akvatinta sekä linoleikkaus. Tutustua 
voi myös uudempiin, kokeellisempiin 
menetelmiin – carborundumiin ja 
valokopiografiikkaan. Aiheita voi hakea 
esim. valokuvista, taidekuvista, piirtäen 
tai vain heittäytymällä inspiroivan tek-
niikan vietäväksi. Opettajalta saa offset 
–laattoja ilmaiseksi sekä kuparilaattoja, 
linolevyä, painovärejä ja painopaperia 
korvausta vastaan. Kurssi soveltuu sekä 
taidegrafiikan tekemisestä kiinnostu-
neille että kokeneemmille tekijöille.

1103127 PIIRTÄMISEN KAARI: SILTA 
HAVAINNOSTA TOIMIVAKSI KUVAKSI
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1
Ti 17.15–19.30
14.9.–23.11.2021, Oppitunteja 30
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 54,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssilla harjoitellaan piirtämisen 
tekniikoita viivapiirustuksesta muodon 
hallintaan, sävyjen havainnointiin ja var-
jostustekniikoihin. Piirretään asetelmia, 
tiloja, maisemia, eläimiä ja omia aiheita. 
Tutustutaan monipuolisesti piirtämisen 
välineisiin mm. lyijykynä, hiilet, liidut 
ja pullotussi. Kurssilla tarvitaan omat 

lyijykynäpiirustusvälineet ja piirus-
tuslehtiö. Kurssin muihin tekniikoihin 
saa opettajalta materiaalin käyttöön 
pientä korvausta vastaan. Kurssi sopii 
sekä aloitteleville että kokeneemmille 
piirtäjille.

1103128 ILMEIKÄS PIIRUSTUS: 
NÄKÖKULMIA TEKNIIKOIHIN JA 
AVAIMIA TULKINTAAN PIIRTÄEN 
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1
Ti 17.15–19.30
11.1.–22.3.2022, Oppitunteja 30
kuvataideopettaja Matti Lepistö
Kurssimaksu 54,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 tek-
niikan yhteyttä syvennetään tutustu-
malla erilaisiin piirtämisen välineisiin, 
paperilaatuihin ja paperikokoihin. Kurssi 
sopii sekä aloitteleville että kokeneem-
mille piirtäjille. Opettajalta saa halu-
tessaan käyttöön materiaalia erilaisiin 
kokeiluihin pientä korvausta vastaan. 
Ensimmäisellä kerralla tarvitaan piirus-
tuslehtiö sekä lyijykyniä.

KALLIGRAFIA JA 
TEKSTAUS
1103129 TEKSTATAAN KAUNISTA KÄSIN
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ke 17.00–19.15
15.9.–20.10.2021, Oppitunteja 18
tuntiopettaja Mari Pietikäinen
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Haluatko kirjoittaa kauniisti käsin, tai-
teilla omalla käsialalla ilman tietoko-
netta? Kurssilla opitaan tekstauksen ja 
kalligrafian perusteet, suunnitellaan 
nimikirjaimista oma merkki eli mono-
grammi sekä tehdään kutsu- ja/tai 
kiitoskortteja. Tuo mukanasi erilaisia 
vesiliukoisia tekstaus- ja kalligrafiakyniä

AKVARELLI JA 
MAALAUSTAIDE
1103130 AVOIN ATELJEE
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1
Ti 16.30–19.30
28.9.–30.11.2021
11.1.–5.4.2022, Oppitunteja 80
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 100,00 €
Enintään 8 osallistujaa

Aina kuin taidenäyttelyssä
Posliinimaalausta vuodesta 1978 lähtien opettanut Liisa Gynther on edelleen yhtä 
innoissaan kuin aloittaessaan. Monta vuotta Liisa opetti posliinimaalausta kuutena 
päivänä viikossa ja ainoa vapaailta oli perjantaisin. Pääasiassa Liisa on opettanut 
entisen Mikkelin maalaiskunnan alueella. Nykyisin työ on helpottunut, kun kaupunki 
on hankkinut polttouunin lähes kaikkiin posliinimaalauksen tiloihin, joten oppilaiden 
töitä ei tarvitse enää kuljettaa edestakaisin poltettavaksi.

Posliinimaalauksessa on käytössä monia eri tekniikoita: raatetyö, piirrostyö, sivellintyö 
ja värin tuputtaminen. Samoin lysteri ja dreijaustekniikka. Nämä kaikki perustekniikat 
olivat suunnitelmissa myös Haukivuoren lyhytkurssille, joka koronan vuoksi peruuntui 
viime keväältä. Opetussuunnitelmaa tehdessä Liisa on tehnyt myös mallit tulevista 
töistä. 

Liisa on itse aloittanut maalaamisen parikymppisenä ja hän kertoo, että opettajalla 
säilyy into, kun itsellä on innostus ja kiinnostus tekemiseen. Ja onhan se kuin olisi 
jatkuvassa taidenäyttelyssä, kun on pitämässä tunteja ja saa ihailla oppilaiden töitä. 
Näkee heidän kehittymisensä ja samalla voi toimia taidearvostelijana. Opetus on 
toiminut myös loistavana vastapainona toimistotyölle.

Kannustimena on ollut myös opiskelijoiden innostus maalaamiseen ja heidän ilonsa 
onnistuneista maalaustöistä. Liisa kannustaa kaikkia rohkeasti mukaan tekemään 
taidetta. 

Kuva: Saara Liukkonen
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Onko tilan puute tai kurssiajan lyhyys 
luovuuden esteenä? Avoin ateljee 
tarjoaa mahdollisuuden työskennellä 
vapaasti ideoiden omaan tahtiin Puisto-
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
Pe 12.00–16.00
17.9.–3.12.2021, Oppitunteja 30
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 54,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Haluatko tehdä taidetta kotona omassa 
rauhassa ja omaan tahtiin vai onko han-
kaluuksia päästä tulemaan kurssipai-
kalle. Etä-ateljee tarjoaa mahdollisuu-
den harrastaa kuvataidetta kotona ja 
saada yksilöllistä tukea harrastukseesi 
joko omien aiheiden tulkitsemiseen tai 
opettajan antamiin harjoituksiin. Tar-
vitset älypuhelimen tai kameran työsi 
kuvaamiseen sekä sähköpostiosoitteen 
kuvan lähettämistä ja kuvasta kom-
munikointia varten opettajan kanssa. 
Kommunikointina voidaan käyttää myös 
Teams-sovellusta. Saat tarkemmat 
ohjeet kurssin alussa sähköpostitse. 
Muista antaa sähköpostisoitteesi ilmoit-
tautuessasi kurssille.

1103132 VEDEN JA VÄRIN 
KOHTAAMISIA AKVARELLIN KEINOIN
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ti 17.00–19.15
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 33
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kokeile, leikittele ja ylläty mieltä 
inspiroivaan, monipuoliseen akvarelliin. 
Kurssilla keskitytään akvarelliteknii-
koihin, sommitteluun ja värioppiin. 
Harjoitellaan erilaisia menetelmiä, 
työjärjestystä ja välineitä aiheeseen 
sopivan lopputuloksen aikaansaami-
seksi. Tavoitellaan tunnelmaa, rentoa ja 
rohkeaa työskentelyä sekä omaa luovaa 
tulkintaa. Aiheet sovitaan yhdessä ja 
aiheiden pohjalta opettaja ideoi harjoi-
tuksia yksilöllisesti tulkittaviksi. Tunnin 

alussa katsellaan yhdessä edellisen 
kerran akvarelleja ja luonnostellaan 
tai maalataan joko tunnilla tai kotona 
seuraavaa tehtävää valmiiksi. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että jatkajille. 
Tarvikkeet: akvarellipaperia 300g, akva-
rellivärit ja -siveltimiä.

1103133 INSPIROIDU AKVARELLISTA
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ke 10.00–12.15
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 33
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 KOLLAASIA JA 
KOLMIULOTTEISUUDEN TAVOITTELUA 
KUVASSA
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1
To 17.00–20.00
Pe 17.00–20.00
La 10.00–14.30
16.–18.9.2021, Oppitunteja 14
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kierrätä, koristele, liimaa, maalaa, piirrä 
ja sommittele kuvaa, Kollaasin teke-
minen on kiehtovaa ja monipuolista, 
joka tempaa mukanaan ja kadottaa 
ajantajun. Kurssilla koostetaan eri 
materiaaleja ja kuvia yhdistävä pinta-
rakennetta kohottava kolmiulotteinen 
kollaasi tai kollaaseja. Aluksi käydään 
lävitse yhdessä sommittelunperustei-
ta ja tarvikkeita. Tarvitset akryylivärit, 
maalauspohjana kovalevyä tai pinko-
pohjia sekä siveltimiä. Opettajalta saa 
menetelmään tarvittavia tarvikkeita n. 
5-10 € korvausta vastaan.

1103135 AKRYYLIA VALUTTAMALLA JA 
VENYTTÄMÄLLÄ
Puistokadun maalausluokka, 

Puistokatu 1
To 17.00–20.00
4.–25.11.2021, Oppitunteja 16
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Akryylimaalausta hauskalla ja jännit-
tävällä tavalla, acrylic pouring -me-
netelmällä, ilman siveltimen käyttöä. 
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
maalaustaiteesta. Osan materiaaleista 
ja välineistä saa opettajalta korvausta 
vastaan, akryylivärit ja maalauspohjat 
hankittava opiskelijan toimesta.

1103136 MAALAUSTAIDE 
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1
Ti 10.30–12.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 72
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 104,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

1103138 SIVELTIMEN JÄLJILLÄ
Puistokadun maalausluokka, 
Puistokatu 1
Ke 17.15–20.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 87
kuvataideopettaja Eini Syväniemi
Kurssimaksu 116,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 
ja harjoittelemme ”vanhan” jäljittämistä 
maalaustaiteen keinoin. Syvennämme 
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maalaustaiteen perustekniikoita, kuva-
sommittelua ja värioppia. Harjoittelem-
me tunnelman luomista maalaukseen 
ja kestävän kehityksen huomioimista 
materiaaleissa ja välineissä. Tarkaste-
lemme maalaustaiteen klassikoita ja 
tämän hetken 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
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 120
kuvanveistäjä Heikki Aspinen
Kurssimaksu 146,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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
6.11.–11.12.2021, Oppitunteja 28
korusuunnittelija Tuula Ranta
Kurssimaksu 51,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssilla valmistetaan korkokuva eli 
reliefi tai vaihtoehtoisesti pieni veistos. 
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa 
työn joko savesta tai juustonkuoriva-
hasta. Kurssi soveltuu erityisen hyvin 
kuvanveistokurssin osaksi, jolloin voit 
muotoilla korkokuvaa/veistosta kuvan-
veistokurssilla ja valaa ja viimeistellä 
työn joko alumiinista tai pronssista 
(pronssista alle 2kg) alumiinivalu-

kurssilla. Kokoontumispäivät ovat la 
6.11.,20.11 ja 4.12. ja 11.12.

1103155 PRONSSIVALU
Etelä-Savon ammattiopisto, 
Otavankatu 4
La 10.00–16.00
12.2.–26.3.2022, Oppitunteja 32
korusuunnittelija Tuula Ranta
Kurssimaksu 65,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Opetellaan kuvanveistokurssilla onnis-
tuneen työn valamisprosessi pronssiin 
ja/tai vaihtoehtoisesti alumiiniin. Työstä 
valmistetaan kipsimuotti, vahamalli 
sekä valumuotti, jonka jälkeen työ vale-
taan metalliin sekä viimeistellään. Kurs-
si soveltuu ainoastaan Kuvanveistokurs-
sille osallistuville lukuvuonna 2020-21 
tai 2021-22. Kokoontumispäivät ovat 
lauantaisin 12.2., 19.2., 12.3. ja 26.3. sekä 
2:na kuvanveistoiltana keskiviikkoisin 
20.1. ja 9.2.

1103157 VALOKUVAUS 
JÄRJESTELMÄKAMERALLA 
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Pe 17.30–19.45
La 9.30–14.45
10.–18.9.2021, Oppitunteja 20
TaM kuvataideopettaja Vesa Kotilainen
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 
10.9, la 11.9, pe 17.9. ja la 18.9.

1103158 VALOKUVAUS 
JÄRJESTELMÄKAMERALLA 
JATKAJAT
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Pe 17.30–19.45
La 9.30–14.45
6.–14.5.2022, Oppitunteja 20
TaM kuvataideopettaja Vesa Kotilainen
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa

Valokuvaaminen on harrastuksesi mutta 
haluat saada varmuutta sekä uusia 
ideoita järjestelmäkameran hallin-
taan ja kuvaamiseen. Kurssi on jatkoa 
Valokuvauksen perusteet -kurssille. 
Nyt keskitytään itse kuvaamiseen. 
Tehdään kaksi pientä kuvausretkeä 
lähiympäristöön ryhmän päättämien 
kuvausteemojen puitteissa. Otettuja 
kuvia katsellaan yhdessä ja annetaan 
kannustavaa palautetta. Mukana on 
myös kertausta ja lisätietoa järjestel-
mäkameralla kuvaamisen perusasioista. 
Kurssin kokoontumispäivät: pe 6.5, la 
7.5, pe 13.5. ja la 14.5.

IKONIMAALAUS
1103160 MAANANTAIN IKONIRYHMÄ
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1
Ma 16.30–19.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 112
tuntiopettaja Päivi Grönlund
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Tervetuloa ikonimaalauksen pariin! Kai-
paatko hiljentymistä tai pientä irtiottoa 
kiireisestä arjesta? Tai onko aiemmin 
aloittamasi ikoni jäänyt kesken? Tule 
joukkoomme! Käymme yhdessä mm. 
seuraavia asioita; mikä on ikoni, sen 
symboliikka ja merkitys? Mitä kaikkea 
tulee huomioida ikonia maalatessa, 
ja kuinka ikonilauta pohjustetaan ja 
työstetään maalauskuntoon. Tutus-
tutaan maalattavaan aiheeseen, sen 
piirtämiseen ja siirtämiseen laudalle. 
Opettelemme munaemulsion valmis-
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tuksen, värien sekoittamisen, maalaa-
misen varjosta valoon vaalentaen niin 
ihoalueet kuin vaatteet. Halutessasi voit 
tehdä ikoniisi myös kultauksen esim. 
lehtikullalla. Ikoniin tulevaa tekstiä 
harjoitellaan. Valmiin työn olifointi 
tehdään erikseen sovittavana pidennet-
tynä kurssipäivänä lukukauden aikana. 
Yhteisiä tarvikehankintoja teemme 
kurssin aikana tilanteen mukaan. 
Alkajat maalaavat valitsemansa aiheen 
Enkeli, Jumalanäiti tai Kristus ikoneis-
ta. Jatkajia kannustetaan aloittamaan 
Tapahtuma ikonin maalaaminen.

1103161 KESKIVIIKON IKONIRYHMÄ
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1
Ke 13.30–16.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 106
tuntiopettaja Päivi Grönlund
Kurssimaksu 129,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssikokonaisuus sama kuin 1103160 
maanantain ryhmässä. Tervetuloa!

KERAMIIKKA
1103162 RAKUKERAMIIKKAKURSSI
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Pe 17.00–18.45
La 10.00–16.30
25.9.–9.10.2021, Oppitunteja 20
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 25.9.,pe 8.10. ja 
la 9.10.

1103163 RAKUKERAMIIKKAKURSSI
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Pe 17.00–18.45
La 10.00–16.30
23.4.–8.5.2022, Oppitunteja 20
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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 23.4.,pe 7.5. ja la 8.5.

NÄYTTELYT:
MIKKELIN 
KANSALAISOPISTON 
KUVATAITEEN 
KEVÄTNÄYTTELY 

21.4-1.5.2022 
Puistokatu 1

1103164 KERAMIIKAN MUOTO, 
PÄIVÄRYHMÄ
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Ke 12.00–15.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 100
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 141,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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. Ryhmällä on 
käytössään muutamia yhteisiä työväli-
neitä, mutta voit hankkia itsellesi omat 
savitilauksen yhteydessä. Muutamia 
välineitä valmistamme kurssilla omaan 
käyttöön. Jokainen kurssilainen kus-
tantaa itse käyttämänsä materiaalit. 
Teemme syksyllä yhteisen savi- väri- ja 
lasitustilauksen, johon voit ottaa osaa 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 
Voit toki tuoda omat materiaalisikin tai 
työstää vanhat käyttökelpoisiksi opetta-
jan opastuksessa. Lasite- ja väritilauk-
set sovitaan kunkin ryhmän kesken ja 
kulut jaetaan tasan osallistujien määrän 
mukaan. Käytämme ainoastaan korkean 
polton savia ja lasitteita. Läsnäolo 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
on välttämätön lasite- ja savitilauksien 
vuoksi. Jos et pääse paikalle ensimmäi-
sellä kerralla, ota yhteyttä opettajaan 
toimiston kautta. Kurssimaksuun sisäl-
tyy 20€ polttomaksu.
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1103165 OKRA, KERAMIIKAN 
JATKOKURSSI PÄIVÄRYHMÄ
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Ti 12.00–15.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 96
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 141,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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 viimeistely-
tekniikoita ja lasittamista. Ryhmällä on 
käytössään muutamia käsityövälineitä, 
mutta voit hankkia itsellesikin omat 
työvälineet savitilauksen yhteydessä. 
Monia välineitä voit valmistaa myös 
itse.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.

1103166 SEENA, KERAMIIKAN 
JATKOKURSSI 
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Ti 17.30–19.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 72
keraamikko Eevastiina Lehtonen Vieira
Kurssimaksu 123,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssin sisältö ja tavoitteet samat kuin 
1103164 MUOTO ja 1103165 OKRA kera-
miikkakurssilla.

ERIKOISTEKNIIKAT
1103168 KINTZUGI- AASIALAINEN 
POSLIININKORJAUSTEKNIIKKA
Kenkäveron savipaja, Pursialankatu 6
Ke 17.15–20.30
15.9.–6.10.2021, Oppitunteja 16
Muotoilija (AMK) Paula Ruuttunen
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssilla harjoitellaan posliini- tai 
lasiesineiden kintsugi-korjausta. Kintsu-
gi on japanilainen taidemuoto, jossa 
rikkoutunut keramiikka- tai lasiesine 
korjataan luonnonhartsilla, Urushi-lakal-
la. Särö tehdään näkyväksi kultaamalla 
(myös muut jalometallit käyvät). Ajatuk-

sena on, että rikkoutuminen tehdään 
näkyväksi, osaksi esineen historiaa, eikä 
sitä yritetäkään peittää, vaan koroste-
taan. Tavoitteena on että kurssilaiset 
tutustuvat aasialaiseen taidemuotoon 
ja oppivat perustaidot tekniikasta. Kurs-
silla käytämme aitoja kintsugitekniikan 
materiaaleja. Oppilaat voivat soveltaa 
oppimaansa omassa taideilmaisussaan. 
Kintsugi on hidasta ja meditatiivista te-
kemistä. Kurssilaiset tuovat mukanaan 
korjattavan keraamisen esineen/esinei-
tä ja lautasen tai kaakelilaatan liiman ja 
urushin sekoittamiseeen. Materiaalikus-
tannukset per henkilö on n.20-25€

POSLIININMAALAUS
1103170 POSLIININMAALAUS 
Puistokadun grafiikka-, posliini- ja 
ikonimaalausluokka, Puistokatu 1
To 14.00–16.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 69
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 122,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Suunnitellaan ja maalataan omien 
mallien mukaisia maalauksia erilaille 
posliiniesineille. Polttomaksu 20 € sisäl-
tyy kurssimaksuun.

Arkeen vastapainoa
Kymmenisen vuotta kansalaisopistolla kuvataiteiden tuntiopettajana toiminut Matti 
Lepistö nauttii työstään edelleen kuin ensimmäisenä päivänä. Koulutukseltaan Matti 
on taidemaalari, joten kuvataiteet ovat hänelle tuttuja. Kansalaisopistolla hän opet-
taa piirustusta, grafiikkaa, lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta, aikuisten 
kuvataiteen perusopetusta sekä maalauksen lyhytkursseja. Matti kertoo, että etenkin 
lasten tunteja on ilo ohjata, sillä heillä on valtava innostus ja mielenkiinto kokeilla ja 
haastaa itseään - sellaista soisi meille aikuisillekin välillä enemmän.

Piirustuksen ja grafiikan tunneille osallistuakseen ei tarvitse olla kokemusta piirtä-
misestä tai grafiikasta; tunneille ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, ketkä haluavat 
tehdä käsillään ja haluavat löytää arkeen vastapainoa. Kaikkea välineistöä ei tarvitse 
heti hankkia, vaan alkuun pääsee myös opettajan lainaamilla välineillä. Kaikilla kurs-
seilla otetaan huomioon ihmisten erilaisuus sekä erilaiset lähtökohdat.

Kuva: Saara Liukkonen
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Tietoja, taitoja, elämyksiä ja onnistumisen iloa 
mukavassa seurassa.

KÄDENTAIDOT

Kädentaitojen opetuksen tavoitteena 
on kehittää ja ylläpitää käsityötaitoja 
tämän päivän käyttötarkoituksiin unoh-
tamatta perinteisten käsityötapojen 
säilyttämistä. Vähintään yhtä tärkeää 
on oppimisen ja onnistumisen ilo sekä 
mukavassa ryhmässä työskentely.

Kädentaitojen opetus on tarkoitettu 
kaikille 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 13.00–16.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–24.5.2022, Oppitunteja 80
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 119,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssilla opiskelemme kutomista 
loimen luonnista lähtien aina työn 
viimeistelyyn saakka. Kankaat suun-
nittelemme 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. Ilmoit-
tautuessasi kurssille, saat halutessasi 
kahden vuoden opiskeluoikeuden. Kah-
den vuoden aikana ehdit ottaa haltuun 

perusasiat kankaan rakentamisesta ja 
kutoa erilaisia kankaita.

1104102 KUDOTAAN KANGASPUILLA 
ILTARYHMÄ
luokka 1029, kudonta, Lönnrotinkatu 7
Ti 16.30–19.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–24.5.2022, Oppitunteja 80
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 119,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssilla opiskelemme kutomista 
loimen luonnista lähtien aina työn 
viimeistelyyn saakka. Kankaat suun-
nittelemme 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. Ilmoit-
tautuessasi kurssille, saat halutessasi 
kahden vuoden opiskeluoikeuden. Kah-
den vuoden aikana ehdit ottaa haltuun 
perusasiat kankaan rakentamisesta ja 
kutoa erilaisia kankaita.

1104105 OMPELU / PÄIVÄRYHMÄ 
SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ma 10.00–13.00
13.9.–22.11.2021, Oppitunteja 40
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 76,00 €

Enintään 10 osallistujaa
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.

1104106 OMPELU / ILTARYHMÄ SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ma 17.00–20.00
13.9.–22.11.2021, Oppitunteja 40
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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.

Hanna Rautoja  |   puh. 050 311 7042  |   hanna.rautoja@sivistys.mikkeli.fiVASTUUOPETTAJA:
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1104107 OMPELU / PÄIVÄRYHMÄ 
KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ma 10.00–13.00
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 40
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ma 17.00–20.00
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 40

tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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.

1104109 ESSUJA JOKA LÄHTÖÖN
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 10.00–13.00
22.9.–20.10.2021, Oppitunteja 20
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 39,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssilla ompelemme essuja erilaisiin 
tarkoituksiin kuten leivontaan, grilla-
ukseen, askarteluun ja puutarhaan. 

Essun voi tehdä uudesta kankaasta 
tai uusiokäyttää vaikka vanhat farkut, 
verhot ja muut kankaat. Essun valmis-
tuksen lomassa kertautuvat ompelun 
perusasiat: kaavan piirtäminen, kankaan 
leikkuu, ompelukoneen langoittaminen, 
ompeleiden säätäminen ja itse ompelu. 
Kurssi sopii myös aloitteleville ompe-
lijoille.

1104110 OMAN OLOASUN OMPELU
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
To 17.00–20.00
16.9.–14.10.2021, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Anitta Tukiainen
Kurssimaksu 39,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Valmistamme omannäköisen ja omaan 
oloon sopivan asun. Hyödynnämme 
valmiskaavoja ja valmiita vaatteita, joko 
kaavana tai tuunaten. Oloasun valmis-
tuksen lomassa kertautuvat ompelun 
perusasiat: kaavan piirtäminen, kankaan 
leikkuu, ompelukoneen ja saumurin 
käyttö. Kurssi sopii myös aloitteleville 
ompelijoille.

Kansalaisopisto tarjoaa 
kontakteja ja oppimisen iloa
Mikkelin kaupungin kaupunginjohtaja Timo Halonen on itse ollut eri kansalaiso-
pistoissa niin opettajana kuin oppilaana. Oma ensimmäinen kokemus kansalaiso-
pistosta löytyy lapsuudesta, kun Timon isä kävi kansalaisopiston puutyöpiirissä ja 
hän sai mennä mukaan ja värkätä omia puutöitä. Sai olla yksi mies muiden miesten 
joukossa ja työt tehtiin oikeilla, isoilla laitteilla. Timon äiti puolestaan on käynyt 
useamman englannin kurssin kansalaisopistossa. Itse Timo on kouluttanut joitakin 
kunnallishallinnon kursseja aiempina vuosina. 

Mikkeli henkeä ja yhteisöä rakentavat kaikki vapaaehtoisjärjestöt sekä mm. urhei-
luseurat, kirjastot ja kansalaisopisto. Korona-aika on havahduttanut huomaamaan, 
kuinka tärkeitä sosiaaliset kontaktit ovat. Kontaktien luomisessa ja yhteisöjen 
rakentamisessa kansalaisopisto ja sen ryhmät ovat isossa roolissa. Korona-aika on 
tuonut digimaailman myös kansalaisopiston tekemiseen. Osa kursseista on voitu 
pitää esimerkiksi Teamsin välityksellä ja tämä tarjoaa varmasti mahdollisuuksia, 
kun tulevaisuuden kokonaisuuksia rakennetaan. 

Kansalaisopisto on erinomainen taho, sillä lähtökohtaisesti tarjonta on avointa 
kaikille, jokainen pystyy valitsemaan laidasta laitaan. Ja tarjontaa on lähestulkoon 
kaikesta mahdollisesta. Osallistuakseen ei tarvitse olla tiettyä koulutustaustaa, 
vaan tahto itsensä kehittämiseen ja kasvattamiseen riittää. 

Sata vuotta on kunnioitettava saavutus ja toivotaan, että toiminta on yhtä aktiivista 
seuraavatkin sata vuotta. Toiminnan tulee pyrkiä vastaamaan harrastustoiminnan 
tarpeisiin ja tarjota mielenkiintoisia kursseja. 

Kuva: Saara Liukkonen



43

1104112 TUNIKOITA JA MEKKOJA 
KEVÄÄSEEN
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 10.00–13.00
23.2.–6.4.2022, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 9.00–20.00
29.11.–13.12.2021, Oppitunteja 2
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 8,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Avoin ompelimo antaa mahdollisuuden 
työskennellä kansalaisopiston ompe-
luluokassa omaan tahtiin. Kurssi on 
tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitse-
vat ompelukoneiden ja saumureiden 
käytön. Ompelimossa voi työskennellä 
maanantaisin 29.11. ja 13.12. klo 9-20. 
Käytössä ovat opiston ompelukoneet, 
saumurit, pöydät kankaiden leikkaami-
seen ja opiston kaavalehdet ja -kirjat. 
Opettaja on paikalla joka maanantai 
yhden oppitunnin ajan myöhemmin 
ilmoitettavina kellonaikoina.

1104114 AVOIN OMPELIMO / KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ma 9.00–20.00
4.4.–30.5.2022, Oppitunteja 7
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Opiskelijahinta 28,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Avoin ompelimo antaa mahdollisuuden 
työskennellä kansalaisopiston ompe-
luluokassa omaan tahtiin. Kurssi on 
tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitse-
vat ompelukoneiden ja saumureiden 
käytön. Ompelimossa voi työskennellä 
maanantaisin 4.4, 11.4, 2.5, 9.5, 16.5, 
23.5. ja 30.5.2022, 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
22.–23.1.2022, Oppitunteja 10
tuntiopettaja Anitta Tukiainen
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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
9.–10.10.2021, Oppitunteja 10
tuntiopettaja Anitta Tukiainen
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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
15.9.–4.12.2021
8.1.–9.4.2022, Oppitunteja 48
tuntiopettajat Virpi Vanhanen ja Ruut 
Salmenkivi
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Parkkumia ja palttinaa, katesaumoja ja 
vetopoimuja, nirkkoja ja punospistoja, 
puikkari ja pallokärki. Haluatko valmis-
taa kansallispuvun? Omistatko kansal-
lispuvun, jonka käyttöönottoon haluat 
apua, onko eri syistä käyttö jäänyt 
vähiin? Siitä puuttuu osa tai se kaipaa 

korjausta. Kurssilla opit kansallispuku-
jen ompelua, päivittämistä, korjaamista 
ja huoltamista. Saat tietoa kansallis-
pukujen historiasta ja erityyppisistä 
puvuista. Kurssilla opastus materiaalien 
ja ohjeiden hankintaan. Ohjausta myös 
muinais- ja keski-aikapukujen valmis-
tukseen. Kurssi-info on ke 15.9.2021, klo 
17.30-19.45. Varsinaiset kokoontumis-
kerrat ovat lauantaisin 25.9, 16.10, 13.11. 
ja 4.12.2021, sekä 8.1, 29.1, 19.2, 26.3. ja 
9.4.2022, klo 10-13.45.

1104118 BORO PARSINTATEKNIIKKA
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
To 17.00–19.15
4.–18.11.2021, Oppitunteja 9
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla opit tuunaamaan tilkuista tai 
kierrätysvaatteistasi uutta Boro-parsien 
ja Sashiko-kirjomalla. Tilkkuja tilkkujen 
viereen ja kaikki ommellaan yhteen 
lyhyillä harsinpistoilla muodostaen 
kuviointia tai vain suoria pistorivejä. 
Sashiko-kirjonta on vanha japanilainen 
työtapa, jossa kaksi kangaskerrosta 
liitetään yhteen lyhyillä pistoilla kuvioi-
malla. Sashiko sana tarkoittaa pieniä 
pistoja.

1104119 KÄSITÖITÄ LAPSEN KANSSA 
SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–19.15
3.–24.11.2021, Oppitunteja 12
tuntiopettaja Anni Ignatius
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Tule lapsen kanssa viettämään yhteistä 
aikaa käsitöiden äärelle. Askarrellaan, 
kokeillaan ja tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin yhdessä. Askarteluhetket 
on suunnattu aikuiselle ja alle koului-
käiselle lapselle. Huom! Ilmoittautumi-
nen vain lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksaja-kenttään. Kurssin hinta on 42 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun.

1104120 KÄSITÖITÄ LAPSEN KANSSA 
KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–19.15
9.–30.3.2022, Oppitunteja 12
tuntiopettaja Anni Ignatius
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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Tule lapsen kanssa viettämään yhteistä 
aikaa käsitöiden äärelle. Askarrellaan, 
kokeillaan ja tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin yhdessä. Askarteluhetket 
on suunnattu aikuiselle ja alle koului-
käiselle lapselle. Huom! Ilmoittautumi-
nen vain lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksaja-kenttään. Kurssin hinta on 42 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun.

1104123 OPI KEHRÄÄMÄÄN 
VÄRTTINÄLLÄ
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
La 10.00–16.30
11.–18.9.2021, Oppitunteja 16
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tule opettelemaan kehräämistä värtti-
nällä. Opistolta löytyy värttinät. Mikäli 
omistat toimivan rukin, voit tuoda sen 
mukanasi.

1104124 NOKKOSKUIDUN KEHRÄYS
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ti 17.00–20.00
16.–30.11.2021, Oppitunteja 8
tuntiopettaja Riikka Platonova
Kurssimaksu 22,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tutustutaan suomalaiseen luonnonva-
raiseen nokkoseen tekstiilimateriaalina. 
Kurssilaiset keräävät loka-marraskuus-
sa ennen kurssia itselleen nokkosen 
varsia, joista kurssin aikana irrote-
taan kuidut ja kehrätään ne langaksi. 
Mukaan voi ottaa villakarstat ja rukin, 
opistolla on värttinöitä. Kokoontumiset 
16. ja 30.11.2021.

1104126 NEULOTAAN YHDESSÄ / 
PÄIVÄRYHMÄ SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 10.00–13.00
3.11.–8.12.2021, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Oletko suunnitellut isompaa neu-
letyötä, mutta et rohkene aloittaa 
yksin? Kurssilta saat ohjausta vaikkapa 
islantilaisneuleen tai hailuotolaisen 
tikkuripaidan neulomiseen, sukan 
kantapäähän, intialaiseen peukalo-
kiilaan, onteloneuleeseen, erikoisen 
muotoiseen huiviin, kirjoneuleeseen, 
palmikoihin tai neuleohjeen tulkitsemi-
seen. Uutena tekniikkana opettelemme 

mosaiikkineuleen, jota voi käyttää mm. 
sukkiin, lapasiin, pipoihin ja peittoi-
hin. Jos haluat ennen kurssia tukea 
materiaalihankintoihin, ota yhteyttä 
opettajaan. Kurssille voi osallistua myös 
etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

1104127 NEULOTAAN YHDESSÄ / 
ILTARYHMÄ KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–20.00
19.1.–23.2.2022, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Oletko suunnitellut isompaa neu-
letyötä, mutta et rohkene aloittaa 
yksin? Kurssilta saat ohjausta vaikkapa 
islantilaisneuleen tai hailuotolaisen 
tikkuripaidan neulomiseen, sukan 
kantapäähän, intialaiseen peukalo-
kiilaan, onteloneuleeseen, erikoisen 
muotoiseen huiviin, kirjoneuleeseen, 
palmikoihin tai neuleohjeen tulkitsemi-
seen. Uutena tekniikkana opettelemme 
mosaiikkineuleen, jota voi käyttää mm. 
sukkiin, lapasiin, pipoihin ja peittoi-
hin. Jos haluat ennen kurssia tukea 
materiaalihankintoihin, ota yhteyttä 
opettajaan. Kurssille voi osallistua myös 
etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

1104128 NYPLÄYS
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Pe 17.00–19.15
17.9.–26.11.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 66
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 100,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Nypläämme koruista mattoihin eri 
materiaaleja ja malleja käyttäen. Kurssi 
sopii myös alkajille.

1104130 MAKRAMETA JOKA KOTIIN / 
ILTARYHMÄ SYKSY
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–20.00
15.9.–20.10.2021, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tutustumme tähän ikiaikaiseen käsi-
työtekniikkaan solmeillen yksilöllisiä 
kukka-amppeleita, seinätekstiile-
jä, kransseja, pöytäliinoja, laukkuja, 
näkösuojia, pieniä mattoja, valaisimia 
tai riipputuoleja kissoille. Kurssitöiden 
materiaalina voit käyttää moppilankaa, 

Entisajan 
huonekalut 
uuteen loistoon
Huonekalujen entisöintikursseilla 
Nyströmin pariskunta, Timo ja Jaana, 
ovat jo entisöineet kaksi 1940-luvun 
simpukkamallista nojatuolia, ja työn 
alla on saman sarjan sohva. Täyspitkä 
sohva puretaan ja tehdään käytän-
nössä uudelleen. Kalusto on pelas-
tettu tuttavaraperheen kotoa ja Jaana 
kertoo, että entisajan kalusteet ovat 
esimerkiksi paremman korkuisia, ne 
ovat matalampia ja miellyttäviä istua. 

Timo kertoo, että parasta kurssilla on 
se, kun ohjaajana on joku, joka tietää ja 
osaa. On ollut helppoa, kun voi kysyä 
työnteon lomassa mitä ja miten tehdä, 
niin tehdään kerralla kunnolla. Ja 
onhan se huikeaa, kun saa tehdä itse. 

Kansalaisopiston toiminnassa paris-
kunta kiittää sitä, että toiminta on 
avointa kaikille. Eikä koskaan kannata 
aliarvioida itseään, oppimassa moni 
muukin on. Luontevat ja ammatti-
taitoiset ohjaajat takaavat sen, että 
tunneilla oppiminen on tasokasta ja 
mukavaa.  

Kuva: Saara Liukkonen
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punoskudetta, juutti- ja sisalnarua, 
pellavanyöriä tai trikoomatonkudetta. 
Kurssille voi osallistua myös etäyhtey-
dellä Teamsin välityksellä.

1104131 MAKRAMETA JOKA KOTIIN / 
PÄIVÄRYHMÄ KEVÄT
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
Ke 10.00–13.00
12.1.–16.2.2022, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tutustumme tähän ikiaikaiseen käsi-
työtekniikkaan solmeillen yksilöllisiä 
kukka-amppeleita, seinätekstiile-
jä, kransseja, pöytäliinoja, laukkuja, 
näkösuojia, pieniä mattoja, valaisimia 
tai riipputuoleja kissoille. Kurssitöiden 
materiaalina voit käyttää moppilankaa, 
punoskudetta, juutti- ja sisalnarua, 
pellavanyöriä tai trikoomatonkudetta. 
Kurssille voi osallistua myös etäyhtey-
dellä Teamsin välityksellä.

1104132 JAPANILAISET KIRJAT 
MIKKELI
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
To 17.00–19.15
10.–24.2.2022, Oppitunteja 9
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Valmista itse pieniä kirjasia yksinker-

taisella japanilaisella kirjansidontatek-
niikalla. Tarvitset vain tavallista paperia 
sivuiksi ja ohutta kartonkia kansiksi, 
hieman vahvaa lankaa, tukevan neulan 
ja naskalin tai muun rei’itys välineen. 
Voit käyttää kansiksi vaikka kortteja ja 
sivuiksi lasten piirroksia, vain mielikuvi-
tus on rajana.

1104138 PUNOTAAN PAJUSTA 
JOULUKSI
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
La 9.00–15.00
Su 9.00–15.00
20.–21.11.2021, Oppitunteja 16
tuntiopettaja Kaija Väisänen
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

1104139 PUNOTAAN PAJUSTA 
KEVÄÄSEEN
luokka 1026, tekstiilityö, 
Lönnrotinkatu 7
La 9.00–15.00
Su 9.00–15.00
12.–20.3.2022, Oppitunteja 32

tuntiopettaja Kaija Väisänen
Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Tutustumme kurssilla pajuun ja sen 
punontaan pienten töiden parissa. Voit 
valmistaa pajusta mm. köynnöstukia 
puutarhaat tai korin Pääset tutus-
tumaan myös pajunkuoripunontaan. 
Punomiseen käytämme viljeltyä pajua. 
Opettaja hankkii punontamateriaalit ja 
ne maksetaan hänelle.

KORUKURSSIT
1104148 KORUKIVI- JA 
KORUPOHJAKURSSI / SYKSY
Otavan kivipaja, koulutila, 
Röppääntie 17
La 9.00–15.00
Su 9.00–15.00
6.–28.11.2021, Oppitunteja 32
metalliartesaani Aila Haimilahti ja koru-
kivi/jalometalliartesaani Eija Riipinen
Kurssimaksu 65,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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: sahaami-
nen, juottaminen, kiven istutus ja kiil-
lottaminen. Kurssilaisilla olisi hyvä olla 
henkilökohtaiset silmä- ja kuulosuojai-
met. Kiviraaka-ainetta voi ostaa edul-

Tekstiilityön opettajaa ajaa 
eteenpäin into
 Yli 40 vuotta kansalaisopiston tekstiilityön vakituisena opettajana toiminut Margit 
Alatupa jäi keväällä 2021 eläkkeelle, mutta hänet tavataan vielä tulevallakin kau-
della opettamassa tuntiopettajan roolissa. Margit on toiminut kiertävänä opettajana 
Mikkelin seudulla vuodesta 1982 lähtien ja sitä ennen Kinnulan kansalaisopis-
ton tekstiilityön opettajana vuosina 1978-1982. Alussa oli enemmän ompelu- ja 
kudontakursseja mutta vuosien myötä kurssitarjontaan tuli lukuisia muita käsityö-
tekniikoita, mm. erilaiset kirjontakurssit, huovutus, kankaanpainanta/värjäykset, 
mosaiikki- ja betonikurssit.

 Mieleenpainuvimmaksi kurssiksi Margit nostaa aikoinaan Reisjärvellä pitämänsä 
surffilaudan purjeiden ompelukurssin miehille. Sitä ei ole luvassa syksyllä, mutta 
kurssit jatkuvat mm. kudonnan parissa sekä Ristiinassa että Hirvensalmella.

 Yksi iso tekijä Margitin jaksamissa ovat olleet kurssilaiset ja iloinen tekemisen 
meininki. ”Eihän tätä näin kauan olisi tullut tehtyä, ellei tästä tykkää ”

Kuva: Saara Liukkonen
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liseen hintaan kivipajasta, myös omia 
kiviä voi käyttää. Kurssi pidetään Otavan 
kivipajassa Otavassa Röppääntiellä. Pai-
kalla tienvarsiopasteet. Kokoonnutaan 
la-su 6.-7.11. ja 27.-28.11.2021, klo 9 - 15. 
Materiaalimaksu käytön mukaan.

1104149 KORUKURSSI OTAVA / KEVÄT
puutarhahalli laboratorioluokka, 
Otavan koulutila, Koulutilantie 12
La 9.00–15.00
Su 9.00–15.00
5.–13.2.2022, Oppitunteja 32
metalliartesaani Aila Haimilahti ja koru-
kivi/jalometalliartesaani Eija Riipinen
Kurssimaksu 65,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 5.-6.2. ja 
12.-13.2.2022, klo 9-15.

PUUKKOKURSSIT
1104150 PUUKKOKURSSI/SYKSY
Lyseo, Porrassalmenkatu 30
Ke 17.00–20.00
15.9.–8.12.2021, Oppitunteja 48
puukkoseppämestari Mikko Inkeroinen
Kurssimaksu 91,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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
12.1.–6.4.2022, Oppitunteja 48
puukkoseppämestari Mikko Inkeroinen
Kurssimaksu 91,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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
4.11.–2.12.2021, Oppitunteja 18
teknisen työn opettaja Emmi Nurmi
Kurssimaksu 36,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 4.11, klo 18.00-19.30 
(muistiinpanovälineet mukaan), muuten 
kurssi kokoontuu klo 17-20. Kurssi on 
tarkoitettu harrastustoimintaan, eikä 
esimerkiksi suurten puutavaramäärien 
työstämiseen.

1104153 PIENIÄ PUUTÖITÄ 
PUUTARHAAN
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
tekninen tila, Vanhamäentie 2
To 17.00–20.00
10.3.–7.4.2022, Oppitunteja 18
teknisen työn opettaja Emmi Nurmi
Kurssimaksu 36,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Teemme pieniä puutöitä opettajan 
ohjaamana. Voit valmistaa mm istu-
tuslaatikon, penkin, linnunpöntön, 
koristetikkaat tai -valaisimen tai 
nimikylttejä istutuksille. Suunnittelu 
ja materiaali-info torstaina 10.3.2022, 
klo 18.00-19.30 (muistiinpanovälineet 
mukaan), varsinaiset kurssikerrat 17.3, 
24.3, 31.3. ja 7.4.2022, klo 17-20. Kurssi 
on tarkoitettu harrastustoimintaan, eikä 
esimerkiksi suurten puutavaramäärien 
työstämiseen.

1104155 TEKNINEN TYÖ ALKAJAT 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
tekninen tila, Vanhamäentie 2
Ti 18.00–20.15
14.9.–14.12.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 78
teknisen työn opettaja Juha Karppinen
Kurssimaksu 109,00 €
Enintään 12 osallistujaa

Opetellaan puu- ja metallityöstön 
perustaitoja sekä käsityövälineiden että 
työstökoneiden avulla, opiskelijoiden 
omien työsuunnitelmien pohjalta. Kurs-
si on tarkoitettu harrastustoimintaan, 
eikä esimerkiksi suurten puutavaramää-
rien työstämiseen. Kurssin alaikäraja on 
18 vuotta.

1104156 TEKNINEN TYÖ RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
tekninen tila, Vanhamäentie 2
Ma 18.00–20.15
13.9.–13.12.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 78
teknisen työn opettaja Juha Karppinen
Kurssimaksu 109,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kehitetään teknisen työn taitoja valmis-
tamalla omaan suunnitteluun perus-
tuvia tuotteita puusta ja/tai metallista. 
Kurssi on tarkoitettu harrastustoimin-
taan, eikä esimerkiksi suurten puu-
tavaramäärien työstämiseen. Kurssin 
alaikäraja on 18 vuotta.

1104157 HUONEKALUJEN 
KUNNOSTUS, PUU-JA METALLITYÖT 
KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu,
Raviradantie 16
To 17.00–20.00
16.9.–9.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 96
teknisen työn opettaja Aki Pöntinen
Kurssimaksu 123,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Tavoitteena on kunnostaa vanha 
huonekalu. Kunnostus sisältää tapaus-
kohtaisesti purkamisen osiin, osien 
korjaukset, kasauksen, viimeistelyn ja 
pintakäsittelyn. Mahdollisuus myös 
pienimuotoiseen verhoiluun. Opiske-
lijalla on mahdollisuus tehdä pieniä 
puu- ja metallitöitä, korjata vanhaa 
tai valmistaa uutta. Opiskelija hankkii 
tarvittavat materiaalit. Keskeneräisille 
töille ei ole koululla säilytystilaa. Kurssi 
on tarkoitettu harrastustoimintaan, eikä 
esimerkiksi suurten puutavaramäärien 
työstämiseen. Kurssin alaikäraja on 
18 vuotta. Kulku jäähallin puoleisesta 
koulun päädystä.

1104158 PUUTYÖT KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, 
Raviradantie 16
Ke 17.00–20.00
15.9.–24.11.2021
12.1.–23.3.2022, Oppitunteja 80
tuntiopettaja Jari Kekkonen
Kurssimaksu 112,00 €
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Enintään 18 osallistujaa
Toteutetaan opiskelijan omia toiveita 
käsityökaluja käyttäen tai konetyönä. 
Opetellaan erilaisia liitoksia ja pintakä-
sittelyjä. Kurssi on tarkoitettu harras-
tustoimintaan, eikä esimerkiksi suurten 
puutavaramäärien työstämiseen. 
Keskeneräisille töille ei ole koululla 
säilytystilaa. Kurssin alaikäraja on 18 
vuotta.

1104159 LINNUNPÖNTTÖJÄ
Kalevankankaan koulu,  
Raviradantie 16
La 10.00–15.15
Su 10.00–13.45
12.–13.3.2022, Oppitunteja 12
tuntiopettaja Jari Kekkonen
Kurssimaksu 28,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla valmistamme puisia pönttöjä 
eri lintulajeille tinteistä pöllöihin. Opet-
tajalta voi ostaa materiaalit tai tuoda 
omat tullessaan. Kurssille voi tulla myös 
yhdessä lapsen kanssa. Molemmat 
ilmoittautuvat kurssille ja maksavat 
kurssimaksun. Kurssi on tarkoitettu har-
rastustoimintaan, eikä esimerkiksi suur-
ten puutavaramäärien työstämiseen.

1104160 TEKNINEN TYÖ LYSEO
Lyseo, Porrassalmenkatu 30
Ti 17.00–19.15
14.9.–7.12.2021
11.1.–19.4.2022, Oppitunteja 78
teknisen työn opettaja Anssi Torri
Kurssimaksu 110,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Tavoitteena on valmistaa ja kunnostaa 
puu- ja metalliesineitä opiskelijoi-
den toiveiden mukaisesti. Kurssi on 
tarkoitettu harrastustoimintaan, eikä 
esimerkiksi suurten puutavaramäärien 
työstämiseen. Kurssin alaikäraja 18 
vuotta.

1104161 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
JA ENTISÖINTI LYSEO
Lyseo, Porrassalmenkatu 30
Ma 17.00–20.00
13.9.–31.12.2021
1.1.–21.3.2022, Oppitunteja 80
kotitetollisuusopettaja ja muotoili-
ja (AMK) Ari Uotila ja verhoilija Tiina 
Oikkonen
Kurssimaksu 119,00 €
Enintään 18 osallistujaa
Opetellaan vanhojen huonekalujen 
puuosien puhdistukset ja korjaukset, 
erilaiset pintakäsittelyt ja perinteisen 

verhoilun perusasiat. Opettajan hank-
kimasta materiaalista erillinen maksu 
käytön mukaan. Kurssi on tarkoitettu 
harrastustoimintaan, eikä esimerkiksi 
suurten puutavaramäärien työstämi-
seen.

NÄYTTELYT: 
KÄDENTAITOJEN 
KEVÄTNÄYTTELY
21.4.-1.5.2022, 
Lönnrotinkatu 7
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Kielikurssien valikoima on monipuolinen: 
tarjolla on eri kieliä ja eri tasoja, voit osallistua 

luokkaopetukseen tai nettikurssille, ja useimmilla 
lähikursseilla on myös mahdollisuus osallistua 
niihin etänä. Kurssien lisäksi kansalaisopisto 
järjestää kerran kuussa kielikahvilan, jonne 

kuka tahansa voi maksutta tulla harjoittelemaan 
kielten puhumista.

KIELET

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

SUOMI
1201001 SUOMEN ALKEISKURSSI
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 18.15–19.45
Ke 18.15–19.45
13.9.–1.12.2021, Oppitunteja 44
FK, opettaja Anna Pereläinen
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi on tarkoitettu vain vasta-alkajille, 
mutta se ei sovi luku- ja kirjoitustai-
dottomille. Opit keskustelemaan ja 
asioimaan suomen kielellä. Opetuskieli 
on suomi. Oppikirja Suomen mestari 1, 
uudistettu painos 2020. This course is 
meant for those with no knowledge of 
Finnish, but it is not suitable for a per-
son 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 edition 2020.

1201102 SUOMEN ALKEET 2, taso 1/A1
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 17.00–18.30
To 17.00–18.30
14.9.–2.12.2021, Oppitunteja 44
FK, opettaja Anna Pereläinen
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi on jatkoa syksyn 2020 alkeis-
kurssille, mutta uudet opiskelijat ovat 
tervetulleita. Opit keskustelemaan ja 
asioimaan suomen kielellä. Opetuskieli 
on suomi. Oppikirjan Suomen mestari 1, 
uusi painos 2020, loppupuoli. This cour-
se continues where the starters course 
ended in the autumn 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 study-
book Suomen mestari 1, new edition 
2020, the second half.

1201205 SUOMEN JATKOKURSSI 2, 
taso 2/A2
luokka 420, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 16.30–18.00
Ke 16.30–18.00
13.9.–1.12.2021, Oppitunteja 44
FK, opettaja Anna Pereläinen
Kurssimaksu 76,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi sopii noin 2 vuotta suomea 
opiskelleille. Opit keskustelemaan ja 
asioimaan suomen kielellä. Opetuskieli 
on suomi. Oppikirja Suomen mestari 
3. This course is for the students who 
have already studied Finnish at least 
for two years. The aim is to learn to talk 
and to cope in Finnish. The teaching 
is in Finnish. The studybook Suomen 
mestari 3.

KIELTENOPETUKSEN 
TUTUSTUMISILTA
KE 1.9. KLO 17-18

Haluatko apua tai lisätietoja
- oikean kurssin valintaan?
- nettikurssille liittymiseen ja siellä toimimiseen?
- pedanetin käyttöön?

Tule tapaamaan opiston kieltenopettajia Kansalaisopistolle, 
Lönnrotinkatu 7!
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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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NETTIKURSSI
1201491 SUOMEA VERKOSSA/FINNISH 
ONLINE, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 24
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Tämä kurssi ei ole sidottu aikaan 
eikä paikkaan. Kurssi on tarkoitettu 
jo suomen kielen alkeet hallitseville, 
jotka haluavat parantaa omia kirjallisia 
viestintätaitojaan suomeksi. Joka viikko 
on vähintään yksi kirjoitustehtävä, jonka 
opettaja korjaa. Lisäksi on ajankohtaisia 
luku- tai tiedonhakutehtäviä, suomen 
kielioppia kertaavia harjoituksia sekä 
sanaston harjoittelua. Ilmoittautuessasi 
kurssille kerrothan sähköpostiosoitteesi. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden 
opistojen kanssa. Varasijalta on mah-
dollista päästä kurssille, jos muualta 
jää paikkoja. Tasaus tehdään 7.9. 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 imp-
rove their writing skills. Every week the-
re is at least one writing task that the 
teacher will correct for you. Exercises 
on reading and searching information 
about current topics, on the grammar 
and on the vocabulary. When you sign 
up, you need to give us your email add-
ress. 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 7 September.

RUOTSI
1202103, RUOTSIN PERUSTAIDOT 
KUNTOON, tasot 1-2/A1-A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ke 18.30–20.00
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 22
FM Anja Pylkkänen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssille osallistuminen vaatii hie-
man tietoa ruotsin alkeista, se ei sovi 
vasta-alkajille. Opiskelet ruotsin kielen 
osaamisen kannalta olennaisia raken-
teita ja keskeistä sanavarastoa. Kurssilla 
harjoittelet myös puhumista ja kuunte-
lua. Kurssi sopii sinulle, joka olet unoh-
tanut suurimman osan kouluruotsista. 
Tämä on myös hyvä tukikurssi jokaiselle, 

joka kaipaa apua ruotsin opintoihin jos-
sain toisessa oppilaitoksessa. Oppikirja 
Vi ses! Svenska för nybörjare, valikoiden 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta.

1202205 SVENSKA KLUBBEN, tasot 
2-4/A2-B2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 18.30–20.00
13.9.–28.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
FM Anja Pylkkänen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Ruotsin kerhossa harjoittelet suullista 
kielitaitoa ja ruotsinkieliseen kes-
kusteluun osallistumista, vankistat 
sanavarastoasi ja teet kuunteluharjoi-
tuksia. Opiskelijoiden toiveiden mukaan 
kertaat myös rakenteita. Tule harjoit-
telemaan, kertaamaan ja oppimaan 
uutta! Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Huom! Tälle kurssille voit ilmoit-
tautua jo nyt!

ENGLANTI
PÄIVÄKURSSIT

1203002 ENGLANTI 2 P, taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ke 12.15–13.45
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tule jatkamaan englannin opiskelua! 
Rentoutuneessa ja luovassa ilmapiirissä 
sinulla on mahdollisuus kokeilla, tutus-
tua ja oppia lisää englannin perusteita. 
Kertauksen jälkeen jatkamme mie-
lenkiintoisen oppikirjan Destinations 
1 parissa kappaleesta 5 eteenpäin, 
lisäksi monipuolisia lisätehtäviä. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt!

1203003 ENGLANTI 3 P, taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
To 13.30–15.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46

filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1203004 ENGLANTI 4 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ti 9.00–10.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt!

KORONAVIRUSTILANNE 
VOI AIHEUTTAA 
MUUTOKSIA KIELTEN 
KURSSEIHIN.
Ryhmien enimmäiskokoja voidaan 
muuttaa tässä esitteessä ilmoi-
tetuista, jos koronarajoituksissa 
tapahtuu muutoksia. Varasijaltakin 
on mahdollista päästä kurssille, 
jos pystymme nostamaan kurssin 
osallistujamäärää.

Useimmilla kielten kursseilla voi 
osallistua tunneille myös etänä ja 
niillä on valmius siirtyä kokonaan 
etäopetukseen tarpeen vaatiessa.

HUOM! 
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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 op-
pikirjaa, ennen kuin kurssin alkami-
nen on varmistunut. Ensimmäiselle 
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, kuvi-
en katsomiseen kuvaohjelma ja 
äänitiedostojen kuuntelemiseen 
sovellus, joka avaa mp3-tiedostot. 
Kurssi ei vaadi ohjelmointitaitoja, 
mutta oman koneen näppäimistö 
on tunnettava. 

VOIT OSALLISTUA KIELTEN 
LÄHITUNNEILLE MYÖS 
ETÄYHTEYDELLÄ!

Useimmille normaalina luokka-
opetuksena järjestettäville kielten 
kursseille voi nyt osallistua myös 
etäyhteydellä. Voit myös toimia 
esim. niin, että osalle tunneista 
osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai 
vaikka lomamatkalla. Jos kurssilla 
on etäopiskelumahdollisuus, se 
on mainittu kurssin kuvauksen 
yhteydessä. Suosittelemme, että 
ensimmäisellä opintokerralla 
tulet lähitunnille, mutta jos haluat 
osallistua sillekin etänä, ilmoita 
tästä hyvissä ajoin kieltenopettaja 
Renny Virralle, joka välittää tiedon 
kurssin opettajalle.

Etänä osallistumista varten tarvit-
set vain tietokoneen tai mobiili-
laitteen, ja toimivan nettiyhteyden, 
esim. erillisiä kuulokkeita tai 
mikrofonia et välttämättä tarvitse. 

1203006 ENGLANTI 6 P, taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Pe 9.45–11.15
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Jos haluat uusia mielenkiintoisia 
kielikokemuksia, tämä kurssi on sinulle. 
Aloitetaan oppikirjan Destinations 3 
opiskelu kirjan alusta. Kirja on tar-
koitettu 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. Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!.

1203008 ENGLANTI 8 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ti 11.30–13.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 83,00 €

Enintään 12 osallistujaa
Jatketaan oppikirjan English for You, 
too! Book 5 opiskelua kappaleesta 6 
eteenpäin. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1203023 SPEAK OUT P, tasot 2 ja 3/
A2 ja B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ke 10.30–12.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt!

1203034 ENGLANTI SUJUVAKSI P, 
taso 3 ja 4/B1 ja B2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Pe 11.45–13.15

17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tällä kurssilla kehität erityisesti suul-
lista kielitaitoasi. Kurssilla jatketaan 
oppikirjan Stepping Stones 3 opiske-
lua kappaleesta 4. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1203041 HEADWAY CLUB P,  tasot 4 ja 
5/B2 ja C1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ke 12.00–14.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 72
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 104,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssi sinulle, joka kaipaat haasteita 
englannin opiskelussa. Oppikirjana 
New Total English, Advanced, Students´ 
Book, osiosta 9 eteenpäin. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!
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ILTAKURSSIT

1203101 ENGLANNIN ALKEET
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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. Rentoutu-
neessa ja luovassa ilmapiirissä sinulla 
on mahdollisuus kokeilla, tutustua ja 
oppia englannin perusteita. Liikkeelle 
lähdetään aivan alkeista. Apuna on 
ajankohtainen ja mielenkiintoinen 
oppikirja Destinations 1 ja monipuolisia 
lisätehtäviä. Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta.

1203151 SOUND SMART, kaikki tasot
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 22
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Ääntämisen ja lukemisen sääntöjen 
osaaminen helpottaa vieraan kielen 
oppimista. Tällä kurssilla tutustut 
oikeaan englannin ääntämiseen ja 
harjoittelet äänteiden muodostamista. 
Englannin kielessä on hyvin monimut-
kaisia lukemisen sääntöjä ja monet 
eivät edes tiedä niiden olemassaolosta. 
Englannin ääntäminen voi vaikuttaa 
vaikealta, mutta tämän kurssin avulla 
opit lukemaan ja ääntämään englantia 
paremmin. Kurssi sopii kaikille - niin 
sujuvasti englantia osaaville kuin aloit-
telijoille. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta.

1203162  ENGLANNIN KERTAUSKURSSI 
tasot 2-3/A2-B1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ke 18.45–20.15
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 22
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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. Ei oppikirjaa, 
opettajan tuoma materiaali. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta.

1203202 ENGLISH MONDAY, 
tasot 2-3/A2-B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ma 18.45–20.15
13.9.–28.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa

KIELIKAHVILAT NANDASSA
Mikkelin kansalaisopisto jatkaa koronatauon jälkeen suosittujen 

kielikahviloiden järjestämistä. 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 25.9., 16.10., 13.11. ja 4.12 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. 

TARVITSEMME MYÖS VAPAAEHTOISIA KIELIPÖYTIEN VETÄJÄKSI; 
kaikki kielet ovat tervetulleita! Haluaisitko auttaa muita käyttämään 

äidinkieltäsi? Ota yhteyttä opiston kieltenopettajaan Renny Virtaan, 

renny.virta@sivistys.mikkeli.fi tai puh. 050 311 7040.

INFORMATION IN ENGLISH ABOUT 
MULTILINGUAL CAFÉS 

on pedanet page:

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

English Monday -kurssilla harjoittelet 
pääasiassa suullista kielitaitoa, eli ky-
seessä on ns. helppo keskustelu -kurssi. 
Tule harjoittelemaan, kertaamaan ja 
oppimaan uutta leppoisassa ilmapiiris-
sä. Opettajan tuoma materiaali. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta.

1203207 ENGLANTI 7, 
taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
To 15.15–16.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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Jos haluat uusia mielenkiintoisia 
kielikokemuksia, tämä kurssi on sinulle. 
Tänä syksynä aloitetaan oppikirjan 
Destinations 4 opiskelu alusta. 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. Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1203340 NEW ENGLISH FILE, 
taso 3/B1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
To 17.15–18.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
kielten tuntiopettaja Marju Kaihila
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
New English File, Upper-intermediate 
Student´s Book, osiosta 7 eteenpäin. 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

SYKSYN NETTIKURSSIT
1203480 ENGLANNIN ALKEET 
VERKOSSA
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Tällä kurssilla voit opiskella englan-
nin kielen alkeita itsenäisesti kotona. 
Kurssilla tutustutaan kielen perus-
rakenteisiin ja -sanastoon, ja opit 
muodostamaan yksinkertaisia lauseita. 
Kurssi sopii hyvin niille, jotka eivät ole 
aikaisemmin opiskelleet englantia ja 
kaipaavat paljon kertausta ja harjoi-
tuksia. Toki kaikki ovat tervetulleita 
kurssille mukaan kertaamaan perus-
asioita. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
7.9.

1203482 ENGLANNIN 
KIRJOITUSKURSSI, verkkokurssi tasot 
2-5/A2-C1
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 63,00 €

Enintään 2 osallistujaa
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-
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 7.9.

1203484 ENGLANNIN KERTAUS 
VERKOSSA 1, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
13.9.–14.11.2021, Oppitunteja 16
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 9 osallistujaa
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 7.9.

12034856 ENGLANNIN KIELIOPIN 
KERTAUS VERKOSSA, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
13.9.–10.10.2021, Oppitunteja 12
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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 7.9.

1203488 HISTORIAN HAVINAA; 
ENGLANNIN VERKKOKURSSI, tasot 
4-5/B2-C1
Nettikurssi
11.10.–14.11.2021, Oppitunteja 12
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Oletko koskaan halunnut seikkailla 
Westminster Abbeyssä, tai miettinyt 
millaista vihannesmuhennosta kotirin-
tamalla kokattiin toisen maailmansodan 
aikana? Tiedätkö millaiset etikettisään-
nöt vallitsivat Britanniassa kuningatar 
Viktorian aikana? Tällä lyhytkurssilla 
kerrataan englantia mielenkiintoisten 
historiaan liittyvien tehtävien avulla. 
Jokaisella viikolla tutustumme eri ai-
kakauteen kuunteluiden, tekstien, pien-
ten kirjoitustehtävien ja tietovisojen 
kautta. Kurssin tavoitteena on sanava-
raston laajentaminen ja kuullun- ja lue-
tunymmärtämistaitojen kehittäminen. 
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 5.10.

1203490 SULKAKYNÄSTÄ 
KIRJOITUSKONEESEEN; ENGLANNIN 
VERKKOKURSSI, tasot 4-5/B2-C1
Nettikurssi
15.11.–12.12.2021, Oppitunteja 12
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Haluaisitko päästä kurkistamaan Jane 
Austenin testamenttia tai Liisa Ihme-
maassa -kirjan alkuperäistä käsikirjoi-
tusta? Tiedätkö miten Arthur Conan 
Doyle liittyy Agatha Christien kuului-
saan katoamiseen vuonna 1926? Tällä 
lyhytkurssilla tutustumme yhdeksään 
brittiläiseen klassikkokirjailijaan kuun-
teluiden, tekstien, pienten kirjoitus-
tehtävien ja tietovisan kautta. Kurssi 
sopii kaikille historiasta ja kulttuurista 
kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on 
sanavaraston laajentaminen ja kuullun- 
ja luetunymmärtämistaitojen kehittämi-
nen. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi 
kurssille ilmoittautuessasi, saat opet-
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tajalta tarkempia ohjeita kurssista sitä 
kautta. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijoilta 
mahdollista päästä kurssille, jos muual-
ta jää paikkoja. Tasaus tehdään 9.11.

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1203492 MATKAILUENGLANTIA 
VERKOSSA, tasot 2-3/A2-B1
Nettikurssi
31.1.–18.3.2022, Oppitunteja 16
FM Satu Radcliffe
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Tällä kurssilla verestät englannin 
taitojasi ennen kesän lomamatkaa 
kuuden viikon aikana omaan tahtiin. 
Aloitamme matkamme tervehdysten ja 
kohteliaisuuksien kertaamisella, sitten 
matkaamme lentokentälle, matkakoh-
teessa kirjaudumme hotelliin, harjoitte-
lemme tien neuvomista, lippujen ostoa, 
ravintolassa ja kahvilassa asioimista 
sekä ostoksien tekemistä englanniksi. 
Harjoittelemme sanoja ja fraaseja ja 
niiden ääntämistä sekä kuullun ym-
märtämistä videoiden ja nauhoitteiden 
avulla. Kurssiin kuuluu myös muutama 
palautettava kirjoitus- ja suullinen 
tehtävä. Kurssi sopii englannin perus-
teet osaaville, jotka haluavat kerrata 
matkustamisessa tarvittavia sanoja ja il-
mauksia. Saat tarkemmat ohjeet kurssin 

alussa sähköpostitse. Muista siis antaa 
ilmoittautuessa sähköpostiosoitteesi. 
Tarvitset internetyhteyden, tietokoneen 
tai tabletin, jossa kaiutin ja mikrofoni. 
Kurssilla käytetään Pedanet –oppimis-
alustaa. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Ilmoittaudu 
viimeistään 17.1.2022.

1203493 ENGLANNIN VERKKOKURSSI, 
tasot 2-5/A2-C1
Nettikurssi
17.1.–17.4.2022, Oppitunteja 36
FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 11.1.

1203495 ENGLANNIN KERTAUS 
VERKOSSA 2, tasot 3-5/B1-C1
Nettikurssi
17.1.–20.3.2022, Oppitunteja 16

FM Laura Kalliomäki
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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 11.1.

SAKSA
1204010 SAKSAN ALKEET
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 19.00–20.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, 
aiempaa saksan osaamista et tarvit-
se. Kurssin oppikirja on Hallo! 1, josta 
opiskellaan kappaleet 1 -5. Kirjan ohella 

Kansalaisopiston fani nro 1
Kansalaisopiston fani numero 1:ksi tunnustautuva Helena Partanen kertoo nau-
raen olevansa parempi opiskelijana kuin opettajana. Molemmissa rooleissa hänet 
on nähty jo useamman vuoden ajan. Hän on opettanut vuosien aikana Mikkelissä, 
Järvenpäässä ja Keravalla mm. arkeologiaa, järjestöoppia, tanhua, arkkitehtuuria, 
jumppia sekä pitänyt opaskierroksia. 

Helena itse antaa kiitosta erityisesti kielten opettajille. He kunnioittavat oppilasta 
ja osaavat käsitellä kauniisti ihmisiä. Yhden opettajan hän haluaa nimeltä mainita: 
Anja Friari. Hänet Helena tuntee myös työelämän puolelta ja hän nauraakin, että 
Anjassa on kaksi puolta: tiukka työminä ja opettajana pehmeä.

Kansalaisopistot on aikoinaan perustettu sivistystason nousemiseksi ja etenkin 
alkuaikoina suuri merkitys oli sillä, että kansalaisopiston kautta pystyi suorittamaan 
tutkintoja. Kansalaisopiston toiminta on kaikille avointa ja se on mahdollistanut 
oppimisen ja kulttuurin. 

Tapasimme Helenan kanssa Harjun hautausmaalla ja sieltä hän erityisesti halusi 
näyttää kuvanveistäjä Johannes Haapasalon haudan. Haapasalo lähti Eurooppaan 
ja tuli eläkepäiviään viettämään Mikkeliin. Hän on lahjoittanut veistoskokoelmansa 
kaupungille ja tuo kokoelma on toiminut pohjana Mikkelin taidemuseon kokoel-
malle.

Kuva: Saara Liukkonen
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kurssilla on käytössä myös muuta 
materiaalia kuten musiikkia, videoita ja 
erilaisia lisäharjoituksia. Willkommen!

1204240 SAKSA 4, taso 2/A2
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Tervetuloa jatkamaan saksan opinto-
ja! Kurssin oppikirja on Hallo! 2, josta 
opiskellaan loppupuoli eli kappaleet 7 
-12. Opit mm. käymään vaateostoksilla, 
keskustelemaan kaupoista ja palve-
luista, mökkilomasta Suomessa sekä 
harrastuksista, ja kertomaan henkilön 
ulkonäöstä. Kieliopissa opit esim. adjek-
tiivin taivutusta ja vertailua, imperfektin 
ja pluskvamperfektin ja maiden nimien 
käyttöä. Willkommen! Huom! Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt!

1204380 SAKSA 8, taso 3/B1
luokka 441, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 17.15–18.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM Susanna Leppäaho
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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. Oppikirjasta 
Hallo! 3 opiskellaan jälkimmäinen puo-
lisko eli kappaleet 6 - 10. Willkommen! 
Huom! Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

1204445 SAKSAN KESKUSTELU, tasot 4 
ja 5/B2 ja C1
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 17.15–18.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
Uta Lindgren
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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!

RANSKA
12052001 RANSKAN ALKEET
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ti 18.45–20.15
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Aivan alkeista lähtevä kurssi. Tällä kurs-
silla voit tutustua ja kokeilla käyttää 
yhtä maailman kauneinta kieltä. Tärkein 
asia alkuvaiheessa on ääntämis- ja 
lukusääntöjen harjoittelu. Saman tien 
tutustumme myös kieliopin perusteisiin 
ja yritämme rakentaa fraaseja sekä kes-
kustelukykyä. Keräämme ajankohtaisia 
käytännöllisiä sanastoja eri tilanteista. 
Lisäksi keskustelemme Ranskan maan-
tiedosta ja siitä, miten sen kulttuuri on 
vaikuttanut muihin Euroopan maihin. 
Kurssi järjestetään normaalina lähiope-
tuksena, mutta halutessasi voit osallis-
tua tälle kurssille etäyhteyden kautta. 
Oppikirja: Escalier 1-2.

1205203 RANSKA 3, taso 2/A2
luokka 431, Mikkelin Lukio,
Päämajankuja 4
To 17.00–19.15
9.9.–9.12.2021
13.1.–21.4.2022, Oppitunteja 42
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 74,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Jatkoa viime vuoden ”ranska 2” kurs-
sille. Syntyperäisen opettajan johdolla 
kertaat ääntämisen, laajennat sanava-
rastoa, opettelet lisää rakenteita ja tu-
tustut Ranskan kulttuuriin. Tavoitteena 
on selviytyä jokapäiväisissä tilanteissa. 
Oppikirja: C’est parfait! 1, kappaleesta 
6 (loppuosa) eteenpäin. Kurssi järjeste-
tään normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Kurssi kokoontuu 
kahden viikon välein torstaina, kerralla 
3 oppituntia. Kokoontumiskerrat syksyl-
lä: to 9.9. – 23.9. – 7.10. – 21.10. – 11.11. 
– 25.11. – 9.12. ja keväällä: to 13.1. – 27.1. 
– 10.2. – 24.2. – 17.3. – 31.3. – 21.4. Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

120520 RANSKA 5, taso 2/A2
luokka 431, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ke 17.00–19.15
15.9.–8.12.2021
12.1.–16.3.2022, Oppitunteja 42
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 74,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Jatkoa viime vuoden ranska 4 kurssille. 
Syntyperäisen opettajan johdolla ker-
taat ääntämisen ja kieliopin, laajennat 
sanavarastoa, opettelet lisää raken-
teita ja tutustut Ranskan kulttuuriin. 
Tavoitteena on selviytyä jokapäiväisissä 
tilanteissa. Pääpaino on suullisessa 
kielitaidossa. Sopii myös perusteiden 
kertaamiseen. Oppikirja: C’est parfait! 
2, kappaleesta 4 (loppuosa) eteen-
päin. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Kurssi kokoontuu pääsääntöises-
ti joka toinen viikko kolme oppituntia 
kerrallaan. Kokoontumiset syksyllä: 
15.9. - 29.9. - 13.10. - 3.11. - 17.11. - 24.11. - 
08.12. ja keväällä: 12.1. - 26.1. - 9.2. - 16.2. 
- 23.2. - 9.3. - 16.3. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1205260 RANSKA 7, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ti 17.00–18.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 tekstistä 4 eteen-
päin. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

1205324 PARLER FRANÇAIS, C´EST 
FACILE!, tasot 2-4/A2-B2
luokka 431, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
To 17.00–19.15
16.9.–2.12.2021
20.1.–7.4.2022, Oppitunteja 36
kieltenopettaja, FL Nora Muhonen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 16 osallistujaa
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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 
toiveiden mukaan erilaisia teemoja. 
Opettajan ja osallistujien tuoma mate-
riaali. Kurssi sopii useamman vuoden 
ranskaa opiskelleille. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen viikko, 3 oppituntia 
kerrallaan. Kokoontumiskerrat syksyllä: 
16.9. - 30.9. - 14.10. - 4.11. – 18.11. - 2.12. 
ja keväällä: 20.1. – 3.2. – 17.2. – 10.3. – 
24.3. – 7.4. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

NETTIKURSSI

1205492 TUTUSTU TAI KERTAA - 
RANSKAA VERKOSSA, tasot 1-3/A1-B1
Nettikurssi
17.1.–11.4.2022, Oppitunteja 24
FM Tuomas Salomaa
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 7 osallistujaa
Haluatko opiskella ranskaa esim. 
lomamatkaa varten haluamanasi 
ajankohtana? Tällä kevään kurssilla voit 
valita sinulle sopivan linjan oman tasosi 
mukaan. a) Matkailulinja: tutustutaan 
matkailijalle hyödyllisiin asioihin kuten 
tervehtiminen, esittäytyminen ja tien 
kysyminen. Opimme myös ravintolassa 
ja kahvilassa asiointia sekä ostoksilla 
käymistä ranskaksi. Lisäksi kulttuuritie-
toa Ranskasta. Voit olla aloittelija tai 
vähän kieltä aikaisemmin opiskellut. b) 
Kertauslinja: käydään läpi ranskan pe-
rusasioita kuten artikkelit, verbin pree-
sens ja adjektiivin taivutus. Aihealueina 
arjen kielenkäyttötilanteet, mm. ihmis-
ten ja elinympäristön kuvailu, terveh-
dykset, ravintola/kahvila, ostoksilla 
käynti. Mukana myös tietoa Ranskan 
kulttuurista. Saat viikoittain harjoi-
tuksia ja palautetta niistä opettajalta. 
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/
tabletin ja sähköpostin. Kurssi toimii 
normaalilla nettisivulla, joten mitään 
sovellusta ei tarvitse asentaa. Kurssilla 
ei ole reaaliaikaisia verkkotapaamisia; 
voit opiskella, kun sinulle parhaiten 
sopii. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
11.1.

VENÄJÄ
PÄIVÄKURSSIT

1206026 VENÄJÄ 6 P, taso 2/A2
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1
Ti 10.00–11.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Aloitetaan kertaamalla viime vuoden 
asiat. Sen jälkeen jatketaan oppikirjaa 
Kafe Piter 1 (vanha versio) kappaleesta 
15 eteenpäin. Jatketaan instrumentaa-
lin ja prepositionaalin käytön opettelua 
ja opit viimeisen sijan datiivin. Aihe-
piireinä mm. kaupassa käynti ja hinnat 
sekä ravintolassa asioiminen. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Tälle kurs-
sille voit ilmoittautua jo nyt!

1206027 VENÄJÄ 7 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ma 10.00–11.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Jatketaan oppikirjaa Kafé Piter 2 kap-
paleesta 2. Opit substantiivin monikon 
muodostamista eri sijoissa ja tutustut 
verbien aspekteihin. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

ILTAKURSSIT

1206103 VENÄJÄN ALKEET 
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
To 16.30–18.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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. ker-
tomaan itsestäsi ja perheestäsi. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 

Ovi auki 
ranskalaiseen 
kulttuuriin
Vuonna 2016 Aila Puttonen aloitti 
ranskan lukemisen ammattikorkea-
koululla ja vuodesta 2017 lähtien hän 
on lukenut ranskaa kansalaisopistossa. 
Syksyllä alkaa viides vuosi kansa-
laisopiston riveissä. Hän suosittelee 
uuden kielen opiskelua lämpimästi 
ihan kaiken ikäisille. Kielen oppimisen 
ohessa pääsee tutustumaan uuteen 
kulttuuriin ja oppii ymmärtämään eri 
kansallisuuksia ihan uudella tavalla.  

Ailan motiivina ranskan kielen opiske-
luun on alun perin ollut, että tyttären 
perhe on tähän vuoteen asti asunut 
Kanadan Quebecissa, jossa ranska 
on pääkieli. Lapsenlasten koulu ja 
lähes koko elämä sujuu ranskaksi. 
Monien Kanadan vierailujen aikana 
on alkeellisestakin kielitaidosta 
ollut hyötyä ja iloa. Myös elokuvia ja 
uutisia katsoessa on ollut ilo huomata, 
että kielitaito on karttunut ja pystyy 
ymmärtämään asioita. Haaveissa on 
joku päivä matkustaa Etelä-Rans-
kassa olevaan kouluun, jossa on myös 
aikuisopiskelijoille kursseja. 

Kuva: Saara Liukkonen
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mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta.

1206120 VENÄJÄ 2, taso 1/A1
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 18.15–19.45
13.9.–29.11.2021
10.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kerrataan nopeasti oppikirjan Kafé Piter 
1 (painos 2020) alun tärkeimmät asiat 
ja jatketaan kappaleesta 6 eteenpäin. 
Opiskelet mm. kellonajat, prepositio-
naalin käytön paikan ilmaisemiseen ja 
verbien preesens taivutuksen. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

1206203 VENÄJÄ 3, taso 2/A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 16.30–18.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kertauksen jälkeen jatketaan oppikirjaa 
Kafe Piter 1 kappaleesta 9 eteenpäin. 
Opit mm. akkusatiivin, substantiivin ja 
adjektiivin monikon, liikeverbejä sekä 
viikonpäivät Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta. Tälle kurssille voit ilmoittau-
tua jo nyt!

1206213 VENÄJÄ 4, taso 2/A2
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 16.30–18.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssin alussa kerrataan aiemmin opit-
tua, ja sen jälkeen jatketaan oppikirjaa 
Kafe Piter 1 (vanha versio), kappaleesta 
11 eteenpäin. Opiskelet mm. liikeverbe-
jä ja genetiiviä. Opit kertomaan omista 
harrastuksistasi ja vapaa-ajan vietostasi. 
Kurssi järjestetään normaalina lähiope-
tuksena, mutta halutessasi voit osallis-
tua tälle kurssille etäyhteyden kautta. 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

1206215 VENÄJÄN KESKEISET 
RAKENTEET, tasot 2-3/ A2-B1
luokka 424, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
To 18.15–19.45
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssilla kerrataan venäjän kielen pe-
rusasiat opiskelijoiden tarpeen mukaan, 
esim. substantiivin suku, adjektiivin 
muodot ja verbien taivutus ja aspektit. 
Kurssi järjestetään normaalina lähiope-
tuksena, mutta halutessasi voit osallis-
tua tälle kurssille etäyhteyden kautta.

1206317 VENÄJÄN KERHO, taso 3/B1
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ma 17.00–18.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
filologi Olga Krakotets
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
“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 kappaleen 6 alusta eteenpäin 
tekstien ja monipuolisten harjoitusten 
parissa. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

SYKSYN NETTIKURSSIT

1206490 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osa 1 (ALKEET), taso 1/A1
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 7.9.

1206491 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osat 2-5, tasot 2-4/A2-B2
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 7.9.

1206493 VENÄJÄN  VERBIT 2, 
KERTAUSKURSSI VERKOSSA, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
13.9.–24.10.2021, Oppitunteja 18
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Kurssilla kerrataan venäjän verbe-
jä. Opiskellaan verbien taivutusta ja 
aikamuotoja, ja aiheina etuliiteettömät 
liikeverbit, etuliitteiset liikeverbit ja 
liikeverbien aspektit. Kurssilla on erilai-
sia tehtäviä, esim. täydennys-, kään-
nös- ja kirjoitustehtäviä. Saat kurssin 
alussa tarkemmat ohjeet sähköpos-
titse. Muista antaa ilmoittautuessasi 
sähköpostiosoitteesi! Kurssi järjestetään 
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yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 7.9.

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1206495 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, 
osat 1-5, tasot 1-4/A1-B2
Nettikurssi
17.1.–17.4.2022, Oppitunteja 36
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 11.1.

1206497 VENÄJÄN SIJAMUODOT, 
KERTAUSKURSSI VERKOSSA, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
17.1.–27.2.2022, Oppitunteja 18
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 5 osallistujaa
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 11.1..

ESPANJA
PÄIVÄKURSSIT

1207001 TUTUSTU ESPANJAN 
ALKEISIIN P
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
To 10.15–11.45
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Aivan alkeista lähtevä kurssi, jolla 
tutustut espanjan kieleen. Opit kielen 
perusrakenteita ja turistin tarvitsemaa 
kieltä. Ei oppikirjaa, opettajan tuoma 
materiaali sisältyy hintaan. Kevätluku-
kaudella on mahdollisuus opintojen jat-
kamiseen. Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta.

120702 ESPANJA 3P, taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
To 11.15–12.45
23.9.–9.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kurssin alussa kerrataan oppikirjan Ven-
tana 2 kahden ensimmäisen kappaleen 
asiat ja jatketaan sitten kappaleesta 3 
eteenpäin. Opit muun muassa perfek-
tin ja objektipronominit; harjoittelet 
säästä kertomista ja puhelinkieltä; sekä 
laajennat sanavarastoa esim. luon-
toon, vaatteisiin ja asumiseen liittyvillä 
sanoilla. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

1207024 ESPANJA 4 P, taso 2/A2
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
Ke 10.15–11.45
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kertauksen jälkeen jatketaan oppikirjan 
Ventana 2 kappaleesta 4 eteenpäin. 
Opit muun muassa perfektin ja objek-
tipronominit; harjoittelet puhelinkieltä; 
sekä laajennat sanavarastoa esim. 

vaatteisiin ja asumiseen liittyvillä sa-
noilla. Jollet aina pääse tähän ryhmään, 
voit korvata poissaolon vastaavassa 
iltaryhmässä 1207204. Kurssi järjeste-
tään normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

120702 ESPANJAA RAUHALLISEEN 
TAHTIIN  7 P, taso 2-3/A2-B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
To 9.30–11.00
23.9.–9.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi joka 
sopii vähintään noin 3-4 vuotta espan-
jaa opistossa opiskelleille. Aihepiireinä 
mm. kotityöt, osaamisesta kertominen, 
perinteet ja uskonto sekä työurasta ker-
tominen. Opit muodostamaan subjunk-
tiivin preesensmuodot ja subjunktiivin 
käytön perusasiat. Oppikirja Ventana 4 
alusta puoleen väliin. Kurssi järjeste-
tään normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Huom! Tälle kurssil-
le voit ilmoittautua jo nyt!

1207028 ESPANJA 8P, taso 2-3/A2-B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ma 10.15–11.45
13.9.–28.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kertauksen jälkeen opiskellaan oppikir-
ja Fantástico 3 loppuun. Joulun jälkeen 
aloitetaan oppikirja Fantástico 4. Jos 
haluat aloittaa vasta kevätlukukaudella, 
ilmoitathan asiasta toimistoon mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa. Syksyllä 
vahvistetaan menneen ajan aikamuo-
tojen osaamista. Keväällä keskitytään 
subjunktiivin opiskeluun. Jollet aina 
pääse tähän ryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa iltaryhmässä 
1207308. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Huom! Tälle kurssille voit ilmoit-
tautua jo nyt!

1207036 ESPANJA SUJUVAMMAKSI P,  
tasot 3/B1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ti 10.15–11.45
14.9.–30.11.2021
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11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kertauksen jälkeen aloitetaan oppikirja 
Buenas Migas 3 alusta. Tällä kurssil-
la voit opiskella tai kerrata espanjan 
sanastoa ja tärkeitä rakenteita, kuten 
subjunktiivi. Kurssi soveltuu useam-
man vuoden espanjaa opiskelleille, tai 
esim. Fantástico tai Ventana kirjasarjan 
jälkeen kertauskurssiksi. Kurssi järjeste-
tään normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Huom! Tälle kurssil-
le voit ilmoittautua jo nyt!

ILTAKURSSIT

1207101 ESPANJAN ALKEET
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
To 18.15–19.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Aivan alkeista lähtevä kurssi, jolla opit 
kielen perusrakenteita ja turistin tarvit-
semaa kieltä, mm. kertomaan itsestäsi 
ja perheestäsi, asioimaan ravintolassa ja 
sopimaan tapaamisesta. Kurssilla pai-
notetaan suullista kielitaitoa, muita kie-
litaidon osa-alueita unohtamatta. Kurssi 

järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta. Oppikirja 
Ventana 1 alusta alkaen.

1207104 ESPANJA 2/NOPEAT ALKEET, 
taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ke 15.30–17.00
22.9.–8.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kurssi sopii niin alkeiden kertaukseen 
kuin nopeaan opiskelutahtiin varau-
tuneelle vasta-alkajalle. Oppikirja 
Ventana 1 opiskellaan kokonaisuudes-
saan. Syksyllä käydään kirjan alkupuo-
len 5 kappaletta läpi nopeaan tahtiin, 
kevätlukukaudella opiskellaan perus-
teellisemmin 3 viimeistä kappaletta, 
jotka ovat viime vuoden kurssilaisille 
uutta asiaa. Kurssilla opit tai kertaat 
kielen perusrakenteet ja harjoittelet 
mm. itsestä ja perheestä kertomista, 
ravintolassa asiointia, tien neuvomista, 
hotellihuoneen varaamista sekä miel-
tymyksistä kertomista. Kurssi järjeste-
tään normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Huom! Tälle kurssil-
le voit ilmoittautua jo nyt!

1207202 ESPANJAA  TEHOKKAASTI 2, 
taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ma 17.30–19.50
20.9.–13.12.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 72
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 104,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Jatkat espanjan opiskelua tehokkaasti, 
kolme oppituntia illassa, myös uudet 
opiskelijat tervetulleita. Alussa kertaat 
aiemmin oppimiasi keskeisiä asioita, 
esim. preesens-taivutuksen. Sen jäl-
keen opit uutta: refleksiiviverbit, gerun-
di, perfekti, objektipronominit ja paljon 
muuta. Aihepiireinä mm. arkitoimet, 
luonto, vaateostokset, huoneet ja huo-
nekalut. Nopean etenemistahdin vuoksi 
sopii hyvin myös kertaajille. Oppikirja 
Ventana 2. Kurssi järjestetään normaa-
lina lähiopetuksena, mutta halutessasi 
voit osallistua tälle kurssille etäyhtey-
den kautta. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1207204 ESPANJA 4, taso 2/A2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ke 16.30–18.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa

”España con emoción y habilidad” 
Risto Volmanen on opiskellut espanjaa kansalaisopistossa neljä vuotta. Motivaa-
tiona opiskelulle on toiminut Espanjassa vuosittain vietettävä aika. Tavoitteena on, 
että tarvittaessa pärjää paikan päällä maan kielellä. Ja onhan espanja yksi maail-
man puhutuimmista kielistä. 

Opinnot korona-aikaan pidettiin osittain etänä ja ne sujuivat hyvin. Opetuksen seu-
raaminen Teamsin välityksellä oli vaivatonta. Äkkiseltään puhuttu espanja saattaa 
kuulostaa melkoiselta tykitykseltä, mutta askel askeleelta sanasto on kasvanut ja 
puheen tuottaminen on sujuvampaa. Riston omin sanoin, pikkuhiljaa kehitystä on 
tapahtunut, mutta ihan vielä ei välttämättä ole asiaa liikeneuvotteluja käymään 
espanjan kielellä. Risto kehuu opettajaa, Renny Virtaa, ammattimaiseksi ja kannus-
tavaksi. 

Espanjan opinnoissa erityisesti on ilahduttanut se, että huomaa vanhemmallakin 
iällä oppivansa uutta ja omaksuvansa uuden kielen kiemurat. Tämä onkin ollut 
opinnoissa se toinen motivaattori: uuden kielen oppiminen on loistavaa harjoitusta 
ikääntyville aivoille. Risto suosittelee kielten opiskelua ihan kaikille, ikään katso-
matta. 

Kuva: Saara Liukkonen
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Kertauksen jälkeen jatketaan oppikirjan 
Ventana 2 kappaleesta 4 eteenpäin. 
Opit muun muassa perfektin ja objek-
tipronominit; harjoittelet puhelinkieltä; 
sekä laajennat sanavarastoa esim. vaat-
teisiin ja asumiseen liittyvillä sanoilla. 
Jollet aina pääse tähän ryhmään, voit 
korvata poissaolon vastaavassa aamu-
ryhmässä 1207024. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1207205 ESPANJA 5, taso 2/A2
luokka 430, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ke 18.00–19.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kertauksen jälkeen aloitetaan oppi-
kirjan Ventana 3 alusta. Tällä kurssilla 
opiskellaan espanjan menneen ajan 
aikamuodot eli imperfekti ja preteriti, 
sekä niiden käyttö. Kurssi soveltuu myös 
siis erinomaisesti niiden kertaukseen! 
Opit myös kertomaan harrastuksista, 
kuten lukeminen, elokuvat, musiikki ja 
urheilu. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Huom! Tälle kurssille voit ilmoit-
tautua jo nyt!

1207210 ESPANJA 3, taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ke 17.30–19.00
22.9.–8.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kurssi on jatkoa viime vuoden kurssille 
espanjaa tehokkaasti 2, mutta myös uu-
det opiskelijat ovat tervetulleita. Tällä 
kurssilla opiskellaan espanjan men-
neen ajan aikamuodot eli imperfekti 
ja preteriti, sekä niiden käyttö. Kurssi 
soveltuu myös siis erinomaisesti niiden 
kertaukseen! Opit myös kertomaan har-
rastuksista, kuten lukeminen, elokuvat, 
musiikki ja urheilu. Oppikirja Ventana 
3, kappaleet 1-5. Kurssi järjestetään 
normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Huom! Tälle kurssil-
le voit ilmoittautua jo nyt!

1207308 ESPANJA 8, taso 2-3/A2-B1
luokka 430, Mikkelin Lukio,
Päämajankuja 4
To 16.45–18.15
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
HuK Mira Lavonen
Kurssimaksu 79,00 €
8–20 osallistujaa
Kertauksen jälkeen opiskellaan oppikir-
ja Fantástico 3 loppuun. Joulun jälkeen 

aloitetaan oppikirja Fantástico 4. Jos 
haluat aloittaa vasta kevätlukukaudella, 
ilmoitathan asiasta toimistoon mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa. Syksyllä 
vahvistetaan menneen ajan aikamuo-
tojen osaamista. Keväällä keskitytään 
subjunktiivin opiskeluun. Jollet aina 
pääse tähän ryhmään, voit korvata 
poissaolon vastaavassa aamuryhmässä 
1207028. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Huom! Tälle kurssille voit ilmoit-
tautua jo nyt!

1207325 OPI PUHUMAAN ESPANJAA, 
tasot 2-3/A2-B1 
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ti 17.30–19.00
21.9.–7.12.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Renny Virta
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jolla 
on jo teoreettista pohjaa espanjan 
kielestä (olet opiskellut esim. menneen 
ajan aikamuodot), mutta puhuminen 
tuntuu siitä huolimatta vaikealta. 
Kurssilla kertaat keskeistä sanastoa ja 
kielen tärkeimpiä rakenteita erilaisten 
puheharjoitusten avulla. Sanavarastosi 
aktivoituu ja saat rohkeutta käyttää 
espanjan kieltä. Ei oppikirjaa, opettajan 
tuoma materiaali. Kurssi järjestetään 

”Kieleni rajat ovat maailmani rajat”
     - filosofi Ludwig Wittgenstein.

Vuodesta 1985 lähtien kansalaisopistolla kielten tuntiopettajana toiminut Pirjo 
Karhiota ei nähdä enää syksyllä opettajana. Mutta ei hän opistoa hylkää, hänet 
todennäköisesti tullaan näkemään oppilaana mm. italian opinnoissa.  Syksyllä hän 
myös varmaan palaa uudelleen löytämänsä piirtämisen pariin. Pirjo on tuttu kasvo 
monelle opiskelijalle, hän on opettanut englantia, ranskaa, saksaa sekä suomea. Yksi 
syy, miksi Pirjo on jaksanut näin pitkään opettaa muita, on se, että samaan aikaan on 
itse saanut oppia lisää. Hän kannustaa uusien kielien pariin rohkeasti ja muistuttaa, 
että kieltä ei voi oppia kuin puhumalla ja virheitä tekemällä. Tänä päivänä on loista-
vasti erilaisia opiskelua tukevia materiaaleja saatavilla, joten opiskeluja voi helposti 
tukea vapaaehtoisesti lisääkin.

Kansalaisopiston merkitys opiskelijoille on aina ollut korkea, mutta etenkin viime 
vuosina merkitys tuntuu kasvaneen. Tämän on huomannut mm. opiskelijoiden sitou-
tumisessa ja motiiveissa. Yhä harvempi syksyllä aloittava lopettaa kesken kauden. 
Lopuksi Pirjo sanoo, että hänelle tulee kyllä ikävä, mutta on aika antaa tilaa uusille 
tekijöille.

Kuva: Saara Liukkonen
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normaalina lähiopetuksena, mutta 
halutessasi voit osallistua tälle kurssille 
etäyhteyden kautta. Huom! Tälle kurssil-
le voit ilmoittautua jo nyt!

1207412 HABLAR EN ESPAÑOL ES 
FÁCIL, tasot 3-6/B1-C2
luokka 435, Mikkelin lukio, 
Päämajankuja 4
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
luokanopettaja Ana Fuster Moncho, FM 
Anna Käki
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Hablar es fácil – Puhuminen on 
helppoa. Ja hauskaa! Tule nauttimaan 
espanjan puhumisesta ja keskustelus-
ta kokeneen espanjalaisen opettajan 
kanssa. Opettaja auttaa sinua käyttä-
mään kieltä rennossa ja vapaamuotoi-
sessa ilmapiirissä. Kieliopin kertausta 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kerran 
kuussa yhdessä suomalaisen opettajan 
kanssa luetaan ja käännetään pieni, 
kiinnostava teksti ja keskustellaan 
siitä. Cuando aprendemos una lengua 
extranjera, hablar es lo más importante. 
Opettajan oma materiaali. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

NETTIKURSSI

1207492 TUTUSTU TAI KERTAA - 
ESPANJAA VERKOSSA, tasot 1-3/A1-B1
Nettikurssi
13.9.–7.12.2021, Oppitunteja 24
FM Tuomas Salomaa
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 9 osallistujaa
Haluatko opiskella espanjaa esim. 
lomamatkaa varten haluamanasi 
ajankohtana? Tällä syksyn kurssilla voit 
valita sinulle sopivan linjan oman tasosi 
mukaan. a) Matkailulinja: tutustutaan 
matkailijalle hyödyllisiin asioihin kuten 
tervehtiminen, esittäytyminen ja tien 
kysyminen. Opimme myös ravintolassa 
ja kahvilassa asiointia sekä ostoksilla 
käymistä espanjaksi. Lisäksi kulttuuri-
tietoa Espanjasta. Voit olla aloittelija 
tai vähän kieltä aikaisemmin opis-
kellut. b) Kertauslinja: käydään läpi 
espanjan perusasioita kuten artikkelit, 
verbin preesens ja adjektiivin taivutus. 
Aihealueina arjen kielenkäyttötilanteet, 
mm. ihmisten ja elinympäristön kuvailu, 
tervehdykset, ravintola, ostoksilla käynti 
ja mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan 
myös lisää Espanjan kulttuurista. Saat 
viikoittain harjoituksia ja palautetta niis-

tä opettajalta. Osallistuaksesi tarvitset 
tietokoneen/tabletin ja sähköpostin. 
Kurssi toimii normaalilla nettisivulla, 
joten mitään sovellusta ei tarvitse 
asentaa. Kurssilla ei ole reaaliaikaisia 
verkkotapaamisia; voit opiskella, kun 
sinulle parhaiten sopii. Kurssi järjes-
tetään yhteistyössä muiden opistojen 
kanssa. Varasijoilta mahdollista päästä 
kurssille, jos muualta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 7.9.

ITALIA
1208005 ITALIAN ALKEET
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ke 18.05–19.35
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Come stai? Aivan alkeista lähtevä 
koko vuoden kurssi. Luvassa lukemis-
ta, puhumista, kuuntelua ja kielioppia 
harjoituksineen. Opit mm. esittelemään 
ja kertomaan itsestäsi, asioimaan kah-
vilassa ja ruokapaikoissa sekä kaupun-
gilla. Oppikirjana Bella vista 1. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuksena, 
mutta halutessasi voit osallistua tälle 
kurssille etäyhteyden kautta.

1208102 ITALIA 2, taso 1/A1
luokka 422, Mikkelin Lukio,
Päämajankuja 4
Ke 16.30–18.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Buon appetito! Kun olet käynyt tämän 
kurssin, voit rauhassa astella Italian 
kaduilla, tervehtiä, esittäytyä tai vaikka 
tilata purtavaa italialaisista kahviloista. 
Sanavaraston kartuttamisen lisäksi opit 
mm. käyttämään uusia verbejä sekä 
objekti-, omistuspronominien, artikke-
lien ja prepositioiden käyttöä. Oppikir-
jana Bella vista 1. Kerrataan kappaletta 
5 ja jatketaan kappaleesta 6. Kurssi 
on jatkoa viime vuoden alkeille, mutta 
soveltuu muillekin italiaa jo vähän opis-
kelleille. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

1208114 PARLIAMO ITALIANO 1, 
tasot 1-2/A1-A2
luokka 422, Mikkelin Lukio,
Päämajankuja 4
Ma 17.00–19.15
13.9.–4.10.2021, Oppitunteja 12
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Haluatko harjoitella italian käyttämistä 
käytännön tilanteissa? Tällä alkusyksyn 
kurssilla tehdään pari- ja ryhmätöinä 
erilaisia puhetilanneharjoituksia. Myös 
pieniä kuullun ymmärtämisen tehtäviä 
ja rakenteiden kertausta tarvittaessa. 
Sopii myös lisäkurssiksi niille italian 
opiskelijoille, jotka ovat joskus lukeneet 
italiaa ja haluaisivat verrytellä kieltä, 
sekä niille, joiden mielestä koronatal-
ven lukuvuosi oli liian lyhyt! Vähintään 
lukuvuoden opinnot opistossa tai 
vastaava taso. Käytettävä materiaali 
jaetaan tunnilla ja se sisältyy maksuun. 
Benvenuti a tutti!

1208115 PARLIAMO ITALIANO 2, 
tasot 1-2/A1-A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ma 17.00–19.15
4.4.–2.5.2022, Oppitunteja 12
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Haluatko harjoitella italian käyttä-
mistä käytännön tilanteissa? Tämä 
loppukevään kurssi on jatkoa syksyn 
vastaavalle kurssille, mutta sopii myös 
uusille opiskelijoille. Kurssilla tehdään 
pari- ja ryhmätöinä erilaisia puheti-
lanneharjoituksia. Myös pieniä kuullun 
ymmärtämisen tehtäviä ja rakentei-
den kertausta tarvittaessa. Sopii myös 
lisäkurssiksi niille italian opiskelijoille, 
jotka ovat joskus lukeneet italiaa ja 
haluaisivat verrytellä kieltä, sekä niille, 
joiden mielestä lukuvuosi loppuu liian 
aikaisin! Vähintään lukuvuoden opinnot 
opistossa tai vastaava taso. Käytettävä 
materiaali jaetaan tunnilla ja se sisältyy 
maksuun. Benvenuti a tutti!

1208204 ITALIA 4, taso 2/A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 19.00–20.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
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Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
A presto! Kurssilla harjoitteleminen 
antaa sinulle luottamuksen kertoa ja 
vastata italian kielellä. Sanavaraston 
kartuttamisen lisäksi opit mm. lisää pro-
nomineista ja adverbeistä, adjektiivien 
vertailua, datiivia vaativia verbejä ja 
konditionaalin muodostamisen. Oppikir-
jana Bella vista 1, jatketaan kappalees-
ta 13 ja siirrytään syksyllä Bella vista 2 
-kirjaan. Kurssi järjestetään normaalina 
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit 
osallistua tälle kurssille etäyhteyden 
kautta. Tälle kurssille voit ilmoittautua 
jo nyt!

1208206 ITALIA 6, taso 2/A2
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 17.30–19.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Ovatko ruokailutottumukset hallussa? 
Niistä sekä talviurheilusta ja loman-
vietosta osaat tämän kurssin jälkeen 
kertoa tai kirjoittaa italialaiselle. 
Sanavaraston kartuttamisen lisäksi opit 
mm. imperfektin käytön eroja perfektiin 
verrattuna, kestoimperfektin ja plusk-
vamperfektin. Andiamo, dai! Oppikirjana 

Bella vista 2, kerrataan kappaletta 4 
ja siirrytään kappaleeseen 5. Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuk-
sena, mutta halutessasi voit osallistua 
tälle kurssille etäyhteyden kautta. Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

1208301 ITALIANO PER PASSIONE 1, 
taso 3/B1
luokka 422, Mikkelin Lukio, 
Päämajankuja 4
Ti 16.00–17.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi sinulle, joka haluat jatkaa italian 
opintojasi hiukan pidemmälle. Oppi-
kirjana Italiano per passione (Imperato, 
Kuusela, Meurman). Kirjan tekstit vievät 
sinut monipuoliselle matkalle kieleen, 
kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. 
Kirjan avulla kehität kaikkia kielitaidon 
osa-alueita, suullista harjoittelua on 
paljon. Sanavaraston kartuttamisen 
lisäksi kertaat relatiivipronomineja, 
passiivia sekä perfektin ja imperfek-
tin käytön eroja. Ci vediamo! Kurssi 
järjestetään normaalina lähiopetuk-
sena, mutta halutessasi voit osallistua 
tälle kurssille etäyhteyden kautta. Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

SYKSYN NETTIKURSSIT

1208491 ITALIAN VERKKOKURSSI 1, 
taso 1/A1
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 13 osallistujaa
Lähdemme alkeista kohti jokapäiväi-
sissä tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa. 
Luvassa lukemista, puhumista, kuun-
telua ja kielioppia harjoituksineen. 
Pistäydymme eri maakunnissa ja 
kulttuuri tulee tutuksi. Kun olet käynyt 
tämän kurssin, voit rauhassa astella 
Italian kaduilla, tervehtiä, esittäytyä 
tai vaikka tilata purtavaa italialaisista 
kahviloista. Verkossa opiskelet milloin ja 
missä haluat - quando e dove vuoi. Kirja 
(ei pakollinen): Bella vista 1, kpl 0-6. 
Opiskelijalla on oltava oma sähköposti 
sekä yleiset tietokoneen/mobiililait-
teen käyttötaidot. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 7.9.

Kaikkien tulisi löytää 
kansalaisopistoon
Entinen tuomiorovasti Simo S. Salo kertoo, että hän toivoisi mahdollisimman monen 
ymmärtävän, millainen tarjonta kansalaisopistolla. Hänen äitinsä on aikoinaan ollut 
mukana kansalaisopiston toiminnassa kuudella vuosikymmenellä, joten Simo on 
saanut seurata jo sivusta, miten innostavaa toimintaa eri kansalaisopistoissa on 
tarjolla. Ainoa, mitä hän harmittelee, ettei itse ymmärtänyt aiemmin hyödyntää 
mahdollisuuksia paremmin, vaan vasta myöhemmällä iällä ymmärsi lähteä mukaan. 

Simo on ollut mukana useammalla kielikurssilla; saksaa, ruotsia ja ranskaa. Nämä 
ovat olleet oiva apu mm. kielitaidon ylläpitämisessä. Enää ei tavoitteita oppimisen 
suhteen ole, vaan enemmän niistä on itselle iloa. Suurin arvo on ollut kuitenkin 
sillä, että aikoinaan hän on suorittanut rannikko- ja saaristolaivurikurssit, joiden 
oppia voi hyödyntää nykyisinkin veneillessä. 

Lopuksi Simo haluaa muistuttaa: ”Kansalaisopisto on jokamiehen paikka ja sen 
merkitys on kauhean suuri. Hinnaltaan kurssit on pyritty pitämään mahdollisimman 
edullisina. Poimikaa itsellenne parhaat kurssit ja nauttikaa!”

Kuva: Saara Liukkonen
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120849  ITALIAN VERKKOKURSSI 3, 
taso 2/A2
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, 
italian kieli Merja Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Jatka matkaasi kauniiseen italian 
kieleen ja kulttuuriin! Luvassa lukemis-
ta, puhumista, kuuntelua ja kielioppia 
harjoituksineen. Aihepiiri: hotelli- ja 
ruokakaupassa asiointi sekä matkusta-
minen. Buon viaggio! ! Kirja (ei pakolli-
nen): Bella vista 1, kpl 9-11. Opiskelijalla 
on oltava oma sähköposti sekä yleiset 
tietokoneen/mobiililaitteen käyttötai-
dot. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
8.1.

120849  ITALIAN VERKKOKURSSI 4 S, 
taso 2/A2
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri,  
italian kieli Merja Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Come stai? Kieli elää kaduilla, kodeissa 
ja arjessa. Kurssilla harjoitteleminen 
antaa sinulle luottamuksen kertoa ja 
vastata italian kielellä. Aihepiiri: lo-
manvietto, arkirutiinit ja vaatekaupassa 
asiointi. Che bello! Kirja (ei pakollinen): 
Bella vista 1, kpl 12-14. Opiskelijalla 
on oltava oma sähköposti sekä yleiset 
tietokoneen/mobiililaitteen käyttötai-
dot. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
7.9.

1208494 ITALIAN VERKKOKURSSI 7, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
13.9.–12.12.2021, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, 
italian kieli Merja Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Che bello inverno! Mitä kerrot italia-
laiselle Suomesta? Tekstit ja kuunte-
lut sisältävät sekä asiatekstejä että 
nykypäivän puhekieltä Suomen talvesta 
italialaiseen koulujärjestelmään ja 
lääkärissäkäynnistä luonteen kuvai-
lemiseen. Non ti preoccupare! Kirja 
(ei pakollinen): Bella vista 2, kpl 5-9. 

Opiskelijalla on oltava oma sähköposti 
sekä yleiset tietokoneen/mobiililait-
teen käyttötaidot. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 7.9.

KEVÄÄN NETTIKURSSIT

1208496 ITALIAN VERKKOKURSSI 2, 
taso 1/A1
Nettikurssi
17.1.–17.4.2022, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tällä kurssilla opit paljon italialaisesta 
kanssakäymisestä ja opit kysymään ja 
vastaamaan tavallisimpiin kysymyksiin. 
Luvassa lukemista, puhumista, kuun-
telua ja kielioppia harjoituksineen. 
Kurssin käytyäsi ymmärrät selkeää ja 
pelkistettyä puhetta sekä ytimekkäitä 
tekstejä. Aihepiiri: ruokailu, kaupungilla 
liikkuminen ja vapaa-aika. Buon appe-
tito!! Kirja (ei pakollinen): Bella vista 
1, kpl 6-8. Opiskelijalla on oltava oma 
sähköposti sekä yleiset tietokoneen/
mobiililaitteen käyttötaidot. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä muiden opis-
tojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä kurssille, jos muilta opistoilta jää 
paikkoja. Tasaus tehdään 11.1.

1208497 ITALIAN VERKKOKURSSI 4 K, 
taso 2/A2
Nettikurssi
17.1.–17.4.2022, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Come stai? Kieli elää kaduilla, kodeissa 
ja arjessa. Kurssilla harjoitteleminen 
antaa sinulle luottamuksen kertoa ja 
vastata italian kielellä. Aihepiiri: lo-
manvietto, arkirutiinit ja vaatekaupassa 
asiointi. Che bello! Kirja (ei pakollinen): 
Bella vista 1, kpl 12-14. . Opiskelijalla 
on oltava oma sähköposti sekä yleiset 
tietokoneen/mobiililaitteen käyttötai-
dot. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
11.1.

1208498 ITALIAN VERKKOKURSSI 5, 
taso 3/B1
Nettikurssi
17.1.–17.4.2022, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Come facciamo? Italian taidot karttuvat 
edelleen lukien, kuunnellen, puhuen ja 
kirjoittaen. Kurssilla kokkaamme keitti-
össä ja liikumme nähtävyyksien parissa. 
Che bello risentirsi! Kirja (ei pakolli-
nen): Bella vista 2, kpl 1-2. Opiskelijalla 
on oltava oma sähköposti sekä yleiset 
tietokoneen/mobiililaitteen käyttötai-
dot. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä kurssille, jos muilta 
opistoilta jää paikkoja. Tasaus tehdään 
11.1.

1208499 ITALIAN VERKKOKURSSI 8, 
tasot 3-4/B1-B2
Nettikurssi
17.1.–10.4.2022, Oppitunteja 36
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 63,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Pronti per l’italiano online? Mitä 
ajattelet, kun sinulta viedään laukku? 
Konjunktiivin avulla osaat kuvailla omia 
tuntemuksiasi ja myös kertoa toiveis-
tasi niin tulevaisuuden suhteen kuin 
loma-asuntoon liittyen. Onnea italian 
opintoihin ja mukavaa seuraavaa mat-
kaa Italiaan – tante belle cose! Kirja 
(ei pakollinen): Bella vista 2, kpl 9-12. 
Opiskelijalla on oltava oma sähköposti 
sekä yleiset tietokoneen/mobiililait-
teen käyttötaidot. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Varasijalta on mahdollista päästä kurs-
sille, jos muilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 11.1.
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MUUT KIELET
1298052 JAPANI 2, taso 1/A1
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Pe 16.30–18.00, La 14.30–17.30
24.9.–4.12.2021
14.1.–9.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Aaro Haavisto
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden al-
keille, mutta sopii myös muille japanin 
alkeita aiemmin opiskelleille. Jatkat 
japanin alkeiden opiskelua oppikirjan 
Michi parissa ja teet opitun perusteella 
pidempiä yksittäisiä tehtäviä, kuten 
keskusteluja ja lyhyitä kirjoitelmia 
japaniksi. Kasvatat sanastoa mm. arjen 
ja matkailun tilanteisiin liittyen. Kertaat 
hiraganoja ja opettelet katakanoja. 
Kurssilla tutustutaan myös muutamaan 
Japanin kulttuurin aihepiiriin ja keskus-
tellaan niistä yhdessä. Syksyn alustavat 
kokoontumiset: pe 24.9. - la 25.9., pe 
8.10. - la 9.10., pe 12.11. - la 13.11. ja pe 
3.12.- la 4.12. Mahdolliset muutokset ja 
kevään kokoontumispäivät ilmoitetaan 
opiskelijoille erikseen. Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt!

1298054 JAPANIN JATKOKURSSI, 
taso 2/A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Pe 18.15–19.45
La 10.30–13.30
24.9.–4.12.2021
14.1.–9.4.2022, Oppitunteja 48
HuK Aaro Haavisto
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Jatkat johdonmukaisesti etenemistä 
Michi 2 - kirjan kappaleiden, kieliopin 
ja tehtävien parissa ja teet muutamia 
pidempiä kirjoitelmia ja keskuste-
luharjoituksia. Kurssilla tutustutaan 
syvällisesti muutamaan Japanin kult-
tuurin aiheeseen alkukielen lähteiden 
kautta ja kootaan niistä omia ajatuksia 
japaniksi. Opettelet myös jonkin verran 
kanji-merkkejä ja teet harjoituksia 
kana-merkkien lukemisen ja kirjoittami-
sen nopeuttamiseksi. Syksyn alustavat 
kokoontumiset: pe 24.9. - la 25.9., pe 
8.10. - la 9.10., pe 12.11. - la 13.11. ja pe 
3.12.- la 4.12. Mahdolliset muutokset ja 
kevään kokoontumispäivät ilmoitetaan 
opiskelijoille erikseen. Huom! Tälle 
kurssille voit ilmoittautua jo nyt!

1298088 KREIKAN KIELEN 
KESKUSTELUKERHO NETISSÄ, 
taso 2/A2 ja ylemmät
Nettikurssi
To 18.00–19.30
16.9.–18.11.2021, Oppitunteja 16
tradenomi AMK Evangelia Antzaka
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 7 osallistujaa
Keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, 
joka haluat harjoitella ilmaisemaan 
itseäsi kreikan kielellä rennossa 
ilmapiirissä. Kerhossa keskustellaan 
ennakkoon sovituista aiheista synty-
peräisen opettajan johdolla. Samalla 
tutustut kreikkalaisten arkeen ja men-
taliteettiin sekä kreikkalaisen kulttuurin 
ja yhteiskunnan erikoispiirteisiin. Saat 
harjoitusta kreikan kielen puhumiseen 
omista lähtökohdistasi. Harjoittelet 
myös kuullun ymmärtämistä. Keskuste-
lukerhon etätapaamiset nauhoitetaan, 
joten voit kuunnella nauhoitettuja kes-
kusteluja myös jälkikäteen. Huom. 21.10. 
ei oppituntia. Uusi kurssi. Sopii kieltä 
aiemmin opiskelleille, joille kreikan 
kielen perusrakenteet ja arkisanasto 
ovat tuttuja, mutta jotka kaipaavat roh-
kaisua keskustelutaidon kehittämiseen. 
Ei oppikirjaa. Opiskelun tueksi opettaja 
kirjoittaa myös blogia: www.opikreikkaa.
blogspot.fi. Saat tarkemmat ohjeet 
kurssin alussa sähköpostitse. Muista 
antaa ilmoittautuessasi sähköposti-
osoitteesi! Opiskelija tarvitsee tietoko-
neen/läppärin, netin, mikrofonikuulok-
keet (myös nappikuulokkeet käy) sekä 
kameran (ei kuitenkaan pakollinen). 
Älylaitteella osallistuminen on mahdol-
lista, mutta suositellaan tietokonetta/
läppäriä. Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä muiden opistojen kanssa. Varasijalta 
on mahdollista päästä kurssille, jos 
muilta opistoilta jää paikkoja. Tasaus 
tehdään 7.9.

1298101 LATINAN ALKEET, 
tasot 1/A1
Nettikurssi
Ma 18.40–20.10
6.9.–29.11.2021, Oppitunteja 24
FM Laura Nieminen
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Tutustumme kielten kuningattareen! 
Harjoittelemme klassisen latinan perus-
rakenteita, lentäviä lauseita ja sanastoa 
sekä keskustelemme antiikin Rooman 
kulttuurista. Myös kertaajat tervetullei-
ta! Oppikirja Clavis Latina I, grammatica 

et exercitia, taustamateriaali opetta-
jalta Peda.netissä. Opetus Zoomissa. 
Yhteistyössä muiden opistojen kanssa. 
Ilmoittaudu viimeistään 1.9.

1298161 PORTUGALIN 
KERTAUSVIIKONLOPPU
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
La 13.00–16.00
Su 13.00–16.00
18.–19.9.2021, Oppitunteja 8
FM Anastasia Soupios
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Ahkera portugalin alkeiden kertaus-
kurssi. Viikonlopun aikana käymme 
kirjasta Tudo Bem? kappaleet 1-9 läpi. 
Saat myös vinkkejä portugalin opiskelun 
jatkamiseen. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1298221 MATKAILIJAN VIROA, 
tasot 1-2/A1-A2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ti 13.00–14.30
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 22
FK Outi Markkanen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tällä kurssilla kertaat kielen alkeita, 
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 
alkeiden kertaajille sekä pitemmällekin 
ehtineille. Huom! Tälle kurssille voit 
ilmoittautua jo nyt!

1298224 VIRON JATKOKURSSI, 
tasot 2-4/A2-B2
luokka 1030, Lönnrotinkatu 7
Ti 14.45–16.15
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 22
FK Outi Markkanen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, joka 
osaat jo jonkin verran viron kieltä. Kurs-
silla kertaat aiemmin oppimaasi, opit 
lisää kielen rakenteita, syvennät virolai-
sen kulttuurin tuntemustasi ja harjaan-
nut käyttämään kieltä yhä rohkeammin 
erilaisissa arjen tilanteissa. Kurssilla 
käytettävä oppikirja: Renate Pajusalu et 
al. Meie keelesild. Kerrataan kappaleet 
1-9 ja jatketaan kappaleesta 10. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo nyt!
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ELÄMISEN
TAITO

3203006 MIELEN TAIDOT- 
VALMENNUSKURSSI UUSI
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10
To 17.00–19.15
16.9.–17.10.2021, Oppitunteja 12
MB Elämäntaidon valmentaja, NLP Per-
sonal Coach, Mi Eeva Ojalehto
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kurssilla opit mielen taitoja. Opit kuinka 
voit itse ottaa vastuun omasta hyvin-
voinnistasi ja elämän suunnasta. Kuinka 
voit edetä kohti niitä asioita, joita 
haluat. Opit Mielen taidot -kurssilla, 
kuinka ajatukset vaikuttavat elämääsi 
ja miten voit asioihin itse vaikuttaa. 
Kurssilla harjoitellaan myös läsnäolo-
taitoja ja meditaatiota. Kurssi sisältää 
runsaasti kokeilevia käytännön har-
joituksia. Valmennuskurssilla on myös 
inspiroivia välitehtäviä, joiden tarkoitus 
on syventää opittua ja saada sitä mukaa 
osaksi käytännön elämään. Kurssi on 
vuorovaikutuksellinen ja kehittää myös 
osallistujan vuorovaikutustaitoja. Kurs-
silla on 4 kokoontumista ja jokaisella 
kerralla on oma erillinen teemansa, 
joista muodostuu eteenpäin menevä 
valmennuksellinen prosessi. Mielen 
taidot -valmennuskurssi pohjautuu 
positiiviseen psykologiaan, ratkaisukes-
keisyyteen ja kokemukselliseen oppi-
miseen. Kurssilla hyödynnetään uutta 
tiedettä käytännön elämään soveltaen. 
Kurssilla käytetään mm. valmennus- ja 
nlp-menetelmiä, mindfulness- ja muita 
meditaatiotekniikoita, läsnäolo- ja 
kiitollisuusharjoituksia. Kurssi sisältää 
lisäksi 60 minuutin yksilöllisen elämän-
taidon valmennuksen, jonka tehtävänä 
on tukea ja auttaa osallistujaa eteen-
päin hänen omassa henkilökohtaisessa 
prosessissa. Ota mukaan oma alusta, 
huopa ja mukavat vaatteet. Kurssi on 
mahdollista toteuttaa verkkokurssina, 

mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

3203007 RENTO OLO &
LEVOLLINEN MIELI
monitoimitila, Päämajakoulu, k-kerros, 
Otto Mannisen katu 10
To 17.00–19.15
14.10.–11.11.2021, Oppitunteja 12
MB Elämäntaidon valmentaja, NLP Per-
sonal Coach, Mi Eeva Ojalehto
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Rento olo & levollinen mieli on meidän 
kaikkien saavutettavissa. Kurssilla 
harjoittelet erilaisia keinoja minkä 
avulla voit itse vaikuttaa omaan oloosi 
arjessasi. Kurssi sisältää valmennusta, 
mindfulness-harjoituksia, rentoutus- 
ja meditaatioharjoituksia. Kurssilla 
harjoitellaan myös hengittämistä minkä 
avulla voit rentouttaa kehoa ja rau-
hoittaa mieltäsi. Kurssi antaa sinulle 
mahdollisuuden kokeilla ja löytää 
sinulle sopivimman keinon rentoutua 
ja löytää tyyneyden sisältäsi. Kokoontu-
miset 14.10./21.10./4.11. ja 11.11. (viikolla 
43 ei ole kokoontumista). Ota mukaan 
oma alusta, huopa ja mukavat vaat-
teet. Kurssi on mahdollista toteuttaa 
verkkokurssina, mikäli lähiopetus ei ole 
koronavirustilanteen takia mahdollista

VAPAA- 
EHTOIS- 

TOIMINTA

6198005 PELASTUSPALVELUN 
PERUSKURSSI
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
To 17.00–20.00
17.2.2022, Oppitunteja 4
paritanssiohjaaja Juha Häkkinen
Kurssi on maksuton.
Enintään 20 osallistujaa
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
20.–30.9.2021, Oppitunteja 16
Kouluttajana vapaaehtoistoimijoiden 
verkosto ja vapaaehtoisia
Kurssi on maksuton.
Enintään 20 osallistujaa
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.
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Kurssilla perehdymme omakustanne-
kirjan toteuttamiseen. Mitä kaikkea on 
hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelet 
oman kirjasi julkaisua. Kuinka teksti 
saatetaan kirjaksi niin, että lopputulos 
miellyttää myös lukijan silmää. Entä 
keitä ovat kirjasi lukijat ja kuinka he 
löytävät kirjasi. Kurssi sopii kaikille 
omakustantamisesta kiinnostuneille. 
Kurssipäivät ovat 18.9, 2.10, 16.10, 13.11, 
27.11. ja 11.12.

1302008 SATUSUKELTAJIEN 
SANATAIDEPAJAT 3-6 -VUOTIAILLE 
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
La 10.00–11.00
11.9.–4.12.2021, Oppitunteja 4
Kurssi on maksuton.
Enintään 10 osallistujaa
Sanataidepajoissa sukelletaan satu-
maailmoihin erilaisten tarinoiden ja 
taiteenlajien keinoin. Jokaisella ko-
koontumiskerralla on oma teema, johon 
tutustutaan kirjojen, leikin, liikkeen, 
lorujen, omien tarinoiden tai käsillä te-
kemisen avulla. Toiminnassa korostuvat 
elämyksellisyys ja vuorovaikutus – ilo ja 
leikkivä mieli. Ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla 11.9. teemana on luonto, 
tuolloin ollaan sään salliessa ulkona 
(paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille). 
Satusukeltajien pajaan lapsi osallistuu 
yhdessä vanhemman kanssa. Sanatai-
depajoihin on ennakkoilmoittautuminen 
sähköpostiosoitteeseen mari.karvonen@
sivistys.mikkeli.fi, ilmoittautua voit 
vaikka vain yhteen pajaan. maksimi-
osallistujamäärä 10 lasta. Ohjaajana 
sanataideohjaaja Mari Karvonen.

1302009 HELMENKALASTAJIEN 
SANATAIDEPAJAT 7-12 -VUOTIAILLE
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
La 12.00–13.45
11.9.–4.12.2021, Oppitunteja 8
Kurssi on maksuton.
Enintään 8 osallistujaa
Sanataidepajoissa kurkataan kirjoihin, 
eläydytään mielikuvituksen ja kielen 
ihmeelliseen maailmaan erilaisten 
sanataiteen tuottamistapojen keinoin 
rennossa ja kannustavassa ilmapiiris-
sä. Jokaisella kokoontumiskerralla on 
oma käsiteltävä teema ja toiminnassa 
korostuvat omat tarinat, luova kirjoit-
taminen sekä yhdessä tekemisen ilo. 
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 11.9. 
teemana on luonto, tuolloin ollaan sään 

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 henkilötietosi 
ja harjoitella ilmoittautumista. Kurssille 
voi ilmoittautua harjoittelumielessä vaik-
ka useamman kerran. Ilmoittautumista 
voi harjoitella jo nyt. Tämä kurssi on 
MAKSUTON, eli älä maksa kurssimaksua.

3401003 DIGIMAAILMAN 
HELPOT HERKUT
Puistokadun piirustusluokka, 
Puistokatu 1
Ma 14.45–17.00
6.9.–15.11.2021, Oppitunteja 30
ilmaisutaito- ja atk-kouluttaja 
Leevi Heinonen
Kurssimaksu 66,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Monet jokapäiväiset käytännön asiat 
ovat siirtyneet ja ovat siirtymässä 
digitaaliseen maailmaan ja internetiin. 
Verkossa kommunikoidaan, käydään 
kauppaa, hoidetaan pankkiasioita ja 
viihdytään. Digimaailman helpot herkut 
- kurssilla tutustutaan digimaailmaan 
ja laitteisiin, joilla digimaailmassa 
toimitaan. Kurssi on hitaasti etenevä 
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 syysloma.

1302000 LUO KYNÄLLÄ TIE 
-KIRJOITTAJAPIIRI
Puistokadun kuvataideluokka, 
Puistokatu 1
La 10.00–15.00
25.9.–20.11.2021
22.1.–19.3.2022, Oppitunteja 36
FM, kirjoittamisohjaaja Heino Ylikoski
Kurssimaksu 99,00 €
Enintään 13 osallistujaa
Kirjoittaminen on matka. Kirjoittajan 
kirjoittama taival johdattaa lukijat 
kiehtoviin tarinoihin. Kirjoittaminen on 
monin tavoin merkityksellistä myös 
kirjoittajalle itselle. Kirjallisia tuotoksia 
luomalla kirjoittaja voi kanavoida kirjal-
lisen ilmaisun paloaan. Kirjoittaminen 
voi myös avata reitin itsetuntemuksen 
lisäämiseen, kirjoittamalla voi löytää 
voimavaroja sekä uusia puolia itsestä. 
Kirjoittaminen on myös väylä oman 
elämänsä jäsentämiseen, helpottaa 
tunteiden käsittelyä, on itseilmaisua ja 
terävöittää ajattelutyötä. Kurssi tarjoaa 
polut eri kirjoittamisen lajien lähteille. 
Saat työkalut tenhoavien novellien, 
romaanien, draaman, satujen, fantasian, 
runojen ja elämäntarinallisten tekstien 
luomiseen. Voit myös keskittyä siihen 
kirjoittamisen lajiin, jonka tunnet omim-
maksesi. Lähde vapauttamaan kirjoit-
taja sisältäsi ja ottamaan kirjoittamalla 
maailma haltuun! Kurssi sopii kaikille 
kirjoittamisesta kiinnostuneille, myös 
vasta-alkajille. Kurssin kokoontumis-
päivät ovat: 25.9., 9.10. ja 20.11.2021 sekä 
22.1., 19.2. ja 19.3.2022.

1302005 KOHTI 
OMAKUSTANNEKIRJAN JULKAISUA
luokka 1031, Lönnrotinkatu 7
La 12.00–14.30
18.9.–11.12.2021, Oppitunteja 19,98
omakustantaja Heli Fabritius
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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salliessa ulkona (paikka ilmoitetaan 
ilmoittautuneille). Sanataidepajoihin on 
ennakkoilmoittautuminen sähköposti-
osoitteeseen mari.karvonen@sivistys.
mikkeli.fi, ilmoittautua voit vaikka vaan 
yhteen pajaan. maksimiosallistujamäärä 
8. Ohjaajana sanataideohjaaja Mari Kar-
vonen. Aika: lauantaisin 11.9., 2.10., 13.11. 
ja 4.12. kello 12.00-13.45

1302010 TIETOTUNNIT 
PÄÄKIRJASTOSSA
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
Ke 14.00–15.00
22.9.–17.11.2021, Oppitunteja 3
Kurssi on maksuton.
Enintään 8 osallistujaa
Tietotunneilla tutustutaan yhdessä di-
giajan ilmiöihin, sovelluksiin ja palvelui-
hin. Tunneilla käsitellään joka kerran jo-
takin ennalta sovittua teemaa – syksyllä 
videoneuvottelusovelluksen käyttöä, 
Lumme-verkkokirjastoa ja e-aineistoja. 
Käytössäsi on kirjaston laitteita, mutta 
halutessasi voit ottaa mukaan oman tie-
tokoneesi tai tablettisi. Tietotunnit ovat 
kaikille avoimia ja maksuttomia ja niihin 
ilmoittaudutaan Mikkelin seutukirjaston 
kotisivun kautta viimeistään kaksi päivää 
ennen tuntia. Voit osallistua kaikille tun-
neille tai vaikka vain yhdelle. Ohjaajina 
kirjaston henkilökuntaa. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautumislomakkeen löydät 
verkkosivulta http://kirjasto.mikkeli.fi/
tietotunnit. Aika: ke 14.00-15.00 22.9., 
20.10., 17.11.

1302011 TIETOTUNNIT VERKOSSA 
(Teams-sovellus, aamu)
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
Pe 9.00–10.00
10.9.–5.11.2021, Oppitunteja 3
Kurssi on maksuton.
Enintään 15 osallistujaa
Tietotunneilla tutustutaan yhdessä 
digiajan ilmiöihin, sovelluksiin ja palve-
luihin. Tunneilla käsitellään joka kerran 
jotakin ennalta sovittua teemaa – syk-
syllä videoneuvottelusovelluksen käyt-
töä, Lumme-verkkokirjastoa ja e-aineis-
toja. Tietotunnit ovat kaikille avoimia ja 
maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan 
Mikkelin seutukirjaston kotisivun kautta 
viimeistään kaksi päivää ennen tuntia. 
Voit osallistua kaikille tunneille tai 
vaikka vain yhdelle. Ohjaajina kirjas-
ton henkilökuntaa. Tunti järjestetään 
Teams-sovelluksella, johon liitytään 

sähköpostissa lähetettävän linkin kaut-
ta. Osallistumiseen tarvitset laitteen ja 
sähköpostiosoitteen Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautumislomakkeen löydät 
verkkosivulta http://kirjasto.mikkeli.fi/
tietotunnit Aika: pe 09.00-10.00, 10.9., 
8.10., 5.11.

1302012 TIETOTUNNIT VERKOSSA 
(Teams-sovellus, ilta)
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
Ke 17.00–18.00
15.9.–3.11.2021, Oppitunteja 3
Kurssi on maksuton.
Enintään 15 osallistujaa
Tietotunneilla tutustutaan yhdes-
sä digiajan ilmiöihin, sovelluksiin ja 
palveluihin. Tunneilla käsitellään joka 
kerran jotakin ennalta sovittua teemaa 
– syksyllä videoneuvottelusovelluksen 
käyttöä, Lumme-verkkokirjastoa ja e-ai-
neistoja. Tietotunnit ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan 
Mikkelin seutukirjaston kotisivun kautta 
viimeistään kaksi päivää ennen tuntia. 
Voit osallistua kaikille tunneille tai 
vaikka vain yhdelle. Ohjaajina kirjas-
ton henkilökuntaa. Tunti järjestetään 
Teams-sovelluksella, johon liitytään 
sähköpostissa lähetettävän linkin kautta. 
Osallistumiseen tarvitset laitteen ja 
sähköpostiosoitteen Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumislomakkeen löydät verkko-
sivulta http://kirjasto.mikkeli.fi/tietotun-
nit Aika: ke 17.00-18.00, 15.9., 13.10., 3.11.

1302013 MIKKELIN SEUTUKIRJASTON 
VERKKOLUKUPIIRI
Pääkirjaston 
maakuntakokoelmahuone, 2. krs, 
Raatihuoneenkatu 6
Ke 17.30–18.30
8.9.–8.12.2021, Oppitunteja 4
Kurssi on maksuton.
Enintään 15 osallistujaa
Verkkolukupiiri kokoontuu syksyllä 
neljä kertaa ilmaisen Teams-sovelluk-
sen välityksellä. Jokaisella kerralla on 
käsittelyssä eri kirja. Mukaan voi tulla 
kertomaan omia lukukokemuksia tai 
vain kuunnella keskustelua. Syksyn kir-
jat ilmoitetaan Mikkelin seutukirjaston 
verkkosivuilla. Lukupiiriin ei ole ennak-
koilmoittautumista. Aika: ke 17.30-18.30 
8.9., 6.10., 10.11. ja 8.12. Paikka: Mikkelin 
seutukirjaston verkkolinkki

1102028 ILOA JA KEVEYTTÄ 
KIRJOITTAMALLA
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Pe 17.30–19.45
La 9.30–12.30
Su 14.00–17.00
14.1.–20.2.2022, Oppitunteja 23
YTM, työnohjaaja, IhanaElo® -hyvinvoin-
tiohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaajaopis-
kelija Aila Marjamaa
Kurssimaksu 43,00 €
enintään 8 osallistujaa
Tule leikkimään sanoilla! Kurssilla 
jokainen etsii itselleen sopivaa iloa ja 
elämisen keveyttä kirjoittamisen, kuvien 
ja valmiiden tekstien kautta. Tutkim-
me leikin, merkityksellisyyden, ilon ja 
innostumisen lähteitä kunkin omassa 
elämässä. Kokeilemme kirjallisuus- ja 
taideterapeuttisia menetelmiä ja kirjoit-
tamisen tapoja, joilla voimme keskus-
tella itsemme kanssa ja löytää uusia 
näkökulmia kysymyksiimme. Kyseessä 
ei ole terapiaryhmä eikä kurssi edellytä 
aiempaa kirjoittamisharrastusta. Kurssin 
opettajan työparina toimii kirjallisuus-
terapian väitöskirjatutkija, ja kurssin 
osallistujille tarjotaan mahdollisuutta 
osallistua tutkimukseen. Kurssin opet-
taja on yhteydessä kurssilaisiin ennen 
kurssin alkua. Opetusajat: 
Pe 14.1. klo 17.30-19.45 
La 15.1. klo 9.30-12.30 
La 29.1. klo 9.30-12.30 
La 5.2. klo 9.30-12.30 
La 12.2. klo 9.30-12.30 
Su 20.2. klo 14-17
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8102000 HERKUTTELEVAT HERRAT 
-PÄIVÄKURSSI, tiistai
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
Ti 12.00–15.00
14.9.–31.12.2021
1.2.–10.5.2022, Oppitunteja 32
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 78,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssin kokoontumiset syyskaudella 
14.9., 5.10., 2.11., 7.12. ja kevätkaudella 1.2., 
8.3., .5.4. ja 10.5. Ohjaajalle maksetaan 
joka kokkauskerrasta raaka-ainemaksu.

8102001 HERKUTTELEVAT LADYT 
TORSTAI
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
To 17.00–20.00
23.9.–9.12.2021
3.2.–12.5.2022, Oppitunteja 32
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 78,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kokoontumiset syyskaudella 23.9.,14.10., 
4.11., ja 9.12. ja kevätkaudella 3.2.,10.3., 
7.4. ja 12.5. Ohjaajalle maksetaan joka 
kokkauskerrasta raaka-ainemaksu.

8102003 METSÄN HERKUT 
LAUTASELLA
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
Ke 17.00–20.00
22.9.2021, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla opetellaan käyttämään sieniä 
ja marjoja ruoanvalmistuksessa. Tutuksi 
tulevat piirakat, keitot, salaatit ja erilai-
set sienilisäkkeet. Leivomme herkulliset 
leivonnaiset ja valmistamme suussa 
sulavat jälkiruuat kauden marjoista. 
Kurssilla erillinen 10 euron raaka-aine-
maksu.

8102004 KASVIKSIA JA JUUREKSIA 
PÖYTÄÄN
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
Ke 17.00–20.00
29.9.2021, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla opetellaan käyttämään kas-
visproteiineja ruoanvalmistuksessa. 
Tule valmistamaan ruokaa härkiksestä, 
nyhtökaurasta ja quornista. Kurssilla 
tutustutaan myös herneiden, papujen ja 
linssien käyttöön ruoanvalmistuksessa. 
Kurssilla valmistetaan ruokaa monipuo-
lisesti eri kasviksista. Kurssilla erillinen 
10 euron raaka-ainemaksu.

8102005 NYT LEIVOTAAN 
HAPANJUURILEIPÄÄ
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
La 12.00–16.00
23.10.2021, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Nyt leivotaan hapanjuuren avulla her-
kullista leipää, vohveleita ja patonkeja. 
Tutustutaan ruis- ja vehnäjuureen. 
Opetellaan hapanjuuren valmistuk-
sen niksit, juuren ruokkiminen ja sen 
monipuolinen käyttäminen leivonnassa. 
Kurssilta saat mukaasi oman vehnä-
hapanjuuren ja seuraavana päivänä 
paistettavan leivän. Kurssilla erillinen 10 
euron raaka-ainemaksu.

KOTI-
TALOUS 

PUUTARHAN 
JA HUONE- 
KASVIEN 

HOITO

7103001 HUONEKASVIEN HOITO
Nettikurssi
Pe 18.00–20.15
3.12.2021, Oppitunteja 3
Puutarhuri Marko Ahola
Kurssimaksu 15,00 €
Enintään 30 osallistujaa
Tule kuuntelemaan ja oppimaan, kuinka 
saat huonekasvisi parempaan kuntoon 
helpoilla hoito-ohjeilla, joita voit käyt-
tää hyväksesi kotioloissasi. Käymme läpi 
mm. huonekasvien sijoituksen, oston, 
hoidon, leikkauksen, mullan vaihdon 
ym. Kurssi toteutetaan verkko-opetuk-
sena Zoom-sovelluksen avulla. Ope-
tukseen osallistumiseen tarvitset vain 
tietokoneen, jossa on verkkoyhteys.

7103002 YRTTIEN VILJELY
Nettikurssi
Pe 18.00–20.15
28.1.2022, Oppitunteja 3
Puutarhuri Marko Ahola
Kurssimaksu 15,00 €
Enintään 30 osallistujaa
Yrttien kasvattaminen kotioloissako 
vaikeaa? No ei todellakaan! Yrttikurssil-
la saat helpot niksit, joiden avulla voit 
itse kasvattaa omat yrttisi. Käymme läpi 
mm. eri lajikkeet, hoito-ohjeet, kylvön, 
koulinnan, istutuksen ym. Mukaan 
muistiinpanovälineet ja valpas mieli. 
Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena 
Zoom-sovelluksen avulla. Opetukseen 
osallistumiseen tarvitset vain tietoko-
neen, jossa on verkkoyhteys.

7103003 KASVIHUONEVILJELY 
KOTIPUUTARHASSA
Nettikurssi
Su 18.00–20.15
27.3.2022, Oppitunteja 3
Puutarhuri Marko Ahola
Kurssimaksu 15,00 €
Enintään 30 osallistujaa
Olet joko suunnittelemassa ja jo 

hankkinut kotiisi kasvihuoneen. Tule 
ammentamaan tietoa kasvihuonevilje-
lystä, Millainen kasvihuone, sijoituspaik-
ka, kasvihuoneen koko, oikea lämpötila, 
kasvien kasvatus, sato, sadonkorjuu, 
helpot hoito-ohjeet jne. Kurssi toteute-
taan verkko-opetuksena Zoom-sovel-
luksen avulla. Opetukseen osallistumi-
seen tarvitset vain tietokoneen, jossa 
on verkkoyhteys.
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8102006 MAKUMATKA KOREAAN
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
To 17.00–20.00
10.2.2022, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 
mainostettua kimchiä, naudanliha-bul-
gogia ja tutustumme bibimbad-klas-
sikkoannokseen. Kurssilla erillinen 10 
euron raaka-ainemaksu.

8102007 HELPOT KALAHERKUT
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
To 17.00–20.00
24.2.2022, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kalan käyttö parantaa hyvinvointiamme. 
Kalasta valmistat nopeasti monipuolisia, 
terveellisiä ja maistuvia ruokia. Järvika-
lan syöminen on myös ympäristöteko. 
Valmistamme herkullisia alkuruokia, 
pääruokia ja lisäkkeitä eri kalalajeista 
sesongin mukaan. Kurssilla erillinen 10 
euron raaka-ainemaksu.

8102008 VALMISTAUDUTAAN KESÄN 
JUHLIIN, GLUTEENITTOIMIA HERKKUJA 
KAIKILLE
Akseli, Marttojen toimitila, 2. kerros, 
Hallituskatu 7 A 1
Ke 17.00–20.00
20.4.2022, Oppitunteja 4
Savon Martat ry:n kotitalousasiantuntija 
Satu Räsänen
Kurssimaksu 27,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Opetellaan valmistamaan suolaisia ja 
makeita juhlaherkkuja. Tutuksi tulevat 
voileipäkakut, suolaiset piirakat, tuuli-
hatut, pikkuleivät ja täytekakut. Kaikki 
tuotteet valmistetaan gluteenittomasti. 
Kurssilla erillinen 10 euron raaka-aine-
maksu.

YLEIS- JA 
ETÄ- 

LUENNOT

2198409 YLEISLUENTO: Tieliikennelain 
muutokset – mitä ne vaikuttavat 
liikkumiseen
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
To 17.30–18.30
16.9.2021, Oppitunteja 1
liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini 
Karvonen
Kurssi on maksuton.
Enintään 60 osallistujaa
Mietityttääkö uusi tieliikennelaki? 
Miten sääntöjen mukaan tulisi liik-
kua jalan, pyörällä tai autolla? Uusi 
tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. 
Valtaosa arkisista liikkumisen säännöis-
tä pysyi ennallaan, mutta muutoksia 
tuli muun muassa tiemerkintöihin, 
nopeusrajoituksiin ja liikennemerkkei-
hin. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan 
ja keskustelemaan. Luentoa voi seurata 
myös etänä internetin välityksellä osoit-
teessa http://link.otavia.fi/yleisluento. 
Luento on ilmainen eikä sille tarvitse 
ilmoittautua.

LIIKENNETEEMAISET 
ETÄLUENNOT 
RÄÄTÄLÖIDYSTI 
IKÄRYHMÄLLE 65+
2198410 ETÄLUENTO: Pyörällä 
päästään vai turvallisesti pyörällä?
Nettikurssi
To 10.00–10.45
16.9.2021, Oppitunteja 1
liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini 
Karvonen
Kurssi on maksuton.
Enintään 60 osallistujaa
Keskustellaan ikääntymisen vaikutuk-
sista turvalliseen liikkumiseen pyörällä. 
Mietitään yhdessä keinoja liikenteessä 
selviytymiseen ja kertaillaan pyöräilijän 
sääntöjä. Osallistujilla on mahdollista 

esittää kysymyksiä luennon aikana. 
Luento on ilmainen, mutta edellyttää 
ennakkoilmoittautumista. Tekniset vaa-
timukset luennolle osallistumiseen: tie-
tokone tai älylaite, jossa on äänentoisto 
sekä nettiyhteys. Luennolle pääsee 
mukaan ilmoittautuneille lähetettävän 
sähköpostilinkin kautta tietokoneella, 
Chrome tai Edge -selaimilla. Kännykällä 
tai muulla mobiililaitteella liittyminen 
vaatii ladatun Teams-sovelluksen. 
Yhteys kokoukseen avataan 10 minuut-
tia ennen luennon alkua. Luentoa ei 
tallenneta.

2198411 ETÄLUENTO: Havaintojen 
määrä vähenee ja askel hidastuu
Nettikurssi
To 14.00–14.45
23.9.2021, Oppitunteja 1
liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini 
Karvonen
Kurssi on maksuton.
Enintään 60 osallistujaa
Keskustellaan ikääntymisen vaikutuk-
sista turvalliseen liikkumiseen jalan. 
Mietitään yhdessä keinoja liikenteessä 
selviytymiseen ja kertaillaan jalankul-
kijan sääntöjä. Osallistujilla on mahdol-
lista esittää kysymyksiä luennon aikana. 
Luento on ilmainen, mutta edellyttää 
ennakkoilmoittautumista. Tekniset vaa-
timukset luennolle osallistumiseen: tie-
tokone tai älylaite, jossa on äänentoisto 
sekä nettiyhteys. Luennolle pääsee 
mukaan ilmoittautuneille lähetettävän 
sähköpostilinkin kautta tietokoneella, 
Chrome tai Edge -selaimilla. Kännykällä 
tai muulla mobiililaitteella liittyminen 
vaatii ladatun Teams-sovelluksen. 
Yhteys kokoukseen avataan 10 minuut-
tia ennen luennon alkua. Luentoa ei 
tallenneta.

2198412 ETÄLUENTO: Yhteistyöllä 
autoilu sujuu ja apukuskia kannattaa 
hyödyntää
Nettikurssi
To 14.00–14.45
30.9.2021, Oppitunteja 1
liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini 
Karvonen
Kurssi on maksuton.
Enintään 60 osallistujaa
Keskustellaan ikääntymisen vaiku-
tuksista autolla ajamiseen. Mietitään 
yhdessä keinoja liikenteessä selviyty-
miseen ja kertaillaan autoilun sääntöjä. 
Osallistujilla on mahdollista esittää 
kysymyksiä luennon aikana. Luento on 
ilmainen, mutta edellyttää ennakkoil-
moittautumista. Tekniset vaatimukset 
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luennolle osallistumiseen: tietokone 
tai älylaite, jossa on äänentoisto sekä 
nettiyhteys. Luennolle pääsee mu-
kaan ilmoittautuneille lähetettävän 
sähköpostilinkin kautta tietokoneella, 
Chrome tai Edge -selaimilla. Kännykällä 
tai muulla mobiililaitteella liittyminen 
vaatii ladatun Teams-sovelluksen. 
Yhteys kokoukseen avataan 10 minuut-
tia ennen luennon alkua. Luentoa ei 
tallenneta.

YRTIT 
KULTTUURIHISTORIASSA 
-LUENTOSARJA
Viime vuosikymmenien yrttikiinnostus 
on Suomessakin johtanut siihen, että 
kotipuutarhoissa ja ikkuna- ja parve-
kelaatikoissa viljellään yhä enemmän 
ja enemmän sekä perinteisiä että uu-
tuusyrttejä. Luentosarjan tarkoituksena 
on syventää kotipuutarhurien yrtteihin 
liittyviä kulttuurihistoriallisia tausta-
tietoja. Lisäksi käsitellään Suomessa 
viljeltävistä lääke- ja maustekasveista 
saatuja viljelykokemuksia.

2198404 YLEISLUENTO: Yrtit 
Raamatussa
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
Ke 17.30–19.00
3.11.2021, Oppitunteja 2
yliagronomi Bertalan Galambosi
Kurssi on maksuton.
Enintään 150 osallistujaa
Luennolla esitellään Raamatussa mai-
nittuja yrttejä ja niiden merkitystä Raa-
matun aikana ja nykyisin. Selvitetään, 
miksi useiden yrttien nimissä on Neitsyt 
Marian nimi ja käsitellään yrttien keski-
aikaisia käyttötapoja. Samalla esitellään 
lyhyesti niiden koristeellisten yrttien 
viljelyä, joita voidaan käyttää hautojen 
koristeena. Vieraillaan virtuaalisesti Ös-
tersundomin vanhan kirkon ”Raamatun 
kasveja” -nimisellä palstalla. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua. Luentoa voi seurata myös 
etänä internetin välityksellä osoitteessa 
http://link.otavia.fi/yleisluento.

2198405 YLEISLUENTO: Yrtit 
kulttuurihistoriassa
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
Ke 17.30–19.00
17.11.2021, Oppitunteja 2

yliagronomi Bertalan Galambosi
Kurssi on maksuton.
Enintään 150 osallistujaa
Rohdos- ja mausteyrtit ovat olleet läsnä 
ihmisten elämässä kautta historian. 
Luennolla vilkaistaan viikinkien ajan 
yrtteihin Mikkelin Orijärven rannal-
la suoritettujen kaivausten valossa, 
selaillaan 900-1200 lukujen Salernon 
lääkeopiston oppikirjoja ja tutustutaan 
Shakespearen näytelmissä mainittuihin 
yrtteihin. Lisäksi ihmetellään toisen 
maailmansodan ja Vietnamin sodan 
yllättäviä lääkeyrttikytköksiä ja lopuksi 
lueskellaan Uppo-Nallen kipuruno-
ja. Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua. Luentoa voi 
seurata myös etänä internetin välityk-
sellä osoitteessa http://link.otavia.fi/
yleisluento.

2198406 YLEISLUENTO: Yrtit 
likööreissä 
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
Ke 17.30–19.00
1.12.2021, Oppitunteja 2
yliagronomi Bertalan Galambosi
Kurssi on maksuton.
Enintään 150 osallistujaa
Monet yrtit ovat terveysvaikutustensa 
ohella saaneet paljon mainetta erilais-
ten alkoholijuomien mausteina. Monen 
maan tai kansan historiassa on syntynyt 
tiettyjä ja kuuluisiksi tulleita mausteli-
köörejä. Sellaisia ovat mm. kreikkalai-
nen aniksenmakuinen Ouzo, Skandi-
navian kansojen kuminalla maustettu 
Akvaviitti, ranskalainen koiruohosta val-
mistettu Absintti, italialaisten Vermutti 
tai saksalainen Jägermeister – puhu-
mattakaan unkarilaisten Unicumista. 
Luennolla käsitellään kuuluisien likööri-
en syntyhistoriaa, niiden valmistuksen 
tarvittavia yrttejä ja neuvotaan oman 
yrttiliköörin valmistamiseen tarvittavi-
en mausteyrttien viljelyä. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua. Luentoa voi seurata myös 
etänä internetin välityksellä osoitteessa 
http://link.otavia.fi/yleisluento.

2198407 YLEISLUENTO: Elämää 
asunto-osakeyhtiössä
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
Ke 17.00–18.30
12.1.2022, Oppitunteja 2
Isännöitsijä Asko Laukkanen
Kurssi on maksuton.

Enintään 150 osallistujaa
Luennolla käsitellään muun muassa 
seuraavia aiheita: miten syntyy hyvä 
henki taloyhtiöön, millainen on halli-
tuksen työnjako, hallitustyöskentely, 
toiminnan suunnitelmallisuus, julkisuus 
ja salaisuus, kuinka luen tilinpäätöstä 
(talouden tunnusluvut, tuloslaskelma, 
tase, jälkilaskelmat, kulurakenne, mitä 
kannattaa seurata, mihin pystytään 
vaikuttamaan ja mihin ei). Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua. Luentoa voi seurata myös 
etänä internetin välityksellä osoitteessa 
http://link.otavia.fi/yleisluento.

2198403 YLEISLUENTO: How do you 
spell it? Miksi englannin kirjoittaminen 
on niin kummallista?
Yliopistokeskuksen auditorio, 
Lönnrotinkatu 5
Ke 17.30–19.00
26.1.2022, Oppitunteja 1,50
FM Liisa Huhtala-Halme
Kurssi on maksuton.
Enintään 150 osallistujaa
Miksi englannin sanoja ei voida kir-
joittaa niin kuin ne sanotaan? Miksi 
sanoissa on niin usein turhia kirjaimia, 
joita ei äännetä mitenkään? Eikö maa-
ilmankielen kirjoittamiseen voisi saada 
enemmän tolkkua? Englannin oikukasta 
oikeinkirjoitusta on helpompi ymmärtää 
ja pitää mielessä, kun tuntee kielen ke-
hitykseen vaikuttanutta kiehtovaa his-
toriaa. Suomenkielinen luento. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua. Luentoa voi seurata myös 
etänä internetin välityksellä osoitteessa 
http://link.otavia.fi/yleisluento.
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Tanssitarjonnastamme löytyy monenlaista 
kokeiltavaa kaikille. Tule nauttimaan tanssin eri 

muodoista mukavassa seurassa, oppimaan uutta, 
parantamaan taitoja ja samalla kohottamaan 

kuntoa.

TANSSI

Lastentanssia löytyy keskustan ohella 
Launialasta, Ristiinasta ja Otavastakin. 
Uutena alkaa Nuorten tanssikurssi 
Puistokadun salissa. Kantritanssi jatkuu, 
samoin lyhytkurssit aikuisbaletissa ja 
flamencossa.  Suuren suosion saanut 
Latinohips® jatkuu päivä- ja iltaryhmin.  
Lavatansseja voi opetella lyhyemmillä 
ja pidemmillä kursseilla useammassa 
paikassa. Senioritanssi lisää suosiotaan 
koko ajan, sitä voi tanssia nyt keskustan 
lisäksi myös  Ristiinassa, Anttolassa ja 
Hirvensalmella. Istumatanssi alkaa uu-
tena Puistokadun salissa. Haukivuorella 
tanssitaan salsaa ja Suomenniemellä 
syyslauantaisin monia tansseja.

Tervetuloa rohkeasti mukaan kursseille!  
Myös kokeilumahdollisuus on tarvit-
taessa. Liikunnan ja tanssin kurssien 
suunnittelusta vastaa ja lisätietoa antaa 
liikunnan ja tanssin koordinaattorimme 
Anni Kirvesniemi-Bosco, p. 044 3410073.

ESITTÄVÄ TANSSI
1105001 LASTENTANSSI 4-6 
-VUOTIAILLE SYKSY TANSSIKOULU 
LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12
La 12.15–13.00
Su 12.15–13.00
2.–17.10.2021, Oppitunteja 4
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 23,00 €
Enintään 12 osallistujaa

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

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 saa olla mukana 
tunnin aikana. Kokoontumiset kahtena 
viikonloppuna 2.-3.10. ja 16.-17.10. lauan-
taisin ja sunnuntaisin klo 10-10.45.

1105002 LASTENTANSSI 4-6 
-VUOTIAILLE KEVÄT TANSSIKOULU
LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12
La 10.00–10.45
Su 10.00–10.45
15.1.–6.2.2022, Oppitunteja 4
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 23,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
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 saa olla 
mukana tunnin aikana. Kokoontumiset 
kahtena viikonloppuna 15.-16.1. ja 5.-6.2. 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-10.45.

1105003 SATUTANSSI 3-4 -VUOTIAILLE 
LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1
Ma 17.00–17.45
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 24
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Satutanssitunneilla harjoitellaan eri-
laisten mielikuvien ja leikkien kautta. 
Tunneilla tanssitaan aina jonkin teeman 
mukaisesti. Opettelemme mm. rytmiä, 
kehonhallintaa, jalkatekniikkaa, veny-
tyksiä ja tanssiliikkeitä. Lasta saattava 
aikuinen voi halutessaan jäädä seu-
raamaan tuntia. Ota mukaan joustavat 
vaatteet, pehmeät tossut, jumppamatto 
ja vesipullo. Ryhmä tarkoitettu 3-4 
-vuotiaille tytöille ja pojille.

1105004 SATUTANSSI 5-6 -VUOTIAILLE 
LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1
Ma 17.45–18.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 24
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 14 osallistujaa
Satutanssitunneilla harjoitellaan eri-
laisten mielikuvien ja leikkien kautta. 
Tunneilla tanssitaan aina jonkin teeman 
mukaisesti. Opettelemme mm. rytmiä, 
kehonhallintaa, jalkatekniikkaa, veny-
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tyksiä ja tanssiliikkeitä. Lasta saattava 
aikuinen voi halutessaan jäädä seu-
raamaan tuntia. Ota mukaan joustavat 
vaatteet, pehmeät tossut, jumppamatto 
ja vesipullo. Ryhmä tarkoitettu 5-6 
-vuotiaille tytöille ja pojille.

1105010 4-6 -VUOTIAIDEN TANSSI 
OTAVA
Otavan päiväkoti (vanha koulu), Vanha 
Otavantie 112 B 
Ke 18.00–19.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Lastentanssissa tutustutaan tanssin 
ja erilaisien rytmien maailmaan leikin 
ja liikkumisen keinoin. Lasta saattava 
aikuinen voi halutessaan jäädä seuraa-
maan tuntia.

1105012 AIKUISBALETTI SYKSY 
TANSSIKOULU LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12
La 12.15–13.45
Su 12.15–13.45
18.–19.9.2021, Oppitunteja 4
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 23,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 la ja 
su 18. ja 19.9. klo 12.15-13.45.

1105013 FLAMENCON ALKEET SYKSY 
TANSSIKOULU LA CARMENCITA
Tanssikoulu La Carmencita, 
Maaherrankatu 12
La 14.00–15.30
Su 14.00–15.30
2.–3.10.2021, Oppitunteja 4
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 23,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 2. ja 3.10. klo 14-15.

1105015 LATINOHIPS®  1 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO SYKSY
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22
Ke 16.45–17.45
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
fysioterapeutti, tanssinopettaja 
Marjo Vartela
Kurssimaksu 35,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

1105016 LATINOHIPS® 1 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO KEVÄT
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22
Ke 16.45–17.45
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 17
fysioterapeutti, 
tanssinopettaja Marjo Vartela
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
Ke 18.45–19.45
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
fysioterapeutti,  
tanssinopettaja Marjo Vartela
Kurssimaksu 35,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

1105018 LATINOHIPS® 2 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO KEVÄT
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22
Ke 18.45–19.45
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 17
fysioterapeutti,  
tanssinopettaja Marjo Vartela
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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-
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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
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
fysioterapeutti,  
tanssinopettaja Marjo Vartela
Kurssimaksu 35,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 17
fysioterapeutti, 
 tanssinopettaja Marjo Vartela
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 20 osallistujaa

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.

1105021 TANSSIKURSSI 12-15 
-VUOTIAILLE SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 18.30–19.30
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
tuntiopettaja Saara Paavilainen, tunti-
opettaja Siiri Paavilainen 
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Tässä nuorten tanssiryhmässä pääset 
kokeilemaan erilaisia tanssityylejä, 
kehittämään omaa osaamistasi ja 
opettelemaan sekä luomaan erilaisia 
koreografioita. Treenaamme myös tans-
sillista ilmaisua, rytmitajua, venyvyyttä 
ja tekniikkaa hyvän musiikin tahtiin. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla!

1105025 NYKYKANSANTANSSI 
ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO SYKSY
Etelä-Savon tanssiopisto, 
Paukkulantie 22
To 19.00–20.00
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 15
tanssinopettaja Sanni Parkkinen
Kurssimaksu 35,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kurssilla sukelletaan suomalaiseen 
tanssiperinteeseen pilke silmäkulmas-
sa. Tunneilla yhdistyvät nykytanssin 
vapaus ja sulavuus sekä suomalais-
ten kansantanssien yhteisöllisyys ja 

rytmikkyys. Lopullisen muodon kurssi 
saa ryhmän omista toiveista ja kaiken 
kruunaa yhdessä koettu tanssin ilo!

1105135 KANTRIRIVITANSSI SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 18.30–19.30
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 17
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Senio-
ritanssissa olet aina sopivassa iässä. 
Senioritanssin aloittaminen ei vaadi 
tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat hel-
posti omaksuttavat askelsarjat. Moni-
puolinen, hyvärytminen musiikki auttaa 
sinua löytämään tanssin ilon. Tansseja 
ohjaa aina koulutettu ohjaaja. Seniori-
tanssiharjoituksiin tullaan arkivaatteissa 
ja tanssiin sopivissa kengissä. Seniori-
tansseja tanssitaan useimmiten pari-
piirissä, jossa tanssipari vaihtuu. Olet 
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tervetullut ryhmään yksin tai yhdessä, 
eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies tai 
nainen. Kaikki tanssivat keskenään ja 
tutustuvat nopeasti. Senioritanssissa 
on helppo saada uusia ystäviä. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin.

1105141 SENIORITANSSI KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 12.00–13.00
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 17
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Senio-
ritanssissa olet aina sopivassa iässä. 
Senioritanssin aloittaminen ei vaadi 
tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat hel-
posti omaksuttavat askelsarjat. Moni-
puolinen, hyvärytminen musiikki auttaa 
sinua löytämään tanssin ilon. Tansseja 
ohjaa aina koulutettu ohjaaja. Seniori-
tanssiharjoituksiin tullaan arkivaatteissa 
ja tanssiin sopivissa kengissä. Seniori-
tansseja tanssitaan useimmiten pari-
piirissä, jossa tanssipari vaihtuu. Olet 
tervetullut ryhmään yksin tai yhdessä, 
eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies tai 
nainen. Kaikki tanssivat keskenään ja 

tutustuvat nopeasti. Senioritanssissa 
on helppo saada uusia ystäviä. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin.

1105142 ISTUMATANSSI SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 13.00–14.00
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa

1105145 LAVATANSSIEN ALKEET SYKSY 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssilla opetellaan yleisimpien 
lavatanssien perusaskeleet ja perus-
kuviot. HUOM! Koronamääräysten takia 
ilmoittautuminen parin kanssa! Kurssilla 
tanssitaan vain oman parin kanssa.

1105146 LAVATANSSIEN ALKEISJATKO 
KEVÄT PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10
To 17.00–18.30
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 24
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssilla jatketaan yleisimpien lava-
tanssien harjoittelua. HUOM! Korona-
määräysten takia ilmoittautuminen 
parin kanssa! Kurssilla tanssitaan vain 
oman parin kanssa.

1105147 LAVATANSSIEN JATKO 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, Otto 
Mannisen katu 10
To 18.30–20.00
16.9.–31.12.2021
1.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
tanssinohjaaja Aili Ahonen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Tavallisten lavatanssien perusaskeleet 
ja -kuviot jo hallitseville tarkoitettu 
jatkoryhmä. HUOM! Koronamääräysten 
takia ilmoittautuminen parin kanssa! 
Kurssilla tanssitaan vain oman parin 
kanssa.

Uutuutena tulossa istumatanssi
Lavista eli lavatanssijumppaa ja kantria aiemmin opettanut Birgit Penttinen tuo 
syksyllä kansalaisopiston valikoimaan uutuutena istumatanssin. Alkuun tunnit 
ovat ainoastaan Mikkelissä, mutta jos kysyntää on, niin tilannetta katsotaan 
uudelleen.

Mikä ihmeen istumatanssi? Istumatanssi sopii mm. rollaattoreiden ja muiden 
apuvälineiden kanssa liikkuville. Kuten tanssin nimikin kertoo, niin sitä harraste-
taan istuen hyödyntäen käsiä huomattavasti enemmän kuin perinteisessä seiso-
matanssissa. Istumatanssissa Birgit tunnustautuu itsekin olevansa noviisi, mutta 
syksyllä sitten ryhmäläisten kanssa opetellaan yhdessä. Oppia Birgit on saanut 
muilta opettajilta sekä itse opiskellen. 

Syksyllä jatkuvat myös senioritanssit, kantri- ja lavistunnit. Birgit antaa kiitet-
tävän arvosanan kansalaisopistolle siitä, että kaikki tunnit eivät ole ainoastaan 
keskustassa, vaan hänkin käy viidellä paikkakunnalla pitämässä tunteja. Birgitin 
kanssa keskustellessa nauru raikuu ja hän muistuttaa, että tanssi on iloinen tapa 
liikkua. 

Kuva: Saara Liukkonen
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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, ky-
lätaloilla ja liikuntapaikoissa Mikkelin ja 
Hirvensalmen keskustassa, kaupungin-
osissa, kuntakeskuksissa ja kylillä. Tule 
liikkumaan mukavassa seurassa, löytä-
mään uusia mieluisia liikuntalajeja ja 
samalla parantamaan kuntoa ja taitoja!

Kehonhallintaa ja -huoltoa sekä sa-
malla mielenhallintaakin harjoittavat 
varsinaisten fascia- ja kehonhallinta-
kurssien lisäksi myös vaikkapa Asahi®, 
trager-liikunta, dynaaminen venyttely 
ja eri pilates-kurssit. Uutuuksina Body 
Ballet ja koko Suomessa ensimmäisenä 
Restore Your Core®.

Eri joogalajeja on tarjolla ympäri aluet-
tamme tutusta hathajoogasta astanga-, 
yin-, Iyengar-, sauna- ja äijäjoogaan! 
Uutena alkavat kundaliini-, lasten- ja 
perhejooga.

Pienimmät pääsevät vanhemman 
kanssa vauva- ja taaperojumppiin tai 
perheliikuntoihin. Syksyn uutuutena 
on lapsille ja aikuisille Perinteiset 
pihapelit -kurssi Puistokadun korttelin 
sisäviheriöllä.  

Senioreille on myös omia kuntojumppia 
sekä kehonhallinta-, kahvakuula- ja 
joogakurssit. Matalan kynnyksen kurs-
seina on edelleen kuntosalityöskente-
lyä sekä  Voimaa ja liikkuvuutta -kurssit 
ja tuolivenyttelyä.  Uutuuskursseina 
tarjoamme Kivunhallintaryhmiä.

Kysyttyjä kahvakuulakursseja löytyy 
useista toimipaikoista.  Jumpan ja 
lavatanssin yhdistelmä LAVIS® jatkaa 
suosiotaan. Uutuutena aloitetaan 
käsipainoin tanssittava PLUS-LAVIS®. 
Erilaisia kuntojumppia ja kevennettyjä 
liikuntoja löytyy edelleen runsaasti joka 
puolelta, myös ulkojumppina. Palloi-
luista fitvolley jatkuu, naisille on oma 
palloilukurssi ja miehillä lentopalloa 
miesten jumppien yhteydessä. 

Syyskauden alussa voi opetella Mik-
kelissä lyhytkursseilla melonnan ja 
suppailun alkeita sekä  golfia ja uutuu-
tena yleisurheilua lasten tai aikuisten 
kurssilla.  

KAHVAKUULA
8301012 KAHVAKUULA MA SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 16.15–17.15
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana.

8301013 KAHVAKUULA MA KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 16.15–17.15

10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 17
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana.

8301016 KAHVAKUULA ALKEET PE 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 16.15–17.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 23
fysioterapeutti Jari Kuusisto
Kurssimaksu 43,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana.

8301017 KAHVAKUULA  JATKO PE 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 17.00–17.45
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 23
fysioterapeutti Jari Kuusisto
Kurssimaksu 43,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kahvakuulailua naisille ja miehille. 
Välineet järjestäjän puolesta, mutta jos 
sinulla on oma kuula, tuo mukana.

LIIKUNNAN JA TANSSIN KOORDINAATTORI:  Anni Kirvesniemi-Bosco  |  puh. 044 341 0073  |  anni.kirvesniemi-bosco@esliikunta.fi
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8301019 KAHVAKUULA  MOISIO
Moision koulu, Kyläkouluntie 2
To 17.00–18.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
liikunnanohjaaja (amk)  
Hanna Myyryläinen 
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Naisille ja miehille sopivaa kahvakuu-
laharjoittelua alkeista aloittaen. Jos 
sinulla on oma kuula, erittäin suositel-
tavaa käyttää sitä.

8301020 KAHVAKUULA SAIRILA
Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 8-10
Ke 17.00–18.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Sekä naisille että miehille sopiva 
kahvakuulatunti perusteista alkaen. 
Kahvakuulaharjoittelu kehittää lihas-
voimaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota. 
Tunti sisältää hyvän alkulämmittelyn ja 
palauttavan loppuosan.

8301022 SENIORIKAHVAKUULA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 15.00–16.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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
Ke 18.30–20.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja, 
sairaanhoitaja Kimmo Hänninen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
tuntiopettaja Jouni Kemppi
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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 43 
euroa. Tässä tapauksessa ota maksusta 
yhteyttä kansalaisopiston toimistoon.

8301186 MIESTEN JUMPPA JA 
LENTOPALLO LÄHEMÄKI
Lähemäen koulu, Kisatie 5
Ti 18.00–19.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
tuntiopettaja Jouni Kemppi
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 26 osallistujaa
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 44 euroa. Tässä tapauksessa ota 
maksusta yhteyttä kansalaisopiston 
toimistoon.

KEHOA JA MIELTÄ 
HUOLTAVAT LAJIT
8301025 ALEXANDER-TEKNIIKKA 
YKSILÖOPETUS TO-PE
luokka K024, musiikki, Lönnrotinkatu 5
To 13.15–13.45
Pe 12.00–13.00
9.9.–26.11.2021
13.1-8.4..2022
Alexander-tekniikan opettaja 
Reetta Rautiainen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
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 ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa.. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

8301026 FASCIAMETHOD MA PÄIVÄ 
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 14.00–15.00
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

8301027 FASCIAMETHOD MA PÄIVÄ 
KEVÄT PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 14.00–15.00
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 17
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.
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8301028 FASCIAMETHOD MA SYKSY 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ma 17.00–18.00
13.9.–29.11.2021, Oppitunteja 15
Fysioterapeutti Hanne Marttinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

8301029 FASCIAMETHOD MA KEVÄT 
PÄÄMAJAKOULU
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ma 17.00–18.00
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 17
Fysioterapeutti Hanne Marttinen
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

8301030 FASCIAMETHOD KE PÄIVÄ 
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 15.30–16.30
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 28,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaami-
nen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
keskivartalon voiman vahvistaminen, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Soveltuu kaikille, jotka 
haluavat parantaa suorituskykyään 
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
Tunnilla tarvitset jumppamaton, pienen 
pyyhkeen ja juomista. Fasciapallon saat 
ohjaajalta.

8301031 FASCIAMETHOD KE PÄIVÄ 
KEVÄT PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 15.30–16.30

12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 17
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaami-
nen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
keskivartalon voiman vahvistaminen, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Soveltuu kaikille, jotka 
haluavat parantaa suorituskykyään 
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
Tunnilla tarvitset jumppamaton, pienen 
pyyhkeen ja juomista. Faskiapallon saat 
ohjaajalta.

8301032 FASCIAMETHOD TO SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 16.00–17.00
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 15
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 28,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaami-
nen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
keskivartalon voiman vahvistaminen, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Soveltuu kaikille, jotka 
haluavat parantaa suorituskykyään 
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
Tunnilla tarvitset jumppamaton, pienen 
pyyhkeen ja juomista. Faskiapallon saat 
ohjaajalta.

8301033 FASCIAMETHOD TO KEVÄT 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 16.00–17.00
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 16
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaami-
nen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
keskivartalon voiman vahvistaminen, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Soveltuu kaikille, jotka 
haluavat parantaa suorituskykyään 
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
Tunnilla tarvitset jumppamaton, pienen 
pyyhkeen ja juomista. Faskiapallon saat 
ohjaajalta.

8301034 FASCIAMETHOD RÄMÄLÄ
Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1
To 19.00–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen

Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-
tyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaami-
nen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
keskivartalon voiman vahvistaminen, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Soveltuu kaikille, jotka 
haluavat parantaa suorituskykyään 
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
Tunnilla tarvitset jumppamaton, pienen 
pyyhkeen ja juomista. Faskiapallon saat 
ohjaajalta.

8301035 DYNAAMINEN VENYTTELY 
LYSEO PIENI SALI
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30
Ma 16.00–17.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
KM Anna Tiusanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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.

8301036 SENIORIEN KEHONHUOLTO 
SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ti 11.00–12.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kevyttä, helppoa ja lempeää kehon-
huoltoa itseä kuunnellen. Lämmitellen, 
venytellen ja havaintoja tehden.

8301037 KEHONHUOLTO PÄIVÄ 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 15.00–16.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 31
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Rauhallinen tunti, jonka aikana palau-
dutaan rasituksista, lisätään liikkuvuutta 
ja kehonhallintaa sekä vähennetään 
lihaskireyksiä. Joskus käytämme myös 
välineitä, kuten keppejä ja faskiapal-
loja. Tunnilla ollaan sukkasillaan tai 
paljain jaloin. Mukaan voit ottaa oman 
jumppa-alustan, pienen pyyhkeen ja 
juomista.
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8301038 KEHONHUOLTO RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, 
Vanhamäentie 2
Su 19.00–20.00
19.9.–5.12.2021
16.1.–10.4.2022, Oppitunteja 31
fysioterapeutti Riikka Lahtinen
Kurssimaksu 56,00 €
Enintään 22 osallistujaa
Tunti, jolla lämmittelyn jälkeen kehoa 
huolletaan erilaisilla venytystekniikoilla 
ja dynaamisilla liikkuvuusharjoituksilla. 
Oma jumppamatto mukaan.

8301039 KEHONHUOLTO MOISIO
Moision koulu, Kyläkouluntie 2
To 18.00–19.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
liikunnanohjaaja (amk)  
Hanna Myyryläinen 
Kurssimaksu 56,00 €
Enintään 21 osallistujaa
Tunti, jolla lämmittelyn jälkeen kehoa 
huolletaan erilaisilla venytystekniikoilla 
ja dynaamisilla liikkuvuusharjoituksilla. 
Oma jumppamatto mukaan.

8301041 BODY BALLET LAUNIALA
Launialan koulu, liikuntasali, 
Saimaannorpankatu 1
Ma 18.30–19.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Body ballet -tunti on voimaa ja kes-
tävyyttä kohottava kuntotunti, joka on 

tarkoitettu kaikenikäisille. Body Ballet 
koostuu klassisten tanssien elemen-
teistä ja erilaisista venyttelyistä, jotka 
vahvistavat lihaksia, niveliä ja yleistä 
fyysistä kuntoa. Tuntien tavoitteena on 
parantaa osallistujien vartalon asen-
toa ja vahvistaa erilaisten kehon osien 
lihaksia, kuten jalkojen ja käsien sekä 
vatsalihasten. Tunnit kulkevat rauhalli-
sen musiikin tahtiin. Laita kevyet liikun-
tavaatteet ja ota mukaan juomapullo, 
jumppamatto ja sukat tai pehmeät 
tossut.

8301042 BODY BALLET OTAVA
Otavan päiväkoti (vanha koulu),
Vanha Otavantie 112 B 
Ke 19.00–20.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
tanssinohjaaja Leena Savolainen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 16 osallistujaa
Body ballet -tunti on voimaa ja kes-
tävyyttä kohottava kuntotunti, joka on 
tarkoitettu kaikenikäisille. Body Ballet 
koostuu klassisten tanssien elemen-
teistä ja erilaisista venyttelyistä, jotka 
vahvistavat lihaksia, niveliä ja yleistä 
fyysistä kuntoa. Tuntien tavoitteena on 
parantaa osallistujien vartalon asen-
toa ja vahvistaa erilaisten kehon osien 
lihaksia, kuten jalkojen ja käsien sekä 
vatsalihasten. Tunnit kulkevat rauhalli-
sen musiikin tahtiin. Laita kevyet liikun-
tavaatteet ja ota mukaan juomapullo, 
jumppamatto ja sukat tai pehmeät 
tossut.

8301043 RESTORE YOUR CORE® 
SYKSY SOTKU
Sotkun kerhohuone,  Jääkärinkatu 9
Ti 18.45–19.45
21.9.–16.11.2021, Oppitunteja 11
kasvatustieteen maisteri
Elina Vahvaselkä
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Ensimmäistä kertaa Suomessa! RYC® 
on jooga- ja pilatespohjainen ohjelma, 
joka on kehitetty kuntouttamaan ja 
vahvistamaan erityisesti keskivartalon 
ja lantionpohjan toimintakykyä. Sopii 
tukemaan keskivartalon ja lantionpohjan 
toiminnan häiriöiden kuntouttamista tai 
selän hyvinvointia esimerkiksi synnytyk-
sen jälkeen. Oma jumppamatto mukaan.

8301045 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 11.00–12.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 31
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 56,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

Kuntojumppaa kaiken ikäisille
Osalle kansalaisopiston jumpissa kävijöille Riina Manninen on tuttu jo aiemmilta 
vuosilta ja onhan hän nytkin tällä erää jo muutaman vuoden ohjannut. Riina ohjaa 
kuntojumppaa, senioreille tasapainoa ja kehonhuoltoa sekä lihasvoimaa kierto-
harjoitteluna. 

Keväällä osa tunneista pidettiin etänä, mutta syksyllä toivottavasti jo päästään 
normaalisti pitämään tunnit paikan päällä. Riina kannustaa rohkeasti mukaan. 
Kuntojumppa sopii kaiken ikäisille, työikäisistä eläkeläisiin. Liikuntarajoitteet ote-
taan huomioon ja liikkeitä on mahdollista muokata esimerkiksi polviystävällisem-
miksi. Kannattaa myös muistaa Riinan motto: ”Et jumppaa ohjaajaa varten, vaan 
jumppaat itseäsi varten”.

Kuva: Saara Liukkonen
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8301046 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA 
TUPPURALA
Lähemäki talo, Rauhankatu 10
Ke 16.30–17.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
KM Anna Tiusanen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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 kannattelemana. 
Asahi sopii kaikenkuntoisille ja -ikäisille.

8301047 TRAGER-LIIKUNTA 1  
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
La 10.00–12.00
Su 10.00–12.00
16.–17.10.2021, Oppitunteja 5
Trager-liikunnan ohjaaja, hieroja Saara 
Tukiainen
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 kaikenikäisil-
le aikuisille. Rento vaatetus, varvas- tai 
muut sukat, mielellään oma alusta, 
kevyt peitto esim. fleesehuopa ja 
juomapullo. Kokoontuminen Puistokatu 
1:n salissa 16.-17.10. la klo 10-12 ja su klo 
14.30-16.30.

8301048 TRAGER-LIIKUNTA 2 
SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
La 10.00–12.00
Su 10.00–12.00
13.–14.11.2021, Oppitunteja 5
Trager-liikunnan ohjaaja, hieroja Saara 
Tukiainen
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 kaikenikäisil-
le aikuisille. Rento vaatetus, varvas- tai 
muut sukat, mielellään oma alusta, 
kevyt peitto esim. fleesehuopa ja 
juomapullo. Kokoontuminen Puistokatu 
1:n salissa 13.-14.11. la klo 10-12 ja su klo 
14.30-16.30.

8301049 TRAGER-LIIKUNTA 
JATKOKURSSI SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
La 10.00–12.00
Su 10.00–12.00
20.–21.11.2021, Oppitunteja 5
Trager-liikunnan ohjaaja, hieroja Saara 
Tukiainen
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Jatkokurssi Trager-liikuntaan jo aiem-
min tutustuneille. Rento vaatetus, 
varvas- tai muut sukat, mielellään oma 
alusta, kevyt peitto esim. fleesehuopa 
ja juomapullo. Kokoontuminen Puisto-
katu 1:n salissa 20.-21.11. la klo 10-12 ja 
su klo 14.30-16.30.

8301060 PHYSIOPILATES 
ALKEET TI PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ti 13.00–14.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

8301061 PHYSIOPILATES 
ALKEET KE PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ke 10.00–11.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 
verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan.

8301065 PHYSIOPILATES  
JATKAJAT KE PÄIVÄ
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ke 11.00–12.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
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Enintään 12 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
fysioterapeutti (amk) Outi Kuurne
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
PhysioPilatesta sitä jo aiemmin jonkin 
verran harrastaneille. Oma alusta 
mukaan.

8301070 PILATES PERUSKURSSI  
SYKSY PILATES MIKKELI
Pilates Mikkeli, Kasarminkatu 10
Ke 19.15–20.15
15.9.–13.10.2021, Oppitunteja 7
Pilates Mikkelin ohjaaja
Kurssimaksu 70,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 15.9.-13.10. klo 19.15-20.15.

8301071 FOOTBIC SYKSY  
PILATES MIKKELI
Pilates Mikkeli, Kasarminkatu 10
Ke 19.15–20.15
3.–10.11.2021, Oppitunteja 3
Pilates Mikkelin ohjaaja
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 11 osallistujaa
Footbic on jalkaterän voimaharjoittelua. 
Se on tehokas alaraajojen kuntouttaja. 
Kurssilla käydään läpi esim. vaivaisen-
luuhun ja plantaarifaskiittiin liittyviä 
asioita. Footbicillä voidaan ennaltaeh-
käistä mm. urheiluvammoja, jalkaterän 
ja akillesjänteiden virheasentoja. Kurssi 
kokoontuu keskiviikkoisin 3. ja 10.11. klo 
19.15-20.15.

8301072 SELÄN SPIRAALISTABILAATIO 
KEVÄT PILATES MIKKELI
Pilates Mikkeli, Kasarminkatu 10
Ke 19.15–20.15

17.11.–1.12.2021, Oppitunteja 4
Pilates Mikkelin ohjaaja
Kurssimaksu 52,00 €
Enintään 11 osallistujaa
Selän Spiraalistabilaation avulla vahvis-
tetaan syvien vatsalihasten toimintaa ja 
pyritään rentouttamaan selän pitkittäis-
ten ojentajalihasten ylijännittyneisyyttä. 
Näin vähennetään painetta välilevyissä, 
parannetaan niiden aineenvaihduntaa 
sekä luodaan tilaa selkänikamien väliin. 
Kurssi soveltuu kaikenikäisille sekä 
-kuntoisille. Kurssi kokoontuu keskiviik-
koisin 17.11.-1.12. klo 19.15-20.15.

JOOGA
8301095 ÄIJÄJOOGA PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ke 18.30–20.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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 AAMUJOOGA PE PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 8.15–9.45
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
joogaopettaja Hanne Kostamoinen 
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Hyvinvointia keholle ja mielelle 
lempeän ja energisoivan hathajoogan 
avulla. Fyysisen harjoituksen ohessa 
keskitymme myös läsnäoloon, hengi-
tykseen ja kehon ja mielen yhteyteen. 
Kurssi sopii hyvin sekä aloittelijoille että 
aiemmin joogaa harrastaneille. Oma 
joogamatto mukaan.

8301082 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
TO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
joogaopettaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

8301083 HATHAJOOGA JATKO PÄIVÄ 
TO PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 11.15–12.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hengi-
tyksen, asanaharjoitusten ja rentoutu-
misen avulla. Sopii alkeet jo hallitsevil-
le. Oma alusta mukaan.

8301084 HATHAJOOGA JATKO KE 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 16.45–18.15
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogasta terveyttä ja iloa oikean hengi-
tyksen, asanaharjoitusten ja rentoutu-
misen avulla. Sopii alkeet jo hallitsevil-
le. Oma alusta mukaan.

8301085 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
PÄIVÄ TI PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 12.00–13.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja Inka Asikainen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

8301086 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
PÄIVÄ PE PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 13.15–14.45
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
joogaopettaja Inka Asikainen
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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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.

8301087 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2
Ti 18.00–19.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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 9.00–10.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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 TI PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 18.00–19.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja Carmen Kaun
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

8301092 YINJOOGA PE SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 18.00–19.30
24.9.–3.12.2021, Oppitunteja 20
yinjoogaohjaaja Kati Paarma
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 hiljais-
ta pysähtymistä itsensä äärelle. Pue 
mukavat lämpimät joustavat vaatteet, 
villasukat jalkaan. Apuvälineinä mukaan 
tarvitset: bolsterin eli putkityynyn, 
yhden tyynyn, viltin ja joogamaton. 
Bolsterin uupuessa kaksi tyynyä, viltti ja 
joogamatto.

8301093 KUNDALIINIJOOGA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 18.30–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
Kundaliinijoogaopettaja Susanna (Satya 
Saraswati) Heikkilä
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kundaliinijooga on tietoisuuden joogaa, 
joka mm. vahvistaa hermostoa, puhdis-
taa kehoa ja mieltä sekä vahvistaa itse-
tuntemusta. Se lisää tasapainoa kaikilla 
elämän osa-alueilla auttaen pitämään 
kehon ja mielen vahvoina. Tunti koostuu 
alkulämmittelyistä, varsinaisesta liike-
sarjasta (kriyasta), loppurentoutuksesta 
ja meditaatiosta. Jokainen kerta on 
erilainen, mutta toimii samalla kaavalla. 
Sopii jokaiselle kokemuksesta, kunnos-
ta tai iästä riippumatta. Ota mukaan 
oma joogamatto sekä lämmintä (esim. 
viltti) loppurentoutusta varten.

8301094 ASTANGAJOOGA 
ALKEISJATKO PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 70,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogaharjoituksessa keskitymme kehon 
ideaaliin ja hyvinvointia lisäävään asen-
toon. Joogaharjoitteet myös luovat tilaa 
orgaaniselle keholle lisäten hyvinvoin-
tia ja energisyyttä. Luomme itseemme 
hyvin kokonaisvaltaista hyvinvointia 
jooga-, meditaatio- ja pranayamahar-
joitteiden avulla. Joogakoulun osoite 
Maaherrankatu 21, katutasossa.

8301097 JOOGAA IYENGARIN 
TAPAAN ALKEET KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul,
Maaherrankatu 21
To 18.45–20.15
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 24
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 80,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogaharjoituksessa keskitymme kehon 
ideaaliin ja hyvinvointia lisäävään asen-
toon. Joogaharjoitteet myös luovat tilaa 
orgaaniselle keholle lisäten hyvinvoin-
tia ja energisyyttä. Luomme itseemme 
hyvin kokonaisvaltaista hyvinvointia 
jooga-, meditaatio- ja pranayamahar-
joitteiden avulla. Joogakoulun osoite 
Maaherrankatu 21, katutasossa.

8301098 JOOGAA IYENGARIN TAPAAN 
JATKO JOOGAKOULU YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul,
Maaherrankatu 21
Ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 145,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Jatkajien harjoituksissa syvennämme 
holistista matkaamme itsessämme 
kohti kehollista viisautta, haastavampia 
asanoita ja syvää tasapainoista, vakaata 
ja selkeää sisäistä tilaa tietoisuudes-
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samme. Joogakoulun osoite Maaherran-
katu 21, katutasossa.

8301099 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 
SELÄLLE SYKSY JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21
Ti 16.30–18.00
14.9.–19.10.2021, Oppitunteja 12
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Harjoitteet keskittyvät tuomaan sel-
kärangan oikeaan, ideaaliin asentoon 
avaten kireyksiä sekä vahvistaen syviä 
tukilihaksia kehossa. Selän hyvinvointiin 
kuuluu monipuoliset rangan liikkeet 
sekä stressistä aiheutuvien kireyksien 
mentaalitason purkaminen meditaation 
ja joogan viisain keinoin. Kokoontumiset 
tiistaisin 14.9.-19.10. Joogakoulun osoite 
on Maaherrankatu 21, katutasossa.

8301100 KOHTI LEVOLLISUUTTA JA 
TERVEYTTÄ SYKSY JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21
Ti 16.30–18.00
2.11.–7.12.2021, Oppitunteja 12
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogaharjoituksissa luomme sisäistä va-
kautta, levollisuutta ja mielen kirkkaut-
ta. Hoidamme itseämme ja puramme 
kiireen ja stressin oireita sekä fysiolo-
gian, kehollisten oireiden, että mielen 
tasolta joogan kokonaisvaltaisten 
harjoitteiden avulla. Kokoontumiset tiis-
taisin 2.11.-7.12. klo 16.30-18 Joogakoulu 
YogaSoulissa, osoite Maaherrankatu 21, 
katutasossa.

8301101 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 
SELÄLLE KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21
Ti 16.30–18.00
11.1.–15.2.2022, Oppitunteja 12
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 40,00 €
enintään 12 osallistujaa
Harjoitteet keskittyvät tuomaan sel-
kärangan oikeaan, ideaaliin asentoon 
avaten kireyksiä sekä vahvistaen syviä 
tukilihaksia kehossa. Selän hyvinvointiin 
kuuluu monipuoliset rangan liikkeet 
sekä stressistä aiheutuvien kireyksien 
mentaalitason purkaminen meditaation 

ja joogan viisain keinoin. Kokoontumiset 
tiistaisin 11.1.-15.2. Joogakoulun osoite 
on Maaherrankatu 21, katutasossa.

8301102 KOHTI LEVOLLISUUTTA JA 
TERVEYTTÄ KEVÄT JOOGAKOULU 
YOGASOUL
Joogakoulu YogaSoul, 
Maaherrankatu 21
Ti 16.30–18.00
8.3.–12.4.2022, Oppitunteja 12
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Joogaharjoituksissa luomme sisäistä va-
kautta, levollisuutta ja mielen kirkkaut-
ta. Hoidamme itseämme ja puramme 
kiireen ja stressin oireita sekä fysiolo-
gian, kehollisten oireiden, että mielen 
tasolta joogan kokonaisvaltaisten 
harjoitteiden avulla. Kokoontumiset tiis-
taisin 8.3.-12.4. klo 16.30-18 Joogakoulu 
YogaSoulissa, osoite Maaherrankatu 21, 
katutasossa.

8301110 SAUNAYOGA ALKEET SYKSY 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3
Pe 18.00–18.45
17.9.–15.10.2021, Oppitunteja 5
joogaopettaja, 
sairaanhoitaja Kimmo Hänninen
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 4 osallistujaa
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 6,40 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 17.9.-
15.10. klo 18-18.45.

8301111 SAUNAYOGA JATKO SYKSY 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3
Pe 19.00–19.45
17.9.–15.10.2021, Oppitunteja 5
joogaopettaja, 
sairaanhoitaja Kimmo Hänninen

Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Saunayogaa jo aiemmin jonkin verran 
harrastaneille soveltuva jatkoryhmä. 
Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 
osallistuvat maksavat joka kokoontu-
mismiskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,40 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 17.9.-
15.10. klo 19-19.45.

8301112 SAUNAYOGA ALKEET KEVÄT 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3
Pe 18.00–18.45
11.3.–8.4.2022, Oppitunteja 5
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 4 osallistujaa
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 6,40 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
11.3.-8.4. klo 18-18.45.

8301113 SAUNAYOGA JATKO KEVÄT 
RANTAKEIDAS
Rantakeidas, Kunnanmäki 3
Pe 19.00–19.45
11.3.–8.4.2022, Oppitunteja 5
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Saunayogaa jo aiemmin jonkin verran 
harrastaneille soveltuva jatkoryhmä. 
Kurssimaksun lisäksi saunayogaan 
osallistuvat maksavat joka kokoontu-
mismiskerralla Rantakeitaan uimahallin 
pääsymaksun 6,40 €, joka sisältää myös 
uinnin. Kokoontumiset perjantaisin 
11.3.-8.4. klo 18-18.45.
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8301115 PERHEJOOGA AIKUISELLE JA 
4-7 -VUOTIAALLE LAPSELLE SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 16.30–17.15
21.9.–30.11.2021, Oppitunteja 10
kasvatustieteen maisteri 
Elina Vahvaselkä
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Perhejoogassa aikuinen ja lapsi joogaa-
vat yhdessä! Tuntiin sisältyy joogasatu 
sekä vaihtuvaa ohjelmaa. Iloista liikettä, 
rauhoittumisen taitoja ja lempeää 
yhdessäoloa omaa kehoa kuunnellen. 
Sinun ei tarvitse olla erityisen not-
kea, jokainen liikkuu omalla tavallaan. 
Aiempaa taustaa joogassa ei tarvita. 
Kurssimaksu 42 € sisältää sekä lapsen 
että aikuisen maksun. Ilmoittautumi-
nen lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksajan kohdalle. Mukaan matot sekä 
lapselle että aikuiselle.

8301117 LASTENJOOGA 7-11 
-VUOTIAILLE SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 17.15–18.00
21.9.–30.11.2021, Oppitunteja 10
kasvatustieteen maisteri 
Elina Vahvaselkä
Kurssimaksu 22,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tule seikkailemaan joogasatujen ja 
joogaleikkien maailmaan, tutustumaan 
eläinten liikkeisiin ja nauttimaan liikku-
misesta! Iloista liikettä, rauhoittumisen 
taitoja ja lempeää oman kehon kuunte-
lua. Sinun ei tarvitse olla erityisen not-
kea, jokainen liikkuu omalla tavallaan. 
Aiempaa kosketusta joogaan ei tarvita. 
Ilmoittautuminen lapsen nimellä, mak-
sajan kohtaan aikuisen yhteystiedot. 
Ota oma matto mukaan.

LASTEN- JA 
PERHELIIKUNTA
8301115 PERHEJOOGA AIKUISELLE JA 
4-7 -VUOTIAALLE LAPSELLE SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 16.30–17.15
21.9.–30.11.2021, Oppitunteja 10
kasvatustieteen maisteri 
Elina Vahvaselkä
Kurssimaksu 38,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Perhejoogassa aikuinen ja lapsi joogaa-
vat yhdessä! Tuntiin sisältyy joogasatu 
sekä vaihtuvaa ohjelmaa. Iloista liikettä, 

rauhoittumisen taitoja ja lempeää 
yhdessäoloa omaa kehoa kuunnellen. 
Sinun ei tarvitse olla erityisen not-
kea, jokainen liikkuu omalla tavallaan. 
Aiempaa taustaa joogassa ei tarvita. 
Kurssimaksu 42 € sisältää sekä lapsen 
että aikuisen maksun. Ilmoittautumi-
nen lapsen nimellä, aikuisen tiedot 
maksajan kohdalle. Mukaan matot sekä 
lapselle että aikuiselle.

8301117 LASTENJOOGA 7-11 
-VUOTIAILLE SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 17.15–18.00
21.9.–30.11.2021, Oppitunteja 10
kasvatustieteen maisteri 
Elina Vahvaselkä
Kurssimaksu 22,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tule seikkailemaan joogasatujen ja 
joogaleikkien maailmaan, tutustumaan 
eläinten liikkeisiin ja nauttimaan liikku-
misesta! Iloista liikettä, rauhoittumisen 
taitoja ja lempeää oman kehon kuunte-
lua. Sinun ei tarvitse olla erityisen not-
kea, jokainen liikkuu omalla tavallaan. 
Aiempaa kosketusta joogaan ei tarvita. 
Ilmoittautuminen lapsen nimellä, mak-
sajan kohtaan aikuisen yhteystiedot. 
Ota oma matto mukaan.

8301130 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 1 SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 11.30–12.30
15.9.–17.11.2021, Oppitunteja 12
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 45,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 45 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 13.00–14.00
15.9.–17.11.2021, Oppitunteja 12
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 45,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 45 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 11.30–12.30
12.1.–16.3.2022, Oppitunteja 12
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 45,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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-
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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 45 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 13.00–14.00
12.1.–16.3.2022, Oppitunteja 12
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 45,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 45 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 10.30–11.30
Ke 10.30–11.30
2.–25.5.2022, Oppitunteja 11
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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.

8301135 LEMPEÄÄ LIIKETTÄ ÄIDEILLE 
JA 3-6 KK IKÄISILLE VAUVOILLE 
RYHMÄ 2 TOUKOKUU PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 12.00–13.00
Ke 12.00–13.00
2.–25.5.2022, Oppitunteja 11
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 43,00 €
Enintään 7 osallistujaa
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 9.15–10.00
20.1.–31.3.2022, Oppitunteja 10
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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 tai liukuestesukat jalkaan (myös 
aikuiselle) ja vesipullo mukaan. Huom. 
Ilmoittautuminen vain lapsen nimellä, 
mukaan tulevan aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 40 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
20.1.–31.3.2022, Oppitunteja 10
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 8 osallistujaa
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 tai liukuestesukat jalkaan (myös 
aikuiselle) ja vesipullo mukaan. Huom. 
Ilmoittautuminen vain lapsen nimellä, 
mukaan tulevan aikuisen tiedot maksa-
ja-kenttään. Kurssin hinta on 40 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
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 11
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2017 ja 2018 synty-
neille lapsille + aikuiselle. Perheliikun-
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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 42 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
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 13
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 47,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Leikki-ikäisten liikuntatuokio, jossa 
lapsi ja aikuinen jumppaavat yhdessä. 
Ryhmä tarkoitettu v. 2017 ja 2018 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 47 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
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 15
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 54,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 54 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun.

8301143 PERHELIIKUNTA 4-5 
-VUOTIAILLE KEVÄT PÄÄMAJAKOULU 
ALASALI
alasali, Päämajakoulu, II kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ti 17.45–18.45
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 17
liikunnanopettaja, LitM Niina Liukkonen
Kurssimaksu 61,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 61 euroa/
ilmoittautuja, kurssimaksu sisältää 
lapsen ja aikuisen maksun.

SENIORILIIKUNTA
8301022 SENIORIKAHVAKUULA 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 15.00–16.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
MMM Marja Haverinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Seniori-ikäisille naisille ja miehille 
sopivaa kahvakuulaharjoittelua alkeista 
aloittaen. Jos sinulla on oma kuula, ota 
mukaan.

8301036 SENIORIEN KEHONHUOLTO 
SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ti 11.00–12.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32

fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kevyttä, helppoa ja lempeää kehon-
huoltoa itseä kuunnellen. Lämmitellen, 
venytellen ja havaintoja tehden.

8301090 SENIORIJOOGA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ti 9.00–10.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Monipuolista lihaskuntoa, liikkuvuutta, 
koordinaatiota, kestävyyttä ja tasapai-
noa kehittävää jumppaa. Sopii naisille ja 
miehille. Oma alusta mukaan.



KURSSITARJONTA 2021-2022

MIKKELIN KANSALAISOPISTON KURSSIT 2021-202286

ULKOLIIKUNTA
8301170 HELPOT JOKAMIEHEN 
VESILIIKUNTAHARRASTUKSET SYKSY
Melapirtti, Ristiinantie 16
Ma 16.30–19.3
Ke 16.30–19.30
23.8.–1.9.2021, Oppitunteja 16
liikunnanopettaja, LitM Heikki Turunen
Kurssimaksu 70,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla harjoitellaan melontaa ja sup-
pailua ihan alkeista aloittaen. Kokoon-
tumiset Melapirtillä 23.8., 25.8., 30.8., 1.9. 
eli maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 
16.30-19.30. Välineiden vuokra sisältyy 
kurssin hintaan. HUOM! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo 30.6. alkaen!

8301172 TUTUSTU GOLFIIN SYKSY 
ANNILAN GOLFKESKUS
Annilan Golfkeskus, 
Porrassalmentie 19
Ke 17.00–20.00
To 17.00–20.00
18.–19.8.2021, Oppitunteja 8
Annilan Golfkeskuksen ohjaajat Mari 
Syväojan johdolla
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 24 osallistujaa
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 (20 euroa). 
Pukeudu ulkoliikuntavarusteisiin. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo 30.6. 
alkaen.

8301173 TUTUSTU GOLFIIN KEVÄT 
ANNILAN GOLFKESKUS
Annilan Golfkeskus, 
Porrassalmentie 19
Ke 17.00–20.00
Ti 17.00–20.00
10.–11.5.2022, Oppitunteja 8
Annilan Golfkeskuksen ohjaajat Mari 
Syväojan johdolla
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 24 osallistujaa
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 (20 euroa). 
Pukeudu ulkoliikuntavarusteisiin.

8301174 YLEISURHEILUN ALKEITA 
LAPSILLE
Urheilupuiston kenttä, Mikonkatu 2
Ma 17.00–18.00
Ke 17.00–18.00
To 17.00–18.00
18.–26.8.2021, Oppitunteja 4
Liikunnanopettaja, LitM Aleksi Lahtonen
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssi tarkoitettu 7-13 -vuotiaille lap-
sille. Käydään läpi eri yleisurheilulajien 
tekniikoita sekä harjoittelua. Varusteina 
sään mukainen vaatetus, lenkkarit ja 
juomapullo. Kokoontumiset Urskis-
sa ke 18.8., ma 23.8. ja to 26.8. Huom! 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo 30.6. 
alkaen.

8301175 YLEISURHEILUN ALKEITA 
AIKUISILLE
Urheilupuiston kenttä, Mikonkatu 2
Ma 18.00–19.30
Ke 18.00–19.30
To 18.00–19.30
18.–26.8.2021, Oppitunteja 6
Liikunnanopettaja, LitM Aleksi Lahtonen
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Käydään läpi yleisurheilulajien teknii-
koita sekä harjoittelua alkulämmitte-
lyineen ja palauttavine harjoitteineen. 
Varusteina sään mukainen vaatetus, 
lenkkarit ja juomapullo. Kokoontumiset 
Urskissa ke 18.8., ma 23.8. ja to 26.8. 
Tälle kurssille voit ilmoittautua jo 30.6. 
alkaen.

8301176 PERINTEISIÄ PIHAPELEJÄ 
PUISTOKATU
Puistokatu 1:n piha, Puistokatu 1
Ma 17.00–18.00
Ke 17.00–18.00
25.8.–8.9.2021, Oppitunteja 7
Liikunnanopettaja, LitM Aleksi Lahtonen
Kurssimaksu 20,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Ulkoilua perinteisten pihapelien parissa 
Puistokatu 1:n korttelin sisäpihalla. 
Kurssilla pelataan esimerkiksi polt-
topalloa, lipunryöstöä, kirkonrottaa, 
rosvoa ja poliisia...Voimme myös testata 
ja kehitellä uusia pihapelejä, kuten 
näkymätön polku ja Bejeweled Bliz. 
Kurssille voivat osallistua niin lapset 
kuin aikuiset. Yksin osallistuvan lapsen 
oltava vähintään 7-vuotias. Jokainen 
ilmoittautuu erikseen. Kokoontumiset 
ke 25.8, ma 30.8., ke 1.9., ma 6.9. ja ke 
8.9. Tälle kurssille voit ilmoittautua jo 
30.6. alkaen.

8301178 ULKOJUMPPA URPOLA
Urpolan kartano, Selännekatu 30
To 11.00–11.30
16.9.–31.12.2021
1.1.–7.4.2022, Oppitunteja 15
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Urpolan kartanon parkkipaikalla säällä 
kuin säällä. Suositut ”Ulkona kaiken 
ikää” –jumpat jatkuvat opiston ohjel-
massa Osoite: Selännekatu 30.

8301179 ULKOJUMPPA GRAANI
Graanin aukio, Graanintie 9
Ma 11.00–11.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 16
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Graanin aukiolla säällä kuin säällä. 
Suositut ”Ulkona kaiken ikää” - jumpat 
jatkuvat opiston ohjelmassa! Graanin 
aukio (Graanintie 9) sijaitsee Graanin-
tien kaarteessa, rannan välittömässä 
läheisyydessä.

8301530 KAJAKKIMELONNAN ABC 
SYKSY ANTTOLA
Anttolan satama, Satamatie 10
Su 10.00–15.00
29.8.2021, Oppitunteja 7
luontoliikuttaja, opas, 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 65,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kajakkimelonnan abc -kurssilla saat 
turvalliset perustaidot järvimelonnan 
saloihin kokeneen melontaohjaajan 
johdolla. Kurssi alkaa melontateknii-
kan liikeratojen harjoittelulla maalla. 
Alkuopastuksessa saat tietoa melonnan 
varusteista sekä eri kajakkimalleis-
ta. Lyhyen kuivaharjoittelun jälkeen 
siirrymme järvelle oppimaan melonnan 
saloja. Teemana opi kajakkimelonnan 
taidot : mielen ja kehon hoito, melon-
nan liikeradat kehon syvien lihasten 
voimistajana. Varaa mukaan juomista 
ja pientä evästä sekä säänmukaiset 
liikuntavarusteet. Kajakki ja melonta-
varusteet sisältyvät kurssin hintaan. 
Kokoontuminen Anttolan satamassa klo 
10. HUOM! Tälle kurssille voit ilmoittau-
tua jo 30.6. alkaen.



87

8301532 SAIMAAN NEITVUORELTA  
LUONTOVOIMAA -  OPI  
METSÄKÄVELYN  SALOJA SYKSY 
ANTTOLA
Anttolan satama, Satamatie 10
Su 10.00–15.00
19.9.2021, Oppitunteja 7
luontoliikuttaja, opas, 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Lähde oppimaan lisää itsestäsi ja 
kotiseutusi Saimaan metsistä. Taiga-
metsän puut, kalliot ja järvet puhuvat! 
Metsästä saa voimaa sekä mielelle että 
keholle. Metsässä liikkuminen on ikui-
nen luovuuden lähde. Tule tuntemaan 
erilaisen metsäympäristön energioita ja 
löytämään omat voimauttavat luonto-
ympäristöt ja oman kehon voimailun 
liikeradat. Lisäksi saat tietoa muista Sai-
maan metsäretkeilykohteista. Varustus 
sään mukainen ulkoiluvarustus, reppu 
+ omat eväät, vaelluslenkkarit tai vael-
luskengät. Kokoontuminen Neitvuoren 
parkkipaikalla.

LAVIS®
8301201 LAVIS®  MA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ma 17.30–18.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 18 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

8301206 LAVIS® TI PÄÄMAJAKOULU 
YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ti 19.00–20.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on helppoa, 
hauskaa ja hikistä tanssiliikuntaa ilman 
paria lavatanssimusiikin rytmeihin. 
Tanssiaskeleisiin yhdistetään myös 
helppoja jumppaliikkeitä. Tanssilajeina 
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
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 31
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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.

8301208 LAVIS® SAIRILA
Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 8-10
Ke 18.00–19.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on helppoa, 
hauskaa ja hikistä tanssiliikuntaa ilman 
paria lavatanssimusiikin rytmeihin. 
Tanssiaskeleisiin yhdistetään myös 
helppoja jumppaliikkeitä. Tanssilajeina 
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
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
LAVIS® on hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
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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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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.

8301212 PLUS-LAVIS® JA 
KEHONHUOLTO  LA LYSEO
Lyseo, pieni sali, Porrassalmenkatu 30
La 9.30–11.30
18.9.–4.12.2021
15.1.–9.4.2022, Oppitunteja 46
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 79,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Lauantaiaamuisin tunti tehokasta 
Plus-Lavis®:ta ja perään puoli tuntia 
kehonhuoltoa. Plus-Lavis on käsipaino-
jen kanssa toteutettava versio La-
vis-lavatanssijumpasta. Plus-Laviksella 
monipuolistat Lavis-harjoittelun hyödyt 
vahvistamalla samalla myös ylävartalon 
lihaksia. Plus-Lavikseen suunnitellut 
käsipainot takaavat turvallisen ja tehok-
kaan harjoittelun unohtamatta Laviksen 
tanssillisuutta ja hauskanpitoa.

KUNTOJUMPPA
Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
lihaskuntoa, liikkuvuutta, koordinaatiota, 
tasapainoa ja kestävyyttä monipuolisilla 
harjoituksilla ja toisinaan eri välineitä 
apuna käyttäen - usein musiikin tahtiin 
jumpaten. Samalla kannustetaan sään-
nölliseen 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
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Lasse Montonen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa

8301404 KUNTOJUMPPA PARKKILA
Honkalinna, Parkkilantie 120
Ke 18.00–19.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
KM Anna Tiusanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa

8301405 KUNTOJUMPPA TUPPURALA
Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1
Ma 18.30–19.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa

8301406 KUNTOJUMPPA 
PÄÄMAJAKOULU YLÄSALI
yläsali, Päämajakoulu, III kerros, 
Otto Mannisen katu 10
Ti 18.00–19.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa

8301407 KUNTOJUMPPA SYKSY 
IHASTJÄRVI
Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170
Ke 18.30–19.30
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
KTM Marjut Rantanen
Kurssimaksu 30,00 €
enintään 20 osallistujaa

8301410 TEHOJUMPPA RANTAKYLÄ
Rantakylän yhtenäiskoulu, liikuntasali, 
Vanhamäentie 2
Su 18.00–19.00
19.9.–5.12.2021
16.1.–10.4.2022, Oppitunteja 31
fysioterapeutti Riikka Lahtinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Huipputehokas ja taatusti kuntoa 
kohottava tunti, jonka sisältö vaihtelee. 
Välillä luvassa intensiivistä Hiit-harjoit-
telua, välillä treenataan lihaskuntoa 
monipuolisin kehonpainoharjoittein, 

Jumppaa 
viidellä vuosi- 
kymmenellä
1980-luvun alkupuolelta asti on yksi 
mies ollut tuttu näky niin miesten 
jumpassa kuin lentopallossa ja hän 
on Antero Liikanen. Työelämässä hän 
työskenteli hitsaajana ja jotta työkyky 
säilyisi pidempään, hakeutui Antero 
liikunnan pariin ja se on kannattanut. 

Antero kehuu, että tunneilla on ollut 
hyvät vetäjät ja monipuoliset jumpat. 
Ne ovat antaneet motivaatiota käydä 
niillä. Korona-aikaan tunteja ei ole 
ollut, mutta toiveissa on, että ne 
syksyllä jatkuvat. Molemmat ryhmät, 
joissa Antero käy, kokoontuvat kerran 
viikkoon ja onhan porukalla myös 
merkitystä. Hyvä porukka toimii myös 
sosiaalisten kontaktien ylläpidossa 
voimaannuttavana tekijänä. Tavoit-
teena tulevaisuudessakin on pitää 
kuntoa yllä ja lääkäri loitolla. 

Kuva: Saara Liukkonen
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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 seu-
rassa. Sopii hyvin aloitteleville liikkujille, 
vähän liikuntaa harrastaneille, ylipainoi-
sille, senioreille, kaikenikäisille naisille 
ja miehille.

8301301 KEVENNETTY HYPYTÖN 
JUMPPA PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Pe 10.00–11.00
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 31
HuK Anja Friari
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa

8301302 KEVENNETTY JUMPPA 
KORPIJÄRVI
Korpijärven kylätalo (entinen koulu), 
Haajalantie 2
Ke 17.00–18.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
artenomi (AMK) Kaija Väisänen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 10 osallistujaa

8301303 KEVENNETTY JUMPPA 
OLKKOLA
Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57
Ti 18.45–19.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa

8301304 KEVENNETTY JUMPPA OTAVA
Otavan päiväkoti (vanha koulu), 
Vanha Otavantie 112 B 
Ma 17.00–18.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32

KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Lasse Montonen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa

8301306 KEVENNETTY JUMPPA 
PÄIVÄKESKUS
Päiväkeskus, Kiiskinmäenkatu 2
To 17.00–18.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 18 osallistujaa

8301307 KEVENNETTY JUMPPA 
NAISILLE JA MIEHILLE PÄIVÄ 
RANTAKYLÄ
Rantakeidas, Kunnanmäki 3
Ma 14.00–15.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Ritva Hyypiä
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 26 osallistujaa

PALLOILU
8301180 NAISET PALLOILEE SYKSY 
KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, 
Raviradantie 16
Ti 17.00–18.30
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 22
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Rentoa, iloista ja mukavaa liikkumista 
yhdessä kokeillen erilaisia palloilulaje-
ja. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
palloilulajeista. Ensimmäiset viikot sään 
salliessa ulkopalloilua. Löydä liikunnan 
ilo palloilusta!

8301181 NAISET PALLOILEE KEVÄT 
KALEVANKANGAS
Kalevankankaan koulu, 
Raviradantie 16
Ti 17.00–18.30
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 26
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 47,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
To 18.00–19.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 14 osallistujaa
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
To 19.00–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 14 osallistujaa
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.
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MATALAN KYNNYKSEN 
LIIKUNTA
8301160 MATALAN KYNNYKSEN 
TUOLIVENYTTELY RYHMÄ 1 SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 9.15–10.00
22.9.–24.11.2021, Oppitunteja 9
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 21,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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, myös sisäliikunta-
kengät sopii. Tervetuloa!

8301161 MATALAN KYNNYKSEN 
TUOLIVENYTTELY RYHMÄ 2 SYKSY 
PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 10.15–11.00
22.9.–24.11.2021, Oppitunteja 9
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 21,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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, myös sisäliikunta-
kengät sopii. Tervetuloa!

8301162 TASAPAINOLIIKUNTA SOTKU
Sotkun sali, Jääkärinkatu 9
Ti 9.45–10.45
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 57,00 €
Enintään 10 osallistujaa

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.

8301163 KIVUNHALLINTARYHMÄ  
AAMUPÄIVÄ SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 9.45–10.45
16.9.–25.11.2021, Oppitunteja 13
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 28,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Pitkäaikainen (yli 3 kk kestävä) kipu 
hankaloittaa noin miljoonan suomalai-
sen elämää. Tämä kurssi on tarkoitettu 
sinulle, kun koet arjessasi syystä tai 
toisesta kipua. Kurssiohjelmassa on 
kevyttä liikettä kivun sallimissa rajoissa 
ja vaihtelevasti tuolilla istuen, salissa 
liikkuen sekä lattiatasossa. Liikettä voi 
soveltaa päivittäisen kunnon mu-
kaan, esim. jos ei kykene menemään 
lattiatasoon, voi liikkeet tehdä tuolilla 
istuen. Kehoon etsitään rentoutta, 
kiinnitetään huomiota omiin asentoihin 
sekä hengitykseen ja tehdään rentou-
tumisharjoituksia sekä venytellään. 
Ryhmässä otetaan kipu tosissaan ja 
tutustutaan kipuun, mutta tärkeää 
on päästä kipukokemuksista myös 
eteenpäin. Etsitään yhdessä vertais-
tuen avulla kivunhallintakeinoja sekä 
asioita, joita kivuista huolimatta pystyy 
tekemään. Otathan mukaasi vesipullon 
ja jalkoihin tossut, sisäliikuntakengät tai 
liukuestesukat. Mukaasi tarvitset myös 
oman jumppa-alustan, mikäli kykenet 
menemään lattiatasoon. Tervetuloa 
mukaan ryhmään!

8301164 KIVUNHALLINTARYHMÄ  
ILTAPÄIVÄ SYKSY PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
To 13.00–14.00
16.9.–25.11.2021, Oppitunteja 13
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 28,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Pitkäaikainen (yli 3 kk kestävä) kipu 
hankaloittaa noin miljoonan suomalai-
sen elämää. Tämä kurssi on tarkoitettu 
sinulle, kun koet arjessasi syystä tai 
toisesta kipua. Kurssiohjelmassa on 
kevyttä liikettä kivun sallimissa rajoissa 
ja vaihtelevasti tuolilla istuen, salissa 
liikkuen sekä lattiatasossa. Liikettä voi 
soveltaa päivittäisen kunnon mu-
kaan, esim. jos ei kykene menemään 
lattiatasoon, voi liikkeet tehdä tuolilla 

istuen. Kehoon etsitään rentoutta, 
kiinnitetään huomiota omiin asentoihin 
sekä hengitykseen ja tehdään rentou-
tumisharjoituksia sekä venytellään. 
Ryhmässä otetaan kipu tosissaan ja 
tutustutaan kipuun, mutta tärkeää 
on päästä kipukokemuksista myös 
eteenpäin. Etsitään yhdessä vertais-
tuen avulla kivunhallintakeinoja sekä 
asioita, joita kivuista huolimatta pystyy 
tekemään. Otathan mukaasi vesipullon 
ja jalkoihin tossut, sisäliikuntakengät tai 
liukuestesukat. Mukaasi tarvitset myös 
oman jumppa-alustan, mikäli kykenet 
menemään lattiatasoon. Tervetuloa 
mukaan ryhmään!

8301165 MATALAN KYNNYKSEN 
LIIKUNTARYHMÄ  KEVÄT PUISTOKATU
Puistokadun sali, Puistokatu 1
Ke 10.00–11.00
26.1.–30.3.2022, Oppitunteja 12
toimintaterapeutti Janika Kovanen
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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!

8301166 VOIMAA JA LIIKKUVUUTTA 1  
SOTKU
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Ti 12.30–13.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kiertoharjoittelutunti, jossa liikkeet har-
joittavat koko kehoa, raajoja, tasapainoa 
ja koordinaatiota. Liikkeet sovellettavis-
sa esim. liikerajoitteen vuoksi.
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8301167 VOIMAA JA LIIKKUVUUTTA 2 
SOTKU
Sotkun kerhohuone, Jääkärinkatu 9
Ti 13.30–14.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
fysioterapeutti Riina Manninen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kiertoharjoittelutunti, jossa liikkeet har-
joittavat koko kehoa, raajoja, tasapainoa 
ja koordinaatiota. Liikkeet sovellettavis-
sa esim. liikerajoitteen vuoksi.

8301168 MATALAN KYNNYKSEN 
KUNTOSALIRYHMÄ 1 RAVIRADANTIEN 
KUNTOSALI
Raviradantien kuntosali, 
Raviradantie 8-10
To 12.00–13.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
Fysioterapeutti Hanne Marttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 14 osallistujaa
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 13.00–14.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
Fysioterapeutti Hanne Marttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 14 osallistujaa
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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ANTTOLA
MUSIIKKI
1101550 PIANONSOITTO
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2
To 14.15–15.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 3 osallistujaa
Pianonsoiton opetusta aloittelijoille ja 
harrastustaan jatkaville. Yksilöopetusta 
on 30 min/viikko. Kurssi siirtyy etäope-
tukseen, mikäli lähiopetus ei ole koro-
navirustilanteen takia mahdollista.

1101570 ANTTOLAN VIIHDEKUORO
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2
To 16.45–19.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 69
musiikinopettaja Svetlana Pulkkinen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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! Tällä kurssilla ei 
etäopetusmahdollisuutta.

KÄDEN TAIDOT
1104500 TEKNINEN TYÖ JA 
HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
ANTTOLA 
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2
Ma 18.00–20.15
13.9.–29.11.2021
10.1.–4.4.2022, Oppitunteja 69
teknisen työn opettaja Mika Salonen
Kurssimaksu 104,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Puuntyöstön taitojen oppimista ja ke-
hittämistä. Kunnostetaan myös vanhoja 
huonekaluja. Tutustutaan vanhoihin 
liitoksiin ja pintakäsittelytekniikoihin. 
Kurssilla on mahdollista valmistaa bam-
busta sälebambuvapa perhokalastuk-
seen. Sitä varten kurssilainen tarvitsee 
oman pienen yhdenkäden höylän 
(Stanley) ja sadasosia lukevan digitaa-
lisen työntömitan. Bambua tilataan 
kurssin alettua. Opettajan hankkimasta 
materiaalista erillinen maksu käytön 
mukaan. Kurssi on tarkoitettu harras-

tustoimintaan, eikä esimerkiksi suurten 
puutavaramäärien työstämiseen. Kurs-
sin alaikäraja 18 vuotta.

1104502 ANTTOLAN KÄSITYÖRYHMÄ
Anttolatalo, Taipaleentie 31
Ti 14.30–17.30
To 15.30–18.30
16.–30.11.2021
8.–31.3.2022, Oppitunteja 24
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla teemme käsitöitä kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Voit tulla lankoje-
si ja kankaittesi kanssa, ja mietimme 
yhdessä, mitä niistä voisi tehdä. Uusia 
aiheita voisivat olla esim. pikselivirk-
kaus, mosaiikkineule, islantilaisneuleet, 
tuftaus ja makramepöllöt ja -kukat, 
sekä erilaiset ompelutyöt. Teemme 
myös valmiiksi kauneimmat keskeneräi-
set käsityöt. Kurssipäivät ovat tiistait 16. 
ja 30.11.2021 sekä ti 8.3, to 17.3, ti 22.3. 
ja to 31.3.2022. Tiistaisin kokoonnumme 
klo 14.30-17.30 ja torstaisin klo 15.30-
18.30.

1104503 KUDOTAAN KANGASPUILLA 
ANTTOLA
Anttolatalo, Taipaleentie 31
To 16.30–19.30
16.9.–2.12.2021
13.1.–26.5.2022, Oppitunteja 80
tekstiilityön opettaja Hanna Rautoja
Kurssimaksu 116,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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 KURSSIT
Useimmille Mikkelin keskustassa 
järjestettäville kielten kursseille voi 
nyt osallistua myös etäyhteydellä. 
Voit myös toimia esim. niin, että osalle 
tunneista osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai vaikka lo-
mamatkalla. Jos kurssilla on etäopiske-
lumahdollisuus, se on mainittu kurssin 
kuvauksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että ensimmäisellä opintokerralla tulet 
lähitunnille, mutta jos haluat osallistua 
sillekin etänä, ilmoita tästä hyvissä 
ajoin kieltenopettaja Renny Virralle, 
joka välittää tiedon kurssin opettajalle.

Opisto järjestää myös nettikursseja, jois-
sa opiskelu tapahtuu kokonaan kotona, 
omalla laitteella. Kreikan keskustelu-
ryhmä ja latinan ryhmä kokoontuvat 
tiettyyn aikaan, muiden kielten netti-
kursseilla saat yleensä uudet tehtävät 
kerran viikossa ja voit tehdä ne silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Kursseja 
on suomen (suomi vieraana kielenä), 
englannin, ranskan, venäjän, espan-
jan, italian, kreikan ja latinan kielissä. 
Nettikurssit löytyvät kieltenohjelmasta 
Mikkelin keskustan kohdalta.

TANSSI
ESITTÄVÄ TANSSI

1105510 SENIORITANSSI ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2
Ma 16.30–17.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Senio-
ritanssissa olet aina sopivassa iässä. 
Senioritanssin aloittaminen ei vaadi 
tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat hel-
posti omaksuttavat askelsarjat. Moni-
puolinen, hyvärytminen musiikki auttaa 
sinua löytämään tanssin ilon. Tansseja 
ohjaa aina koulutettu ohjaaja. Seniori-
tanssiharjoituksiin tullaan arkivaatteissa 
ja tanssiin sopivissa kengissä. Seniori-
tansseja tanssitaan useimmiten pari-
piirissä, jossa tanssipari vaihtuu. Olet 
tervetullut ryhmään yksin tai yhdessä, 
eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies tai 
nainen. Kaikki tanssivat keskenään ja 
tutustuvat nopeasti. Senioritanssissa 
on helppo saada uusia ystäviä. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
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sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin.

LIIKUNTA
8301500 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
ANTTOLA
Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2
Ke 19.00–20.30
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
Liikunnanopettaja, LitM Aleksi Lahtonen
Kurssimaksu 88,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Monipuolisesti lihaskuntoharjoittelua, 
venyttelyä, palloilua ja kehonhuoltoa.

8301530 KAJAKKIMELONNAN ABC 
SYKSY ANTTOLA
Anttolan satama, Satamatie 10
Su 10.00–15.00
29.8.2021, Oppitunteja 7
luontoliikuttaja, opas, 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 65,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Kajakkimelonnan abc -kurssilla saat 
turvalliset perustaidot järvimelonnan 
saloihin kokeneen melontaohjaajan 
johdolla. Kurssi alkaa melontateknii-
kan liikeratojen harjoittelulla maalla. 
Alkuopastuksessa saat tietoa melonnan 
varusteista sekä eri kajakkimalleis-
ta. Lyhyen kuivaharjoittelun jälkeen 
siirrymme järvelle oppimaan melonnan 
saloja. Teemana opi kajakkimelonnan 
taidot : mielen ja kehon hoito, melon-
nan liikeradat kehon syvien lihasten 
voimistajana. Varaa mukaan juomista 
ja pientä evästä sekä säänmukaiset 
liikuntavarusteet. Kajakki ja melonta-
varusteet sisältyvät kurssin hintaan. 
Kokoontuminen Anttolan satamassa klo 
10. HUOM! Tälle kurssille voit ilmoittau-
tua jo 30.6. alkaen.

8301532 SAIMAAN NEITVUORELTA  
LUONTOVOIMAA -  OPI  
METSÄKÄVELYN  SALOJA SYKSY 
ANTTOLA
Anttolan satama, Satamatie 10
Su 10.00–15.00
19.9.2021, Oppitunteja 7
luontoliikuttaja, opas, 
MTI Tiina Leinonen
Kurssimaksu 25,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Lähde oppimaan lisää itsestäsi ja 
kotiseutusi Saimaan metsistä. Taiga-
metsän puut, kalliot ja järvet puhuvat! 
Metsästä saa voimaa sekä mielelle että 
keholle. Metsässä liikkuminen on ikui-
nen luovuuden lähde. Tule tuntemaan 
erilaisen metsäympäristön energioita ja 
löytämään omat voimauttavat luonto-
ympäristöt ja oman kehon voimailun 
liikeradat. Lisäksi saat tietoa muista Sai-
maan metsäretkeilykohteista. Varustus 
sään mukainen ulkoiluvarustus, reppu 
+ omat eväät, vaelluslenkkarit tai vael-
luskengät. Kokoontuminen Neitvuoren 
parkkipaikalla.
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HAUKIVUORI
MUSIIKKI
1101623 MUSKARI 0-3 -VUOTIAAT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ma 17.15–18.00
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 69,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 69 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun.

1101624 MUSKARI NOIN 4-6 -VUOTIAAT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ma 18.00–18.45
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Satu Haanpää-Heikkilä
Kurssimaksu 69,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 69 
euroa, kurssimaksu sisältää lapsen ja 
aikuisen maksun.

1101625 KARAOKEKERHO HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ti 19.00–20.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä muka-

van rennossa ilmapiirissä. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

NÄYTTÄMÖTAITEET
1102601 TEATTERI HENKIREIKÄ
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Su 13.00–15.00
7.11.–5.12.2021
16.1.–17.7.2022, Oppitunteja 130
teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Avelin
Kurssimaksu 145,00 €
enintään 16 osallistujaa
Henkireikä on vuonna 1993 perustettu 
harrastajateatteri, jonka toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki teatterikokemuk-
seen katsomatta. Syyskaudella tutus-
tutaan teatterin tekemisen maailmaan 
erilaisilla teatteri- ja näyttelijäntyöllisil-
lä harjoituksilla sekä improvisaatiolla. 
Kevätkaudella valmistamme esityksen, 
joka esitetään kesällä 2022.

KIELTEN KURSSIT
Useimmille Mikkelin keskustassa 
järjestettäville kielten kursseille voi 
nyt osallistua myös etäyhteydellä. 
Voit myös toimia esim. niin, että osalle 
tunneista osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai vaikka lo-
mamatkalla. Jos kurssilla on etäopiske-
lumahdollisuus, se on mainittu kurssin 
kuvauksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että ensimmäisellä opintokerralla tulet 
lähitunnille, mutta jos haluat osallistua 
sillekin etänä, ilmoita tästä hyvissä 
ajoin kieltenopettaja Renny Virralle, 
joka välittää tiedon kurssin opettajalle.

Opisto järjestää myös nettikursseja, jois-
sa opiskelu tapahtuu kokonaan kotona, 
omalla laitteella. Kreikan keskustelu-
ryhmä ja latinan ryhmä kokoontuvat 
tiettyyn aikaan, muiden kielten netti-
kursseilla saat yleensä uudet tehtävät 
kerran viikossa ja voit tehdä ne silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Kursseja 
on suomen (suomi vieraana kielenä), 
englannin, ranskan, venäjän, espan-
jan, italian, kreikan ja latinan kielissä. 
Nettikurssit löytyvät kieltenohjelmasta 
Mikkelin keskustan kohdalta.

1206627 VENÄJÄN JATKOKURSSI, 
taso 2/A2
Haukivuoren yhtenäiskoulu, 
Koulutie 3
Ke 16.00–17.30
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, 
Oppitunteja 48
FM Irina Taskinen

Kurssimaksu 83,00 €
enintään 20 osallistujaa
Pitemmälle ehtineen ryhmän kanssa 
jatketaan oppikirjaa Kafé Piter 2 kap-
paleesta 2. Opit substantiivin monikon 
muodostamista eri sijoissa ja tutustut 
verbien aspekteihin. Alempi ryhmä jat-
kaa kappaleesta 7 oppikirjaa Kafe Piter 
1 (vanha versio). Huom! Tälle kurssille 
voit ilmoittautua jo nyt!

TANSSI JA LIIKUNTA
ESITTÄVÄ TANSSI

1105634 SALSA SYKSY HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
To 17.00–18.00
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 15
joogaopettaja Hanne Kostamoinen 
Kurssimaksu 29,00 €
enintään 20 osallistujaa
Salsa-kurssilla nautimme iloisesta, 
rytmikkäästä ja energisestä menosta. 
Tunnilla tanssimme salsaa soolona 
ja opettelemme salsan perusteita, 
askelten variaatioita ja vartalon käyttöä 
rennosti ja tanssin ilosta nauttien. Sopii 
hyvin myös aloittelijoille. Ota mukaan 
tanssiin sopivat tossut tai kengät, jotka 
eivät jätä jälkiä lattiaan.

1105635 LAVATANSSIKURSSI SYKSY 
HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
La 11.00–15.00
Su 11.00–15.00
2.–17.10.2021, Oppitunteja 21
seuratanssinopettaja Jorma Hokkanen , 
opetuspari Raakel Hokkanen
Kurssimaksu 47,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kurssilla on lajeina lauantaisin tango 
ja fusku, sunnuntaisin hidas valssi ja 
bugg, mutta myös osallistujien toiveita 
otetaan huomioon opetettavien tans-
silajien valinnassa.Tasona alkeistaso. 
Kurssi kokoontuu kahtena viikonloppu-
na 2.-3.10. ja 16.-17.10. Kaikkina päivinä 
on puolen tunnin evästauko, joten ota 
omat eväät mukaan. HUOM! Korona-
määräysten takia ilmoittautuminen 
oman parin kanssa! Kurssilla tanssitaan 
vain oman parin kanssa.
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LIIKUNTA
8301601 HATHAJOOGA ALKEISJATKO 
SYKSY HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
To 18.00–19.30
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 22
joogaopettaja Hanne Kostamoinen 
Kurssimaksu 42,00 €
enintään 20 osallistujaa
Hyvinvointia keholle ja mielelle 
lempeän ja energisoivan hathajoogan 
avulla. Fyysisen harjoituksen ohessa 
keskitymme myös läsnäoloon, hengi-
tykseen ja kehon ja mielen yhteyteen. 
Kurssi sopii hyvin sekä aloittelijoille että 
aiemmin joogaa harrastaneille. Oma 
joogamatto mukaan.

8301610 LAVIS® HAUKIVUORI 
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ma 17.00–18.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
LAVIS® eli lavatanssijumppa on helppoa, 
hauskaa ja hikistä tanssiliikuntaa ilman 
paria lavatanssimusiikin rytmeihin. 
Tanssiaskeleisiin yhdistetään myös 
helppoja jumppaliikkeitä. Tanssilajei-
na ovat mm. tango, salsa, valssi, cha 
cha, polkka, humppa, bugg, rumba jne. 
LAVIS® on iloista ja tehokasta liikuntaa 
keholle ja mielelle musiikista nauttien.

8301635 KEVENNETTY KUNTOJUMPPA 
KE HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ke 19.15–20.15
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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 18.00–19.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen

Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Monipuolista ja tehokasta lihaskun-
tojumppaa sekä oman kehon painolla 
että eri välineitä hyödyntäen. Tunti 
sisältää helpon alkulämmittelyn ja noin 
10 minuutin loppuvenyttelyn. Jump-
pa-alusta ja juomista mukaan.

8301645 KEHONHUOLTO HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ma 19.00–19.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 16
MMM, liikuntaneuvoja Maarit Partanen
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Rauhallinen puolituntinen, jonka aikana 
palaudutaan rasituksista, lisätään liik-
kuvuutta ja kehonhallintaa sekä vähen-
netään lihaskireyksiä. Joskus käytämme 
myös välineitä, kuten keppejä ja faskia-
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
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
FM Irina Taskinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kuntosaliharjoittelua naisille ja miehille. 
Sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin 
harrastaneille.

KUVATAITEET
1103603 POSLIININMAALAUS 
KANTALA/HAUKIVUORI
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Pe 9.00–12.00
17.9.–26.11.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 52
FM taide, kulttuuri, italian kieli Merja 
Kontinen
Kurssimaksu 103,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Suunnitellaan ja maalataan omien 
mallien mukaisia maalauksia erilaisille 
posliiniesineille. Sopii myös alkajille. 
Polttomaksu 15€ sisältyy kurssimaksuun.

KÄDEN TAIDOT
1104600 HAUKIVUOREN PUUTYÖT
Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3
Ti 17.00–20.00
14.9.–23.11.2021
11.1.–22.3.2022, Oppitunteja 80
DI Heikki Naumanen
Kurssimaksu 116,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Puuntyöstön taitojen oppimista ja 
kehittämistä. Metallintyöstö myös mah-
dollista. Tänä vuonna kokeillaan uutena 
asiana valuhartsien ja epoksien käyttöä 
erilaisiin kohteisiin. Opettajan hank-
kii valuhartseja, joista veloitus käytön 
mukaan. Kurssi on tarkoitettu harras-
tustoimintaan, eikä esimerkiksi suurten 
puutavaramäärien työstämiseen. Ikäraja 
18 vuotta.

1104601 HAUKIVUOREN 
KÄSITYÖRYHMÄ
Haukivuoritalo, Keskustie 49
Ma 17.00–20.00
13.9.–22.11.2021
10.1.–21.3.2022, Oppitunteja 80
artenomi (AMK) Kaija Väisänen
Kurssimaksu 116,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Aihepiireinä kudonnan lisäksi muita kä-
dentaitoja, sovitaan yhdessä tarkemmin 
ryhmän kanssa. Loppukevään kokoontu-
miset joka toinen viikko.
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HIRVENSALMI
MUSIIKKI
1101700 PIANONSOITTO 
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5
To 17.00–20.15
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Pianonsoiton perus- ja jatko-opetusta 
lapsille ja nuorille. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. Opiskelijan kannattaa heti 
paikan saatuaan ottaa yhteyttä opet-
tajaan soittoajan sopimiseksi, puh: 050 
430 3099. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101701 PIANON, KITARAN, UKULELEN, 
BASSON, RUMPUJEN SOITTO JA 
LAULU, maanantai
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5
Ma 17.00–20.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Soittimien perus- ja jatko-opetusta 
lapsille ja nuorille. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. Opiskelijan kannattaa heti 
paikan saatuaan ottaa yhteyttä opet-
tajaan soittoajan sopimiseksi, puh: 050 
430 3099. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101702 PIANON, KITARAN, UKULELEN,  
BASSON,  RUMPUJEN SOITTO JA 
LAULU, keskiviikko
Elomaan koulu, musiikkiluokka, 
Koulutie 5
Ke 17.00–21.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022
tuntiopettaja Kristiina Pietilä
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 6 osallistujaa
Soittimien perus- ja jatko-opetusta 
lapsille ja nuorille. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. Opiskelijan kannattaa heti 
paikan saatuaan ottaa yhteyttä opet-
tajaan soittoajan sopimiseksi, puh: 050 
430 3099. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101710 KARAOKEKERHO 
HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9
Ti 15.45–17.15
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä muka-
van rennossa ilmapiirissä. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

KIELTEN KURSSIT
Useimmille Mikkelin keskustassa 
järjestettäville kielten kursseille voi 
nyt osallistua myös etäyhteydellä. 
Voit myös toimia esim. niin, että osalle 
tunneista osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai vaikka lo-
mamatkalla. Jos kurssilla on etäopiske-
lumahdollisuus, se on mainittu kurssin 
kuvauksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että ensimmäisellä opintokerralla tulet 
lähitunnille, mutta jos haluat osallistua 
sillekin etänä, ilmoita tästä hyvissä 
ajoin kieltenopettaja Renny Virralle, 
joka välittää tiedon kurssin opettajalle.

Opisto järjestää myös nettikursseja, jois-
sa opiskelu tapahtuu kokonaan kotona, 
omalla laitteella. Kreikan keskustelu-
ryhmä ja latinan ryhmä kokoontuvat 
tiettyyn aikaan, muiden kielten netti-
kursseilla saat yleensä uudet tehtävät 
kerran viikossa ja voit tehdä ne silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Kursseja 
on suomen (suomi vieraana kielenä), 
englannin, ranskan, venäjän, espan-
jan, italian, kreikan ja latinan kielissä. 
Nettikurssit löytyvät kieltenohjelmasta 
Mikkelin keskustan kohdalta.

KÄDEN TAIDOT
1104700 KUDONTA JA KÄDENTAIDOT 
HIRVENSALMI
Puulan Manuelli -käsityökeskus, 
Junnankuja 25
Ke 11.00–14.00
15.9.–8.12.2021
12.1.–20.4.2022, Oppitunteja 60
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 101,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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, jolloin 
kurssihinta määräytyy tuntien mukaan,

1104702 HUONEKALUJEN 
KUNNOSTUS, torstaikurssi
Elomaan koulu, teknisen työn luokka, 
Koulutie 5
To 17.15–20.15
16.9.–25.11.2021
13.1.–24.3.2022, Oppitunteja 80
verhoilija, artesaani Hetta Torpo
Kurssimaksu 117,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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.

1104703 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS, 
viikonloppukurssi
Elomaan koulu, teknisen työn luokka, 
Koulutie 5
Pe 17.15–20.15
La 9.00–12.45
17.9.–27.11.2021
14.1.–26.3.2022, Oppitunteja 81
verhoilija, artesaani Hetta Torpo
Kurssimaksu 117,00 €
Enintään 12 osallistujaa
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. Kokoontumiset 
syyskaudella 17.-18.9, 8.-9.10, 12.-13.11 ja 
26.-27.11.2021. Kokoontumiset kevätkau-
della 14.-15.1, 28.- 29.1, 11.-12.2, 11.-12.3 ja 
25.-26.3.2022.

TANSSI
ESITTÄVÄ TANSSI

1105705 LAVATANSSIVIIKONLOPPU 
SYKSY HIRVENSALMI 
Seuratalo, Pitäjäntie 9
La 11.00–15.00
Su 11.00–15.00
9.–10.10.2021, Oppitunteja 11
tanssinopettaja Tiina Ripatti, paritans-
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siohjaaja Juha Häkkinen
Kurssimaksu 26,00 €
Enintään 18 osallistujaa
Syksyn lavatanssikurssi järjestetään la 
ja su 9. ja 10.10. Molempina päivinä klo 
11-15. Kurssilla ohjelmassa lavatanssei-
hin sopivia tansseja, kuten hidas valssi, 
fusku, foxi ja cha cha. Aika on pitkä, 
joten evästauko on paikallaan. Mukaan 
tarvitset vain mukavat kengät ja iloisen 
mielen. HUOM! Koronamääräysten takia 
ilmoittautuminen parin kanssa! Kurssilla 
tanssitaan vain oman parin kanssa.

1105701 SENIORITANSSI HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9
Ke 13.00–14.00
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Senio-
ritanssissa olet aina sopivassa iässä. 
Senioritanssin aloittaminen ei vaadi 
tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat hel-
posti omaksuttavat askelsarjat. Moni-
puolinen, hyvärytminen musiikki auttaa 
sinua löytämään tanssin ilon. Tansseja 
ohjaa aina koulutettu ohjaaja. Seniori-
tanssiharjoituksiin tullaan arkivaatteissa 
ja tanssiin sopivissa kengissä. Seniori-
tansseja tanssitaan useimmiten pari-
piirissä, jossa tanssipari vaihtuu. Olet 
tervetullut ryhmään yksin tai yhdessä, 
eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies tai 
nainen. Kaikki tanssivat keskenään ja 
tutustuvat nopeasti. Senioritanssissa 
on helppo saada uusia ystäviä. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin.

LIIKUNTA
8301710 TRAGER-LIIKUNTA  SYKSY 
HIRVENSALMI
Seuratalo, Pitäjäntie 9
Ti 18.30–19.30
14.9.–30.11.2021, Oppitunteja 15
Trager-liikunnan ohjaaja, 
hieroja Saara Tukiainen
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 13 osallistujaa
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 kaikenikäisil-
le aikuisille. Rento vaatetus, varvas- tai 
muut sukat, mielellään oma alusta, 
kevyt peitto esim. fleesehuopa ja juo-
mapullo.

8301725 LAVIS® HIRVENSALMI
Elomaan koulu, juhlasali, Koulutie 5
Ma 18.30–19.45
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 70,00 €
Enintään 25 osallistujaa
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. Väliin tanssitaan myös uutta 
Plus-Lavista. Plus-Lavis on käsipainojen 
kanssa toteutettava versio Lavis-la-
vatanssijumpasta. Plus-Laviksella 
monipuolistat Lavis-harjoittelun hyödyt 
vahvistamalla samalla myös ylävartalon 
lihaksia. Tunneilla käytettävät käsipainot 
saat opettajalta.

8301730 KEHONHUOLTO 
HIRVENSALMI
Elomaan koulu, juhlasali, Koulutie 5
Ma 19.45–20.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 24
KM, erityisopettaja, liikunnanohjaaja 
Jaana Strandman
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 25 osallistujaa
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
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 48
joogaohjaaja, shiatsuterapeutti Eeva-Lii-
sa Eskelinen
Kurssimaksu 83,00 €

Enintään 8 osallistujaa
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.

8301760 KUNTOJUMPPA TUUKKALA
Tuukkalan (vanha) koulu, 
Joutsantie 1212
Ke 19.00–20.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
tuntiopettaja Outi Kiesilä
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 13 osallistujaa
Kuntojumppaa ja venyttelyä lihaskun-
non ja liikkuvuuden ylläpitämiseksi. 
Sopii naisille sekä miehille.
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RISTIINA
TAITEEN PERUSOPETUS, 
MUSIIKKI
1101800 TAIKA -TAITEEN 
PERUSOPETUS: PIANONSOITTO
Ristiinan koulukeskus, musiikkiluokka, 
Mäkitie 30
Ti 14.15–18.15
14.9.–14.12.2021
11.1.–10.5.2022
MuM, musiikin maisteri Leena Äärimaa
Kurssimaksu 205,00 €
Enintään 8 osallistujaa
Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa musii-
kin yleisen oppimäärän mukaista ope-
tusta. Taiteen perusopetuksen tehtävä-
nä on antaa mahdollisimman monelle 
kokemuksia taiteesta ja taiteellisesta 
työskentelystä. Se sisältää myös yleis-
sivistäviä tavoitteita: tukee oppilaan 
henkistä kasvua ja luovuuden ja sosi-
aalisten taitojen kehittymistä. Opettaja 
sopii henkilökohtaiset opetusajat puhe-
limitse ennen ensimmäistä opetusker-
taa. Tästä tiedotamme tekstiviesteillä, 
muistathan merkitä matkapuhelinnu-
meron henkilötietoihisi ilmoittautues-
sasi. Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

MUSIIKKI
1101801 KUORO RED ROSES
Ristiinan koulukeskus, Setälä-sali, 
Mäkitie 30
Ti 18.00–19.30
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasi-
lyeva
Kurssimaksu 82,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kaikenikäisille suunnattu kuoro. Laulu-
kielenä pääsääntöisesti englanti. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101802 KARAOKEKURSSI
Ristiinan koulukeskus, Setälä-sali, 
Mäkitie 30
To 19.30–21.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 46
muusikko Pete Nikulainen
Kurssimaksu 89,00 €
Enintään 10 osallistujaa

Opi voittamaan itsesi! Karaoke antaa 
laulajalle itsevarmuutta ja voittajan 
olon. Samalla opit uusia lauluja, laulu-
tekniikkaa ja laitteiden käyttöä muka-
van rennossa ilmapiirissä. Tällä kurssilla 
ei etäopetusmahdollisuutta.

1101803 YKSINLAULU A
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Ti 15.00–18.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 6 osallistujaa
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 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

1101804 YKSINLAULU B
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Ke 16.30–19.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasi-
lyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Yksinlaulun tavoitteena on löytää oma 
vapaa ja luonnollinen äänenkäyttötapa. 
Laulamme mieleisiä lauluja kevyestä 
klassiseen. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101805 YKSINLAULU C
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Pe 14.00–16.30
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasi-
lyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Yksinlaulun tavoitteena on löytää oma 
vapaa ja luonnollinen äänenkäyttötapa. 
Laulamme mieleisiä lauluja kevyestä 
klassiseen. Yksilöopetusta on 30 min/
viikko. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101806 PIANONSOITTO
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Ma 14.00–16.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja Evgenia Vasi-
lyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta 
opiskelijan lähtötasosta riippuen. Mu-
siikin perusteiden ja vapaan säestyksen 
alkeita. Ohjelma suunnitellaan opis-
kelijakohtaisesti. Yksilöopetusta on 30 
min/viikko. Kurssi siirtyy etäopetukseen, 
mikäli lähiopetus ei ole koronavirusti-
lanteen takia mahdollista.

1101807 PIANO VAPAA SÄESTYS
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Ke 14.15–16.15
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 4 osallistujaa
Kurssilla opetellaan vapaan säestyksen 
alkeita, mm. sointumerkkejä, tyypillisiä 
sointukulkuja, säestämään helpoissa 
sävellajeissa tuttuja lauluja, erilaisia 
säestystyylejä ja musiikin peruskäsit-
teitä. Yksilöopetusta on 30 min/viikko. 
Kurssi siirtyy etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus ei ole koronavirustilanteen 
takia mahdollista.

1101808 PIANONSOITTO AIKUISET
Ristiinan koulukeskus, luokka L105, 
Mäkitie 30
Ma 16.45–19.15
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022
opettaja, kuoronjohtaja 
Evgenia Vasilyeva
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 5 osallistujaa
Kurssi sisältää pianonsoiton, musiikin 
perusteiden ja vapaan säestyksen har-
joittelua. Tule päivittämään säestystaito-
jasi tai perehtymään klassisen musiikin 
saloihin. Ohjelmisto suunnitellaan 
opiskelijakohtaisesti. Yksilöopetusta on 
30 min/viikko. Kurssi siirtyy etäopetuk-
seen, mikäli lähiopetus ei ole koronavi-
rustilanteen takia mahdollista.
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1101810 KITARAN-, BASSON- JA 
UKULELENSOITTO
Ristiinan koulukeskus, musiikkiluokka, 
Mäkitie 30
To 14.30–19.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022
muusikko Kari Montonen
Kurssimaksu 135,00 €
Enintään 9 osallistujaa
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 ilmoittautumisjärjestykses-
sä ennen ensimmäistä opetuskertaa. 
Yksilöopetusta on 30 min/viikko. Kurssi 
siirtyy etäopetukseen, mikäli lähiope-
tus ei ole koronavirustilanteen takia 
mahdollista.

KIELTEN KURSSIT
Useimmille Mikkelin keskustassa 
järjestettäville kielten kursseille voi 
nyt osallistua myös etäyhteydellä. 
Voit myös toimia esim. niin, että osalle 
tunneista osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai vaikka lo-
mamatkalla. Jos kurssilla on etäopiske-
lumahdollisuus, se on mainittu kurssin 
kuvauksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että ensimmäisellä opintokerralla tulet 
lähitunnille, mutta jos haluat osallistua 
sillekin etänä, ilmoita tästä hyvissä 
ajoin kieltenopettaja Renny Virralle, 
joka välittää tiedon kurssin opettajalle.

Opisto järjestää myös nettikursseja, jois-
sa opiskelu tapahtuu kokonaan kotona, 
omalla laitteella. Kreikan keskustelu-
ryhmä ja latinan ryhmä kokoontuvat 
tiettyyn aikaan, muiden kielten netti-
kursseilla saat yleensä uudet tehtävät 
kerran viikossa ja voit tehdä ne silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Kursseja 
on suomen (suomi vieraana kielenä), 
englannin, ranskan, venäjän, espan-
jan, italian, kreikan ja latinan kielissä. 
Nettikurssit löytyvät kieltenohjelmasta 
Mikkelin keskustan kohdalta.

KÄDEN TAIDOT
1104800 PUU- JA METALLITYÖT, 
HUONEKALUJEN KUNNOSTUS RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Mäkitie 30
To 17.00–20.00
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 92
teknisen työn opettaja Laura Kupiainen
Kurssimaksu 121,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kurssilla valmistetaan opiskelijoiden 
toiveiden mukaan uutta ja vanhaa 
puusta ja metallista. Voit ilmoittautua 
myös joko syys- tai kevätkaudelle, hinta 
määräytyy oppituntien mukaan. Kurssi 
on tarkoitettu harrastustoimintaan, eikä 
esimerkiksi suurten puutavaramäärien 
työstämiseen. Kurssin alaikäraja on 18 
vuotta.

1104801 KANKAANKUDONTA RISTIINA
Suopursu, Forsströmintie 10
Ma 17.30–20.30
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 80
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 119,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Sisusta yksilöllisillä tekstiileillä. Suun-
nitellaan, rakennetaan ja kudotaan 
käyttö- ja sisustustekstiilejä. Käymme 
läpi kudonnan perusasioita niin teo-
riassa kuin käytännössäkin. Värjäämme 
tarvittaessa kudemateriaaleja. Kudon-
nan ohessa opetellaa mm. jäännösma-
teriaaleista esim. helmivirkkausta ja 
ryijyn valmistamista käsin. Voit ilmoit-
tautua myös vain syys- tai kevätkaudel-
le. Ryhmään voi tulla myös aloittelijat. 
Syksyn suunnitteluilta on 13.9, seuraava 
kokoontuminen 27.9.2021. Loppukevään 
kokoontumiset ovat joka toinen viikko.

1104802 MAKRAME RISTIINA
Suopursu, Forsströmintie 10
Ti 10.00–13.00
19.10.–23.11.2021, Oppitunteja 20
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 39,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Makramee eli solmeilu on perinteinen 
ja helppo käsityömuoto, joka ei vaadi 
kuin erilaisia lankoja ja kaksi kättä. Ope-
tellaan makrameesolmuja, valmistetaan 
kukka-amppeleita, seinätekstiilejä, 
valaisimia, unisieppareita, laukkuja. 
Opetellaan myös kukkien ja lehtien 
solmeilua. Infokerta on ti 19.10, solmei-
lumateriaalit ja perussolmut, jatketaan 
lomaviikon jälkeen 2.11-23.11.

1104804 PITSEJÄ ERI TEKNIIKOIN 
RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, tekstiililuokka, 
Mäkitie 30
Ke 17.00–19.15
15.9.–8.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 75
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 106,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Opettelemme erilaisia pitsitekniikoita 
nypläämällä, virkkaamalla ja ommellen. 
Harjoitellaan kolmiulotteista nypläystä 
ja helmien liittämistä pitsiin. Suunnitte-
lemme myös itse pitsejä. Voit ilmoittau-
tua myös vain joko syys- tai kevätkau-
delle. Kurssi sopii myös aloittelijoille.

1104805 JAPANILAISET KIRJAT 
RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, 
tekstiililuokka, Mäkitie 30
To 17.00–19.15
23.9.–7.10.2021, Oppitunteja 9
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Valmista itse pieniä kirjasia yksinker-
taisella japanilaisella kirjansidontatek-
niikalla. Tarvitset vain tavallista paperia 
sivuiksi ja ohutta kartonkia kansiksi, 
hieman vahvaa lankaa, tukevan neulan 
ja naskalin tai muun rei’itys välineen. 
Voit käyttää kansiksi vaikka kortteja ja 
sivuiksi lasten piirroksia, vain mielikuvi-
tus on rajana.

1104806 BORO PARSINTATEKNIIKKA 
RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, tekstiililuokka, 
Mäkitie 30
To 17.00–19.15
13.–27.1.2022, Oppitunteja 9
tuntiopettaja Maria Lempelto
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kurssilla opit tuunaamaan tilkuista tai 
kierrätysvaatteistasi uutta Boro-parsien 
ja Sashiko-kirjomalla. Tilkkuja tilkkujen 
viereen ja kaikki ommellaan yhteen 
lyhyillä harsinpistoilla muodostaen 
kuviointia tai vain suoria pistorivejä. 
Sashiko-kirjonta on vanha japanilainen 
työtapa, jossa kaksi kangaskerrosta 
liitetään yhteen lyhyillä pistoilla kuvioi-
malla. Sashiko sana tarkoittaa pieniä 
pistoja.

1104814 JUKARAN KÄSITYÖRYHMÄ
Jukaran talo, Jukarantie 138
Ke 12.30–15.30
22.9.–1.12.2021, Oppitunteja 24
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tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 46,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Kudomme kankaita kurssilaisten 
toiveiden mukaan, käytössä on kahdet 
kangaspuut. Erilaisia lankatyötapoja 
mm. makramee, huovutusta, tilkkutöitä, 
värjäystä. Sisältö tarkentuu ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. Mietitään 
mahdollista jatkoa keväälle yhdessä.

1104815 NÄRHILÄN KÄSITYÖRYHMÄ
Närhilän kylätalo, Närhiläntie 530
Pe 10.00–13.00
24.9.–10.12.2021, Oppitunteja 16
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 32,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Närhilän viime keväälle suunniteltu 
ryhmä alkaa syksyllä. Kokoontumiset 
ovat kerran kuukaudessa perjantaisin 
24.9, 22.10, 12.11. ja 10.12.2021.

TANSSI
ESITTÄVÄ TANSSI

1105800 LASTENTANSSI 1-3 
-VUOTIAILLE LAPSILLE JA AIKUISELLE 
SYKSY RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30
La 10.00–10.30
18.9.–16.10.2021, Oppitunteja 3
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 19,00 €
Enintään 10 osallistujaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
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 osallistuu 
lapsen mukana tunnille. Ilmoittautumi-
nen lapsen nimellä, osallistumismaksu 
sisältää sekä lapsen että aikuisen. 
Kokoontumiset lauantaisin 18.9.-16.10. 
klo 10-10.30.

1105801 LASTENTANSSI 4-6 
-VUOTIAILLE LAPSILLE SYKSY RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30
La 10.30–11.15
18.9.–16.10.2021, Oppitunteja 5
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 16,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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
12.3.–9.4.2022, Oppitunteja 3
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 21,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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
12.3.–9.4.2022, Oppitunteja 5
tanssipedagogi Carmen Rodergas
Kurssimaksu 18,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Tunneilla lapsi oppii leikinomaisesti 
hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia 
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kansainvälinen senioritanssi on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa 
vanhempikin pysyy mukana. Senio-
ritanssissa olet aina sopivassa iässä. 
Senioritanssin aloittaminen ei vaadi 
tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat hel-
posti omaksuttavat askelsarjat. Moni-
puolinen, hyvärytminen musiikki auttaa 
sinua löytämään tanssin ilon. Tansseja 
ohjaa aina koulutettu ohjaaja. Seniori-
tanssiharjoituksiin tullaan arkivaatteissa 
ja tanssiin sopivissa kengissä. Seniori-
tansseja tanssitaan useimmiten pari-
piirissä, jossa tanssipari vaihtuu. Olet 
tervetullut ryhmään yksin tai yhdessä, 
eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies tai 
nainen. Kaikki tanssivat keskenään ja 
tutustuvat nopeasti. Senioritanssissa 
on helppo saada uusia ystäviä. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin.
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LIIKUNTA
8301800 ASTANGAJOOGA 
ALKEISJATKO RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30
Ti 18.30–20.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 48
joogaopettaja, sairaanhoitaja Kimmo 
Hänninen
Kurssimaksu 83,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
liikunnanohjaaja, 
yrittäjä Tommi Vitikainen

Kurssimaksu 59,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Mieltä virkistävää ja kuntoa kohottavaa 
kuntojumppaa, joka sisältää alkuverryt-
telyn, kuntosalityöskentelyn ja loppu-
venyttelyn.

8301823 FASKIAPILATES SYKSY 
RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1
Ke 19.00–20.00
15.9.–1.12.2021, Oppitunteja 15
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 30,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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 19.00–20.00
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 17
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 34,00 €
Enintään 10 osallistujaa
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.

8301825 SELKÄ KUNTOON RISTIINA
Kuntokartano, Kaisa Pöyryntie 1
Ke 10.00–11.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
liikunnanohjaaja (amk) Saila Parviainen
Kurssimaksu 61,00 €
Enintään 11 osallistujaa
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
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
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.

8301840 KEHONHUOLTO JA 
KEVENNETTY JUMPPA RISTIINA
Ristiinan koulukeskus, pieni sali, 
Mäkitie 30
Ke 18.00–19.00
15.9.–2.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Monipuolista kevennettyä kuntoliikun-
taa kehonhuoltoa unohtamatta. Sopii 
hyvin sekä naisille että miehille.

8301842 KUNTOJUMPPA JA 
KEHONHUOLTO NÄRHILÄ
Närhilän kylätalo, Närhiläntie 530
To 18.45–19.45
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii hyvin sekä 
naisille että miehille.

8301843 KEHONHUOLTO SYKSY 
KUOMIOKOSKI
Kuomapirtti, Pirtintie 3
To 15.45–16.45
16.9.–2.12.2021, Oppitunteja 15
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 29,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kehonhuoltoa eritoten niskan, hartiain 
ja selän alueelle. Kurssin aikataulu 
laadittu soveltuvaksi eritoten Kuoman 
työntekijöille. Sopii hyvin sekä naisille 
että miehille.
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8301844 KUNTOJUMPPA JA 
KEHONHUOLTO KUOMIOKOSKI
Kuomapirtti, Pirtintie 3
To 17.15–18.15
16.9.–2.12.2021
13.1.–7.4.2022, Oppitunteja 31
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 56,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii hyvin sekä 
naisille että miehille.

8301845 KUNTOJUMPPA JA 
KEHONHUOLTO HANGASTENMAA
Hangastenmaan kylätalo, 
Parkkilantie 237
Ti 19.00–20.00
14.9.–30.11.2021
11.1.–12.4.2022, Oppitunteja 32
kuntohoitaja, Asahi- ja pilatesohjaaja 
Raija Huhtiniemi
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 12 osallistujaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehon-
huoltoa unohtamatta. Sopii kaikenikäi-
sille ja naisille sekä miehille.

KULTTUURI, 
KIRJALLISUUS
1302800 LUKUPIIRI
Ristiinan kirjasto, Brahentie 34
Ti 17.00–19.15
14.9.–7.12.2021
18.1.–17.5.2022, Oppitunteja 27
kulttuurituottaja Noora Tähtinen
Kurssimaksu 48,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Tätä kirjaa en unohda. Tämän kirjan ha-
luaisin lukea. Tule lukupiiriin keskuste-
lemaan ja jakamaan lukukokemuksiasi. 
Kurssi antaa uusia lukuelämyksiä ja 
avartaa maailmankuvaasi tarjoten mie-
likuvitusmatkoja kirjallisuuteen. Hyppää 
kyytiin! Kurssi kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. LUKUPIIRIN KOKOONTUMIS-
KERRAT 2021 - 2022: Syksy 2021:tiis-
tai 14.9.2021,tiistai 12.10.2021,tiistai 
9.11.2021,tiistai 7.12.2021. Kevät 2022: 
tiistai 18.1.2022, tiistai 15.2.2022, tiistai 
15.3.2022, tiistai 19.4.2022, tiistai 
17.5.2022.
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SUOMENNIEMI
KIELTEN KURSSIT
Useimmille Mikkelin keskustassa 
järjestettäville kielten kursseille voi 
nyt osallistua myös etäyhteydellä. 
Voit myös toimia esim. niin, että osalle 
tunneista osallistut paikan päällä, osan 
seuraat etänä kotonasi – tai vaikka lo-
mamatkalla. Jos kurssilla on etäopiske-
lumahdollisuus, se on mainittu kurssin 
kuvauksen yhteydessä. Suosittelemme, 
että ensimmäisellä opintokerralla tulet 
lähitunnille, mutta jos haluat osallistua 
sillekin etänä, ilmoita tästä hyvissä 
ajoin kieltenopettaja Renny Virralle, 
joka välittää tiedon kurssin opettajalle.

Opisto järjestää myös nettikursseja, jois-
sa opiskelu tapahtuu kokonaan kotona, 
omalla laitteella. Kreikan keskustelu-
ryhmä ja latinan ryhmä kokoontuvat 
tiettyyn aikaan, muiden kielten netti-
kursseilla saat yleensä uudet tehtävät 
kerran viikossa ja voit tehdä ne silloin, 
kun se sinulle parhaiten sopii. Kursseja 
on suomen (suomi vieraana kielenä), 
englannin, ranskan, venäjän, espan-
jan, italian, kreikan ja latinan kielissä. 
Nettikurssit löytyvät kieltenohjelmasta 
Mikkelin keskustan kohdalta.

KÄDEN TAIDOT
1104904 JA NIIN JOULU JOUTUU 
LAAMALANSAARI
Laamalansaari, Karavaanikuja 55
La 10.30–17.00
13.11.2021, Oppitunteja 9
tekstiilityön opettaja Margit Alatupa
Kurssimaksu 24,00 €
Enintään 15 osallistujaa
Kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön 
mm. vanhat vaatteet, tilkut, paperit, 
tapetit, langat ja luonnonmateriaalit. 
Tehdään tonttuja, pieniä tilkkutöitä 
esim. taittelemalla, koristeita tape-
teista ja papereista, kortteja langoista. 
Tarvikeluettelo ja kuvia valmiista töistä 
lähetetään ilmoittautuneille ennen 
kurssia. Ilmoittaudu ajoissa, jotta ehdit 
saada infopostia.

TANSSI
ESITTÄVÄ TANSSI

1105901 TANSSILAUANTAIT 
SUOMENNIEMI
Suomenniemen Nuorisoseurantalo, 
Kirkonkyläntie 15

La 10.00–16.00
18.9.–16.10.2021, Oppitunteja 20
tuntiopettaja Birgit Penttinen
Kurssimaksu 40,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Kolmena lauantaina 18.9., 2.10. ja 16.10. 
Nuorisoseurantalolla kokoontuva 
tanssikurssi, jonka ohjelmassa klo 10-12 
Senioritanssia, klo 12.30-14.30 Kantririvi-
tanssia ja klo 15-16 LAVIS®:ta. 
Kurssin kokonaishinta 40 €. Jos osal-
listut vain yhteen lajiin, maksu on 18 €. 
Ota tässä tapauksessa yhteys toimis-
toomme. 
Senioritanssi on iloista, turvallista ja ke-
peää menoa, jossa vanhempikin pysyy 
mukana. Senioritanssissa olet aina sopi-
vassa iässä. Senioritanssin aloittaminen 
ei vaadi tanssitaustaa. Tansseissa tois-
tuvat helposti omaksuttavat askelsarjat. 
Monipuolinen, hyvärytminen musiikki 
auttaa sinua löytämään tanssin ilon. 
Tansseja ohjaa aina koulutettu ohjaaja. 
Senioritanssiharjoituksiin tullaan arki-
vaatteissa ja tanssiin sopivissa kengissä. 
Senioritansseja tanssitaan useimmiten 
paripiirissä, jossa tanssipari vaihtuu. 
Olet tervetullut ryhmään yksin tai 
yhdessä, eikä tanssissa ole väliä, oletpa 
mies tai nainen. Kaikki tanssivat kes-
kenään ja tutustuvat nopeasti. HUOM! 
Koronamääräysten takia Senioritans-
sissa jätetään toistaiseksi piiritanssit ja 
vaihtuvin parein tehtävät tanssikuviot 
pois ja tanssitaan kukin yksin. 
Kantririvitanssissa opetellaan askel-
kuvioita eri tanssilajeihin. Tanssiminen 
tapahtuu riveissä ja jonoissa, eikä vaadi 
paria. Kantritanssi on liikuntaa, joka 
vahvistaa muistia ja koordinaatiota. 
Sopii kaikille ja kaikenikäisille. 
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.

LIIKUNTA
8301905 LIHASKUNTO PAREMMAKSI 
PILATEKSEN AVULLA  SUOMENNIEMI
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20
Ma 18.00–19.00
13.9.–29.11.2021
10.1.–11.4.2022, Oppitunteja 32
pilatesohjaaja Heli Fabritius
Kurssimaksu 58,00 €

Enintään 15 osallistujaa
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
17.9.–3.12.2021
14.1.–8.4.2022, Oppitunteja 46
joogaopettaja Outi Öhman
Kurssimaksu 88,00 €
Enintään 20 osallistujaa
Joogaharjoituksessa keskitymme kehon 
ideaaliin ja hyvinvointia lisäävään asen-
toon. Joogaharjoitteet myös luovat tilaa 
orgaaniselle keholle lisäten hyvinvoin-
tia ja energisyyttä. Luomme itseemme 
hyvin kokonaisvaltaista hyvinvointia 
jooga-, meditaatio- ja pranayamahar-
joitteiden avulla.

8301921 KEHONHUOLTOA JA 
VENYTTELYÄ SUOMENNIEMI
Suomenniemen koulu, Opinraitti 20
Ke 18.00–19.00
15.9.–2.12.2021
12.1.–13.4.2022, Oppitunteja 32
pilatesohjaaja Heli Fabritius
Kurssimaksu 58,00 €
Enintään 15 osallistujaa
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!



Monipuolista taidekasvatusta lapsille, nuorille ja aikuisille

Mikkelissä järjestetään taiteen 
perusopetusta kuvataitees-

sa, käsityötaiteessa, musiikissa, 
teatteritaiteessa ja tanssissa. 
Taiteen perusopetus on tavoitteel-
lista tasolta toiselle etenevää eri 
taiteenalojen opetusta. Opetus 
edistää elinikäistä taiteen har-
rastamista ja luo pohjan oman 
taidesuhteen kehittymiselle, niin 
taiteen tekijänä kuin kokijana. 

Taiteen perusopetusta voidaan 
antaa sekä yleisen että laajan 
oppimäärän mukaan. Taiteen pe-
rusopetuksen oppimäärän suori-
tettuaan opiskelija saa päättöto-
distuksen.

Taiteen perusopetus Mikkelissä

tarjoaa monipuolista, tasoi� ain etenevää, tavoi� eellista, laadukasta ja pitkäjänteistä 
tanssitaiteen perusopetusta laajan ja yleisen oppimäärän mukaisesti amma� itaidolla 

vuodesta 2006. Ope� ajina on palkitut tanssinalan amma� ilaiset.
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Tanssikoulu Carmencita

Opinnot luovat myös pohjaa 
hakeutua opiskellun taiteenalan 
oppilaitoksiin. 

Opetussuunnitelman perusteis-
sa korostuvat kokemuksellisuus, 
yhdessä tekeminen ja taiteiden-
välisyys. Taide osana yhteiskuntaa 
ja alueellisten toimijoiden välinen 
yhteistyö saavat lisää painoarvoa.

Yksityiskohtaisemmat tiedot opin-
noista saat seuraavilta sivuilta ja 
opetuksen järjestäjiltä.  
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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/opetus/taiteen-perusopetus/ 

Taika-opintojen visuaalinen ilme: Alexander Palme



KUVATAIDE:
Ideoi ja innostu maalaamisesta, piirtämisestä, 
muotoilemisesta-kuvan tekemisen lukemattomista 
mahdollisuuksista- kannustavassa taideryhmässä 
ja ohjauksessa. Toteuta hulvattomia kuvallisia 
taideteoksia itsesi ja muiden iloksi! 

Kuvataidekoulun ryhmät: 
POLLOCIT, varhaisikä 4-6v., kurssinumero 1103103 

PICASSOT, 7-9v., kurssinumero 1103105 

DALIT, 7-9v., kurssinumero 1103106 

VAN GOGHIT, 10-12v., kurssinumero 1103108 

GAUGUINIT, 10-12v., kurssinumero 1103109 

MATISSET, 13-19v., kurssinumero 1103111 

REMBRANDTIT, 13-19v., kurssinumero 1103112 

TAIKA, kuvataiteen yhteiset opinnot aikuisille 
(uudet opiskelijat) kurssinumero 1103113 

TAIKA, kuvataiteen teemaopinnot aikuisille, 
jatkajat kurssinumero 1103114 

MUSIIKKI:
Opettele soittotaito, musisoi 
yhdessä ja luo omaa musiikkia! 
Ilmoittautuminen 6-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille.

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 12 – 16 v., 
kurssinumero 1102003 

VEKKULITEATTERI 10 – 17 v., 
kurssinumero 1102005 

Teatteri KanNu alk. 16 –v., 
kurssinumero 1102006 
Teatterin taiteen 
perusopetus aikuisille – 
ILMOITTAUTUMISKURSSI 
kurssinumero 1102009

ILMOITTAUDU MUKAAN! 
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen  
alkaa ti 24.8. 

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 2022!
Taiteen perusopetuksen MONITAIDELEIRI  Tarkemmat tiedot kevään esitteestä!



ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO 
JA SIRKUSKOULU

tarjoaa vuosittain etenevää ja tavoitteellista tanssin- ja sirkuksen opetusta myönteisen pedagogiikan 
mukaisesti upeassa toimintaympäristössä.  Etelä-Savon Tanssiopisto toimii OKM:n 2008 myöntämällä tanssin 

taiteenperusopetuksen järjestämisluvalla.

25. toimikausi alkaa 23.8.2021.
Tanssiopisto toimitilat Mikkelissä sijaitsevat SNO:n kampuksella, hienossa ja kulttuurihistoriallisessa 

PAUKKULINNAssa.  Käyttävissä on kolme upeaa tanssille ja sirkukselle täysin varusteltua ja soveltuvaa 
tanssisalia, joissa jokaisessa on ehdottoman tärkeä joustolattia, peilit, äänentoisto ja av- ja valokalustoa.  

Opisto on ottanut hybridiopetuksen vaatimukset huomioon ja opetusta kehitetään kaikin tavoin.  Teatterisalin 
näyttämö kunnostetaan mm. ilma-akrobatialle soveltuvaksi.  Hallintotilat sijaitsevat Paukkulinnan 

Pääskynpesässä, jossa sijaitsevat hallinnon työ- ja kokoustilat sekä opettajien sosiaaliset tilat.  

Opiston toimintakulttuuri ja ympäristö houkuttelevat kehittämään itseä ja hakemaan omia rajoja 
ammattiopettajien ja ohjaajien johdolla.  Opisto tarjoaa valmiudet hakeutua ammattikoulutukseen ja/tai 
harrastaa tanssia ja sirkusta omaksi iloksi, kehittymiseksi ja hyvinvoinniksi kaikenikäisille.  Ammattilaisista 

koostuva henkilökunta on opistossa tanssin ja sirkuksen harrastajia varten.  

Team ESTO 2021-2022: Cecile Ataei, Fanny Gurevitsch (opiston rehtori), 
Jutta Kaikkonen, Karoliina Ukkonen, Marjo Vartela, Marko Kolehmainen, Matilda Lindström, 

Samir Ataei, Sanni Parkkinen, Sara Gurevitsch.

Tutustu tarkemmin meihin, opetettaviin lajeihin ja opetusryhmiin nettisivuillamme:

www.etelasavontanssiopisto.fi



Musiikkiipisto

 muskarit 0-5 v.
 taituriryhmät
 soitinkaruselli

 

 

MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO   |  mlimo.fi       

Mikkelin musiikkiopisto 
tarjoaa monia eri mahdollisuuk-

sia musiikin opiskeluun sekä laa-
jan soitinvalikoiman. Olit sitten 

kiinnostunut klassisesta tai pop-
rock-musiikista, meiltä saat hy-

vää ja monipuolista opetusta. 

HAKU MUSIIKKIOPISTOON KÄYNNISTYY KE-
VÄÄLLÄ 2022, TARTU TILAISUUTEEN JA HAE!                      

 
Mikkelin lisäksi toimimme 

Mäntyharjulla, Kangasnie-
mellä, Juvalla ja Hirvensal-

mella. Lisätietoa Mikkelin mu-
siikkiopiston toiminnasta ja ha-

kemisesta saat osoitteesta  
www.mlimo.fi 
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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! Löydät 
jatkuvasti uudistuvasta kou-
lutustarjonnastamme sekä 
lähiopetuksena että verk-
kovälitteisesti toteutettavia 
koulutuksia. Vinkkinä – kysy 
oppisopimusmahdollisuutta 
pitkiin opintopisteytettyihin 
täydennyskoulutuksiin!

Katso monipuolinen 
koulutustarjontamme 
mikkelinkesayliopisto.fi

JURIDIIKKA

Hallinto-oikeuden perusopinnot  
25 op (UEF)
Perehdy hallinto-oikeuden aineelli-
seen lainsäädäntöön, ja samalla opit 
hahmottamaan ja ratkaisemaan hallin-
to-oikeudellisia ongelmia!
Opintomaksu 465 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot  
60 op (UEF)
Saat yleiskuvan eri oikeudenaloista ja 
halutessasi voit hyödyntää opinnot 
mahdollista yliopistotutkintoa varten. 
Parasta lääkettä juridiikan janoon!
Opintomaksu 1050 €

Itsensä johtaminen ja ajankäytön 
suunnittelu etä- ja asiantuntija- 
työssä 7.9.2021
Osallistumismaksu 110 €

Videokuvauksen ABC – kuvaus,  
editointi ja tekstitys 8.9.2021
Osallistumismaksu 175 €

Talouden tunnusluvut ja niiden  
analysointi 14.9.2021
Osallistumismaksu 285 €

Ryhmäanalyyttinen työnohjaaja-
koulutus (60 op) alk. 17.9.2021
Osallistumismaksu 5850 €

Sähköisen arkistoinnin perusteet ja 
tiedonhallintalain vaatimukset  
julkiselle sektorille 22.9.2021
Osallistumismaksu 215 € 

Osaaminen on työelämän  
polttoainetta – ammatillinen kasvu 
kukoistamaan! 23.9.2021
Osallistumismaksu 110 €

Etä- ja hybridityön kehittäminen: 
digitaaliset työvälineet työyhteisön 
vuorovaikutuksen ja viestinnän 
tukena 29.9.2021
Osallistumismaksu 95 €

Etäjohtaminen: läsnä välimatkasta 
huolimatta 13.10.2021
Osallistumismaksu 195 €

Tasapainoa työhön – työhyvinvoin-
nista voimaa 9.11.2021
Osallistumismaksu 90 €

Digitaaliset työvälineet etä- ja  
hybridityössä 10.11.2021
Osallistumismaksu 95 €

Sovitteluvalmennus - konfliktien ja 
ristiriitojen sovittelu työyhteisössä 
(2 op) alk. 2.12.2021
Osallistumismaksu 345 €

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 
27 op (JY)
Tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset 
valmiudet organisaatioiden sekä henki-
löstön vastuulliseen johtamiseen ja 
kehittämiseen.
Opintomaksu 575 €

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.
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talouden teemat! Projektitoiminta, 
tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtami-
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työkykyä tai työn tuottavuutta.
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OPETUS JA KASVATUSSOSIAALI JA TERVEYS

YMPÄRISTÖ, YHTEIS-
KUNTA JA PSYKOLOGIA

KIELET JA VIESTINTÄ

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen 
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25 op (UEF)
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kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, 
arvioinnin sekä henkilöstön kehittämi-
sen asiantuntijatehtävissä toimiville tai 
ko. tehtäviin suuntautuville!
Katso opintomaksu verkkosivuilta.

Opetushallinto perusopinnot  
25 op (UEF)
Tämä monitieteinen kokonaisuus 
antaa valmiudet toimia oppilaitosten 
johtotehtävissä sekä muissa opetusalan 
hallinnollisissa tehtävissä.
Opintomaksu 465 €

Ruotsin kielen perusopinnot  
30 op (UEF)
Näillä perusopinnoilla laajennat ruotsin 
kieli- ja viestintätaitosi eurooppalaisen 
viitekehyksen mukaan vähintään tasolla 
B2.1. Opit hallitsemaan kielen perus-
rakenteet, ruotsalainen kulttuuri tulee 
tutuksi sekä osaat esiintyä ja viestiä 
luontevasti toisella kotimaisella!
Katso opintomaksu verkkosivuilta.

Tehokas asiakas- ja mediatiedote  
– näin saat viestisi perille 15.9.2021
Osallistumismaksu 95 €

Kuvan lukemisen aakkoset – miten 
tulkitset kuvataidetta tunteella ja 
älyllä? alk. 28.9.2021
Osallistumismaksu 145 €

Selkokielen perusteet – 20 ohjetta 
saavutettavan tekstin kirjoittajalle 
16.11.2021
Osallistumismaksu 175 €

Kieliasu kuntoon – kielenhuoltoa 
työelämän kirjoittajille 9.12.2021
Osallistumismaksu 95 €

Tunteet kohtaamistyön ytimessä  
– jumista yhteistyöhön (3 op)  
alk. 30.9.2021
Osallistumismaksu 290 €

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä 
lääkehoito 5 op (TY)
Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda 
mukanaan ja miten niitä hoidetaan? 
Kuinka ehkäistä ikääntyvän laitoshoi-
toon siirtymistä? Tämä opintojakso 
antaa ajankohtaista tietoa vanhuusiän 
sairauksista, hyvästä lääkehoidosta, 
geriatrisesta preventiosta sekä kuole-
masta vanhuusiässä.
Opintomaksu 175 €

Ravitsemustieteen perusopinnot  
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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!
Katso opintomaksu verkkosivuilta.
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monipuolisiin ja haasteellisiin tehtäviin 
sekä vero-oikeuden asiantuntijatehtä-
viin. Samalla saat erittäin hyvät valmiu-
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Opinnot sopivat jokaiselle päivähoidon 
parissa toimivalle.
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Saat perustiedot rikosoikeudesta ja 
oikeudenkäyntimenettelystä. Opiskelet 
paljolti käytännön esimerkkien avulla 
ja samalla saat valotusta sääntöjen ja 
periaatteiden toiminnasta arkipäivän 
todellisuudessa.
Katso opintomaksu verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
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Soten moniammatillisessa ympä-
ristössä tarvitaan tiedonhallinnan 
asiantuntijoita! Opit tunnistamaan 
mm. asiakas- ja potilasturvallisuuden 
tiedonhallinnan tekijöitä sekä sovelta-
maan tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.
Opintomaksu 415 €

Tietojenkäsittelytiede,  
perusopintoja 23 op (TY)
Jos olet kiinnostunut tietojenkäsittelys-
tä, ohjelmoinnista ja asioiden tieteelli-
sistä perusteista – nämä opinnot ovat 
juuri Sinulle! Opiskelu on itsenäistä, 
pitkälti verkossa tapahtuvaa opiske-
lua, jota tuetaan monin ohjauksellisin 
keinoin. 
Opintomaksu 375 €

Tulevaisuusohjauksen menetelmät  
ja työkalut 15 op (TY)
Tästä työvälineitä ohjaustyösi tueksi! 
Millainen on tulevaisuuden työelämä 
ja millaista osaamista tarvitaan? Miten 
ohjata ammatillista ohjausta tarvitse-
via tekemään mielekkäitä ja kestäviä 
valintoja? Mm. nämä teemat tulevat 
tutuksi!
Katso opintomaksu verkkosivuilta.

 AINA UUTTA!

Poliittinen historia, perusopinnot  
25 op (TY)
Saat perustiedot yleisestä ja Suomen 
poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, 
historiantutkimuksesta sekä politiikan 
ja kansainvälisten suhteiden tutkimuk-
sesta!
Opintomaksu 415 €

Psykologian perusopinnot  
25 op (UEF)
Opit havainnoimaan ja ymmärtämään 
monipuolisesti ihmisiä ja ihmisten toi-
mintaa. Saat vastauksia, miten ihminen 
kokee, oppii, muistaa ja unohtaa.
Opintomaksu 415 €

Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)
Opinnot antavat yleiskuvan politiikan 
tutkimuksen eri traditioista, lähesty-
mistavoista ja peruskäsitteistä sekä 
keskeisistä tutkimusongelmista kuten 
politiikasta ja vallasta, poliittisista 
järjestelmistä, poliittisista konflikteista 
sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.
Opintomaksu 415 €



Kirjasto on myös kotonasi

löytää kaiken lainattavan 
aineistomme kuten kirjat, lehdet, 
musiikkiaineistot, elokuvat, pelit, ja 
lainattavat esineet esim. urheilu- ja 
käsityövälineet sekä soittimet.

käyttää e-aineistoja, kuten e-kirjoja, 
-äänikirjoja sekä aikakauslehtiä 
(50 kpl).

uusia lainoja ja varata maksutta 
aineistoja.

myös mahdolliset maksut voi 
hoitaa verkossa. 

LUMME-VERKKO- 
KIRJASTOSSA VOIT

POP UP –KIRJASTOIHIN 
JA MUIHIN TAPAHTUMIIN 
KURVATAAN MIRJALLA.

Kaikille avoimissa pop up –kirjastoissa aineisto on 
erityisesti aikuisille ja pikkulapsille suunnattua. 

Lue lisää kotisivultamme:

https://kirjasto.mikkeli.fi/ 
liikkuva-kirjastopalvelu-aloittaa/

Suora väyläSuora väylä Unelmiesi  
ammattilaiseksi 
Esedusta

JATKUVA HAKU KÄYNNISSÄ YMPÄRI VUODEN

Tutustu koulutustarjontaamme 
osoitteessa www.esedu.fi

Lisätietoja: 
HakuPISTE: hakupiste@esedu.fi,
Mikkeli puh. 040 661 0394, Pieksämäki puh. 050 524 8682
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HARRASTAJATEATTERIPÄIVÄT
MIKKELIN TEATTERILLA

14.8. & 21.8.2021

Esityksiin vapaa pääsy!
Liput jaetaan ovella.

Tutustu lisäksi oheisohjelmistoon:
Virtuaali-Wimma 14.8.-22.8.2021 

KUVITETTUJA KUUNNELMIA SEKÄ 
UUTTA NUORTEN TEATTERIA!

Kansalaisopiston kuunnelmakurssin teokset
Teatteri KanNu: 

”Kahdeksas”
Teatteriryhmä Tarapaappa: 

Too School for Cool (striimi) 15.8. klo 18

OHJELMISTO, AIKATAULUT JA 
LINKIT VIRTUAALIESITYKSIIN:

kansalaisopisto.mikkeli.fi/ajankohtaista 
mikkelinteatteri.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE

kansalaisopisto.mikkeli.fi

MUISTA NÄMÄ KURSSIT:

KURSSI KURSSINUMERO

1 0 0  V U O T T A



Esimerkkejä
verkkokoulutuksista

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:

Op = opintopiste (1 op ~ 27 h opiskelijan työtä)

▶ Asioi venäjäksi, 3 op  
▶ Saksan kertauskurssi, 5 op     
▶ Taidehistoria, 2 op  
▶ Venäjän kulttuurihistorian perusteet, 5 op 
▶ Introduction to video games creation, 25 op 

▶ Avaimet elämäntapamuutokseen osa 4: 
Pysyvän muutoksen toteuttaminen, 5 op UUSI!

▶ Juoksukoulu, 5 op UUSI!

Sinustako osaaja?
Osaajakoulutukset ovat Xamkin avoimen AMK:n uusi 
tuote, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Osaaja- 
koulutuksiin on koottu napakka paketti keskeisiä 
opintoja eri teemoista. Opinnot kestävät noin 1-1,5 
vuotta ja voit opiskella ne verkossa. Opiskelu ei johda 
tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos 
joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

▶ Yritä ja johda -osaaja

▶ Kestävän kehityksen osaaja

▶ Yritysturvallisuusosaaja

▶ Luottamushenkilöosaaja

▶ Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja

▶ Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja 

▶ Rautatieteknologian osaaja

Lue lisää: xamk.fi/korkeakouludiplomi

WWW.XAMK.FI/KOULUTUSKALENTERI

WWW.XAMK.FI/OPENSTUDIES 

KIELET JA KULTTUURI

LIIKUNTA- JA KUNTOUTUSALA

▶ Erityisruokavalioasiakas asiakkaana, 5 op UUSI! 
▶ Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti, 5 op  
▶ Ruoan ja juoman yhdistäminen, 5 op UUSI! 

▶ Johtamisen ja esimiestyön 
korkeakouludiplomi, YAMK, 60 op 

▶ Luottamushenkilöosaaja, 30 op UUSI! 
▶ Yritysturvallisuusosaaja, 30 op UUSI! 
▶ Yritä ja johda -osaaja, YAMK, 30 op UUSI! 

▶ Basics of image editing, 3 op  
▶ JavaScript-ohjelmoinnin perusteet, 5 op  
▶ Johdatus JavaScript-ohjelmointiin, 3 op UUSI! 
▶ Johdatus peliohjelmointiin, 3 op  
▶ Peliohjelmointi, 4 op

▶ Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja, 30 op UUSI! 
▶ Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä, 5 op 
▶ Tekijänoikeuden perusteet, 2 op 

▶ Kestävän kehityksen osaaja, 30 op UUSI! 
▶ Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle, 1, 5 op  
▶ Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, 5 op  
▶ Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op UUSI! 
▶ Ympäristönäytteenoton perusteet, 5 op 
▶ Ympäristövastuullisuus organisaatiossa, YAMK, 5 op

▶ Ensiavun perusteet, 2 op 
▶ Laboratoriotutkimukset ja näytteenotto 

hoitotyöntekijöille
▶ Melun mittaaminen ja arvioiminen 

– koulutus, tentti, näyttökoe  
▶ Muistihoitajakoulutus, 10 op 
▶ Ventrogluteaalinen IM-injektio

TEKNIIKKA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA MIKKELIN KAMPUKSELLA

RAVITSEMISALA

LIIKETALOUS

INFORMAATIOTEKNOLOGIA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

▶ Лечение острых ран - Treatment of 
Acute Wounds, 3 op 

▶ Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla, 5 op  
▶ Kipu ja sen lääkkeetön hoito, 5 op UUSI!
▶ Lasten astma ja allergiat, 3 op UUSI! 
▶ Sexual Health and Rights, 5 op  
▶ Toteuta lääkehoitoa turvallisesti 

– sosionomi, geronomi, lähihoitaja, 5 op UUSI! 
▶ Tunnistatko uniapnean?, 5 op UUSI! 
▶ Turvallinen lääkehoito, 2 op UUSI! 

TERVEYSALA

Elä oppiaksesi.

Lisätietoja maksuista ja opiskelusta: 
www.xamk.fi/avoinamk

Tarkista ilmoittautumis- ja 
alkamisajankohdat verkkosivuilta: 

Hanki täsmäosaamista, päivitä tietosi tai kartoita uusia uramahdollisuuksia. Tyydytä tiedonnälkäsi 

yksittäisellä opintojaksolla tai laajemmalla opintokokonaisuudella - Xamk Pulsessa on valinnanvaraa. 

Xamk Pulse kokoaa yhteen kaikki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun  

avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen opinnot. 

Runsas tarjontamme on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden  

tarpeet ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Pidä mielesi avoimena ja nauti matkasta!

OSAAJAKOULUTUKSET

▶ Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla, 5 op 
▶ Huumetyö, 5 op
▶ Kouluhyvinvoinnin ja koulukuraattorityön 

osaaja, 30 op UUSI! 
▶ Kriminaalityö, 5 op
▶ Kulttuuritulkki – Kulttuurien välisen 

ymmärtämisen vahvistaminen, 10 op 
▶ Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, 5 op 
▶ Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op 
▶ Systeeminen perhetyö, 5 op UUSI!
▶ Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, 5 op UUSI!

SOSIAALIALA www.xamk.fi/koulutuskalenteri

Maksuperuste on joko 12 € /opintopiste tai luku-
kausimaksu 175 € / lukukausi. Koulutuksemme 
ovat maksuttomia toisen asteen opiskelijoille ja 
vuoden 2021 aikana alkavat koulutukset myös 
työttömille työnhakijoille ja lomautetuille sekä 
seniorieläkeläisille. 
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työttömille työnhakijoille ja lomautetuille sekä 
seniorieläkeläisille. 
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MIKKELIN 
YLIOPISTOKESKUS

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, 
LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva 

yliopistokeskittymä. 

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

UUTTA ETELÄ-SAVOSSA!

LUT-YLIOPISTO KÄYNNISTÄÄ JOHTO-, PÄÄLLIKKÖ-, ASIANTUNTIJA-                   
JA KEHITYSTEHTÄVISSÄ TYÖSKENTELEVILLE SUUNNATUN ETELÄ-SAVON                

LUT EMBA -OHJELMAN 4.11.2021. LISÄTIETOJA: 
www.lut.fi/taydennyskoulutus/johtaminen/etela-savon-lut-emba
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Sota 
Järjestäytyneid

en yhteisöjen väkivaltainen konflikti. (SA
-kuva)

Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan 
vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
Viimeisintä teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät sinut sodan 

kokemuksiin. Miltä sota tuntuu ihmisessä?

Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.

Ristimäenkatu 4, Mikkeli Tutustu Muistiin osoitteessa www.muisti.org

Julkinen tiedote
Mikkelin Kansalaisopisto


