


Kemijärven kansalaisopisto on Kemijärven kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, 
joka kuuluu hyvinvointipalveluihin ja toimii hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Toiminta-alue on 
Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.

KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTON 
TOIMISTO

Osoite Vapaudenkatu 8 A (Sortteeri, kaupungin palvelupiste)
 98100 Kemijärvi
Sähköposti kansalaisopisto@kemijarvi.fi

Asiakaspalvelu avoinna ma – to klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

Löydät meidät myös Kemijärven kaupungin kotisivuilta ja Facebookista.

YHTEYSTIEDOT
HENKILÖKUNTA
Rehtori  Heidi Laukkanen  040 4842079 
Toimistosihteeri Mari-Anne Mourujärvi 040 8454166 
Suunnittelijaopettaja Heli Björkman  040 1933968 
Päätoiminen opettaja Jukka Haavisto  040 8229325 
Hanketyöntekijä-kouluttaja Pirjo Korkalainen  040 1858952
   
Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 
LUKUVUOSI 2022-2023
Syyslukukausi 5.9. – 4.12.2022
Syysloma (vko 42) 17.10. – 23.10.2022
Kevätlukukausi 9.1. – 30.4.2023
Hiihtoloma (vko 10) 6.3.– 12.3.2023
Pääsiäinen 7.4. – 10.4.2023
Kesälukukausi  1.5.-31.7.2023

Kansalaisopisto Näkösillä-kevätnäyttely 6.-8.5.2023.

Opetusta ei järjestetä juhlapyhinä eikä juhlapyhien aattoina (kiirastorstai, vappuaatto, helatorstai). 
Suurin osa syyslukukauden kursseista alkaa viikolla 36 (5.9.2022 alkavalla viikolla). 

Oikeudet opinto-ohjelman muutoksiin pidätetään. 

Kannen kuva Kansalaisopisto
Painotyöt ja ulkoasu Oridea Oy
Jakelu Posti Oy
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TERVEISET KANSALAISOPISTOLTA!
Opistomme tarjoaa kursseja kaikenikäisille Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken 
alueella. Lähiopetuksen rinnalle olemme lisänneet eri aineiden verkkokursseja, joihin on 
helppo osallistua mistä tahansa, vaikkapa lomareissulta. 
Viime keväänä järjestetyn kurssiarviointikyselyn kautta saimme paljon positiivista palautetta 
kurssien tärkeydestä hyvinvoinnin tuottajana sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhdessä 
tekemisen mahdollistajana. Erityisesti pyynnöt tuntimäärien lisäämisestä ja toive laajan kurs-
sitarjonnan jatkumisesta nousivat esille vahvasti.  Vaikka suurin osa kurssi-ilmoittautumista 
tapahtuukin tänä päivänä netin kautta, silti opinto-opas koettiin edelleen tärkeäksi tiedonläh-
teeksi.  Kurssitarjonnassa olemme huomioineet kuntalaisten toiveita. Tarjonta täydentyy tule-
van lukuvuoden aikana, joten kaikkia kursseja ei löydy opinto-oppaan sivuilta.  Ajankohtaiset 
ja päivitetyt kurssitiedot löydät aina sähköisestä Hellewi-kurssitietojärjestelmästä.
Kansalaisopistossa opitaan useita yleisiä työelämässä tai jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja 
ja taitoja. Joihinkin kurssisisältöihin on tullut uutuutena osaamisperusteisuus. Halutessasi 
opintosi voidaan arvioida ja rekisteröidä kansalliseen opintosuoritusten Koski- tietovaran-
toon. Näihin osaamistavoitteisiin pystyt tutustumaan jo muutamien kurssien kohdalla em. 
nettijärjestelmän kautta.
Tulevan lukuvuoden keskeisenä teemana nostamme esiin kestävän kehityksen kaikessa toi-
minnassamme meneillään olevan Lapin opistopiirin yhteishankkeen puitteissa. Kartoitamme 
ja päivitämme toimintaamme kestävän kehityksen vaatimusten mukaiseksi. Haastamme si-
nutkin tähän mukaan! Mieti, millä tavoin voisit osallistua tähän kaikkia meitä koskettavaan 
asiaan. 
Kansikuvassa oleva kansalaisopiston Iitu-neiti on tullut jo monille tutuksi Facebookin kautta. 
Iitu aloitti viime syksynä kurssivierailut ja jatkaa taas kyläilyä tulevanakin kautena kurssi-
kuulumisia kertoen. 

Tutustu, ilmoittaudu ja tule sinäkin mukaan!

Heidi Laukkanen
Kansalaisopiston rehtori

TOIMINTA-AJATUS
Kansalaisopiston laadukas ja monipuolinen kurssitarjon-
ta koko toiminta-alueella, jonka tehtävä on lisätä alueen 
veto- ja pitovoimaa.
Tavoitteena on luoda edellytyksiä henkisen, fyysisen ja 
sosiaalisen vireyden ylläpitämiseen sekä elämänlaadun 
ja -hallinnan parantamiseen.

ARVOT
• asiakaskeskeisyys

• tasa-arvoinen sivistys

• elinikäisen oppimisen oikeus

• joustavuus

• osallisuus ja yhteisöllisyys

VISIO
Kemijärven kansalaisopisto on luova ja innovatiivinen 
oppimisyhteisö sekä toiminta-alueellaan vetovoimainen 
ja korkeasta laadustaan tunnettu toimija. 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tuodaan 
osaksi kurssien sisältöä ja yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa.
Kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana kaikessa 
toiminnassamme.
Vapaan sivistystyön laaja ja monipuolinen tarjonta edis-
tää eri ikäisten osallistumista opiston toimintaan
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ILMOITTAUTUMINEN
Kansalaisopiston kursseilla voivat opiskella kaikki kotipaikkakunnasta riippumatta.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 23.8.2022 klo 9.00. 
Koko lukuvuoden kestävissä kursseissa ilmoittautuminen koskee sekä syys- että 
kevätlukukautta. Mikäli et jatka kurssilla keväällä, sinun tulee perua kurssipaikkasi ke-
vään osalta ilmoittamalla siitä toimistolle 28.11.2022 mennessä. Vapaina oleviin kurs-
sipaikkoihin voi ilmoittautua 1.12. alkaen. Toimistolta voit tiedustella vapaita opiskelupaik-
koja myös kesken lukukauden.

Kurssille ei voi ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimen vastaajaan 
jätetyllä viestillä.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun.

Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua
1. Internetin kautta: https://www.opistopalvelut.fi/kemijarvi/
2. Puhelimitse 

• toimisto  040 845 4166 

• Jukka Haavisto  040 822 9325 

• Heli Björkman  040 193 3968

• Pirjo Korkalainen  040 185 8952

3. Henkilökohtaisesti opiston toimistossa 
Vapaudenkatu 8, Sortteeri, katutaso 

Asiakaspalvelu avoinna ma – to klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00.

KAIKILLE KURSSEILLE ON PAKOLLINEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
• Katso tarkemmat alkamisajat ja –paikat kunkin kurssin kohdalta.  
• Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssit alkavat 

vain, jos ennakkoilmoittautuneita on riittävästi. 
• Opistolta otetaan yhteyttä, jos kurssi peruuntuu, kurssitiedot 

muuttuvat tai mikäli pääset kurssille varasijalta.
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OPISKELUPAIKAN PERUMINEN 
Huom! Jos joudut perumaan osallistumisesi, siitä on 
ilmoitettava opiston toimistoon viimeistään kurssin 
viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Koko lukuvuoden 
kestävissä kursseissa ilmoittautuminen koskee auto-
maattisesti sekä syys- että kevätkautta. Mikäli et jatka 
kurssilla enää keväällä, sinun tulee perua kurssipaikka-
si kevään osalta ilmoittamalla siitä aina toimistolle 
28.11.2022 mennessä.
Opettajalle ilmoittaminen ei ole riittävä perumistapa. Il-
man ajoissa tapahtunutta perumista toimistolle, kurssi-
maksu laskutetaan kokonaisuudessaan.

Kurssin keskeyttäminen, paikalle 
tulematta jättäminen tai poissaolo ei 
oikeuta kurssimaksumuutoksiin.  

KURSSIMAKSUT
Joidenkin kurssien osallistumismaksun voi suorittaa jo 
ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa, Smartum- 
saldolla tai ePassilla. Opistolla on maksulinkki-palvelun 
lisäksi edelleen käytössä perinteinen laskutusjärjestel-
mä.
Älä maksa kurssia ennakkoon, mikäli haet alen-
nusta tai avustusta kurssimaksuun. Kurssimaksujen 
alennuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä 
toimistoon heti kurssin alkaessa, jotta aiheettomilta las-
kutuksilta ja hyvityksiltä vältytään.  
Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia. Niiden maksamat-
tomuudesta annetaan vain yksi maksukehotus, jon-
ka lähettää Suomen kuntaperintä. Tämän jälkeen 
maksamaton lasku siirtyy perintään. Maksamattomat 
kurssimaksut voivat johtaa opiskeluoikeuden tilapäiseen 
menettämiseen.

KURSSIMAKSUJEN 
PERUUTUSEHDOT LÄHI- JA 
ETÄOPETUKSESSA
Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen 
vuoksi.
Kemijärven kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistos-
ta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista 
ylivoimaisen esteen sattuessa. Esim. Koronatilanne voi 
aiheuttaa ylivoimaisen esteen lähiopetuksen järjestämi-
selle. Kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysvi-
ranomaisten sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
ohjeistuksia opetuksen järjestämisessä poikkeustilan-
teessa. 
Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia 
viranomaistaholta, voidaan opetus rehtorin päätöksellä 

siirtää etäopetukseksi tai toteutettavaksi myöhempänä 
ajankohtana. Osallistumatta jättäminen ei ole peruste 
kurssimaksun palautukselle.
Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää 
myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palau-
tusta kurssimaksusta. Kurssimaksua palautetaan sii-
nä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. 
Tällöin opiskelijan on toimitettava pankkiyhteystiedot 
toimistolle. Alle kymmenen euron summia ei palauteta. 

OPISKELUMATERIAALI
Opiskelijat kustantavat itse henkilökohtaisen kurssima-
teriaalin. Varsinkin taito- ja taideaineryhmissä on varau-
duttava materiaalihankintoihin ja - kuluihin. Opettajalta 
saa tarkempaa tietoa materiaalihankinnoista. Kurssiin 
mahdollisesti liittyvät retket ja matkat ovat omakus-
tanteisia. Posliini- ja keramiikkaryhmissä raaka- ja la-
situspoltto toteutetaan vain ko.  kurssilla valmistetuille 
esineille.

Kursseilla ei saa valmistaa 
tuotteita myyntitarkoituksella.

VAKUUTUKSET JA KORVAUKSET
Opiskelijat kuuluvat kaupungin ryhmätapaturmava-
kuutuksen piiriin. Suosittelemme kuitenkin opiskelijoita 
ottamaan henkilökohtaisen, kattavamman vakuutuk-
sen. Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa 
vastoin opettajan ohjeita työvälineiden rikkoutumisen, 
häviämisen tai opetustilalle aiheutuvan vahingon. Opisto 
ei korvaa valmistusprosessissa rikkoutuneita töitä.

TIEDOTUS JA KURSSIMUUTOKSET
Ilmoitamme uusista kursseista ja opinto-ohjelman muu-
toksista Koti-Lappi-lehden muistilistalla, sekä kurssi-
kohtaisesti opiskelijoille suoraan tekstiviestillä. Päivitetyt 
tiedot näet aina kurssijärjestelmä Hellewistä: 
https://www.opistopalvelut.fi/kemijarvi/  

OPISKELIJOIDEN 
VÄHIMMÄISMÄÄRÄ 
JA OPINTORYHMÄN 
KESKEYTTÄMINEN
Opintoryhmän aloittaminen vaatii kurssikohtaisesti mää-
rättyä vähimmäisopiskelijamäärää. Jos opiskelijamää-
rä kurssin jo alettua laskee merkittävästi alle minimin, 
kurssi voidaan keskeyttää. Maksettuja kurssimaksuja ei 
palauteta.



7

ALENNUKSET JA OPINTOSETELIT 
Vain yksi alennus on mahdollinen kurssia kohden.

Työttömyysalennus
Kurssin alkaessa työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla 
olevat työttömät sekä Kelan kotihoidontuella olevat hen-
kilöt saavat 50 %:n alennuksen esittämällä Kelan viimei-
simmän maksuilmoituksen toimistolle.

Perhealennus
Jos samasta taloudesta osallistuu useampia henkilöitä 
samalle kurssille, niin yksi maksaa täyden hinnan ja alle 
20-vuotiaat saavat 50 % alennuksen kurssimaksusta.

Opintoseteliavustus
Kohderyhmät ovat eläkeläiset ja yli 63-vuotiaat (seniori-
väestö), työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat 
(joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta), maa-
hanmuuttajat ja oppimisvaikeuksia kokevat.

Voit hakea opintoseteliavustusta 
ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä 
vain yhteen syksyllä alkavaan kurssiin.

Oikeus avustukseen on todistettava pyydettäessä toi-
mistolle. Opintoseteliavustus on 10 € ja se on henkilö-
kohtainen. Avustuksia ei myönnetä viikonloppukursseille.  
Opintoseteliavustusta jaetaan siihen saakka, kun määrä-
rahaa on käytettävissä. 

LIIKUNTAPASSI
Liikuntapassi sopii hyvin mm. vuorotyöläisille ja sillä voi 
osallistua yhteensä 10 kertaa passissa nimettyihin kurs-
seihin (merkitty kurssien kohdalla). Passin hinta on 36 € 
ja sen saat käyttöösi opiston toimistolta. Opiskelijan tulee 
ilmoittautua jollekin passiin oikeutetulle kurssille. 
Liikuntapassikurssit 2022–2023

8301002 Zumba
8301003 Zumba
8301018 Tehoa kehoon painoilla
8301029 Varttuneiden liikunta
8301040 Lavis
8301042 Kehonhuolto ikääntyville
8301043 Kehonhuolto
8301051 Lentopallo

TODISTUKSET
Säännöllisesti opetukseen osallistuneet saavat pyynnös-
tä osallistumistodistuksen. Kuluvan lukuvuoden todistus 
on maksuton. Aikaisempien lukuvuosien todistuksesta 
peritään 5 € ja monen vuoden koontitodistuksesta 10 €.
Mikäli kurssi on osaamisperusteinen, sinulla on mah-
dollisuus saada pyynnöstä arvioinnin sisältävä todistus 
opintosuorituksestasi. Ilmoita asiasta ennen kurssin 
alkua opettajalle. Todistus rekisteröityy automaattisesti 
Koski-tietovarantoon

LAHJAKORTTI
Kansalaisopiston lahjakortti on erinomainen ja persoo-
nallinen lahja. 
Lahjakortti on henkilökohtainen ja sen arvon voi käyttää 
haluamiensa kurssien maksuun. Kortti on voimassa vuo-
den ostohetkestä ja sen voi hankkia toimistolta.
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KEMIJÄRVI
MUSIIKKI

1101001 NAISKUORO LAULUILO
Musiikkiopisto Su 17.00–18.30 
Tarja Alakörkkö-Perkkiö 11.9.–4.12.2022 
97,00 e (47,00 e, 50,00 e)  15.1.–23.4.2023
Yhdessä laulamisen iloa, kuorolaulutekniikkaa, esiinty-
misrohkeutta, yhteisöllisyyttä sekä oppimisen ja onnis-
tumisen riemua tarjoaa naiskuoro Lauluilo. Lauletaan ja 
iloitaan yhdessä! 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1101002 ORKESTERI 
Isokylän koulu Su 17.00–18.30 
Olli Vermas  4.9.–4.12.2022
100,00 e (50,00 e, 50,00 e) 8.1.–23.4.2023
Orkesteri soittaa kevyttä sovitettua musiikkia tangosta 
swingiin. Sovitukset edellyttävät nuotinlukutaitoa. Tule 
nauttimaan rytmi- ja viihdemusiikin yhteissoitosta. Kaik-
kia orkesterisoittimia tarvitaan mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022  

1101004 TUNTURIHARMONIKAT 
Musiikkiopisto Ma 11.30–13.30 
Markku Laamanen  5.9.–28.11.2022 
94,00 e (43,00 e, 51,00 e)  9.1.–24.4.2023 
Jatkokurssi, jossa syvennetään soittotekniikkaa ja pe-
rehdytään yhtyesoittoon. Kurssi on tarkoitettu harmoni-
kan soiton alkeet jo hyvin hallitseville. Mukaan toivotaan 
myös muiden instrumenttien soittajia. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022  

1101007 SENIORIKARAOKE 
Kemijärven VPK Ma 12.00–14.30 
Arvo Laine 19.9.–28.11.2022 
108,00 e (54,00 e, 54,00 e)  9.1.–20.3.2023 
Tule karaokekurssille elvyttämään laulutaitoasi ja voitta-
maan esiintymispelkosi. Rentoa ja kannustavaa yhdes-
säoloa laulaen. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022  

1101012 HARMONIKKA YKSILÖOPETUS 
Isokylän koulu To 16.00–17.30 
Jarkko Kotilaine 22.9.–1.12.2022 
168,00 e (80,00 e, 88,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Harmonikansoiton yksilöopetusta. Opetusaika 30 min/
opetuskerta. Syksy 10 kertaa ja kevät 11 kertaa. Opettaja 
sopii soittoajat henkilökohtaisesti opiskelijoiden kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022  

1101013 PIANONSOITTOA KAIKENIKÄISILLE 
Musiikkiopisto Ma 14.30–21.00 
Heli Björkman 5.9.–28.11.2022 
192,00 e (96,00 e, 96,00 e)  9.1.–3.4.2023 
Tule pianonsoiton ihmeelliseen ja rentouttavaan maail-
maan! Pianonsoiton kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille 
soittajille, jotka haluavat oppia soittamaan pianoa. Läh-
tötasoa ei tarvita. Tavoitteena on soittamisen ilo yhdistet-
tynä tavoitteelliseen ja yksilölliseen oppimiseen, oletpa 
aloittaja tai jo alkeista pidemmälle ehtinyt soittaja. Kurssi 
toteutetaan yksilöopetuksena Opetusaika 30 min/ope-
tuskerta. Kokoontumiskerrat syksy 12 ja kevät 12. Lisä-
tietoja opettajalta p. 040 092 7557 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1101014 HARMONIKKARYHMÄ 
Isokylän koulu To 18.00–19.00 
Jarkko Kotilaine 22.9.–1.12.2022 
50,00 e (24,00 e, 26,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Yhteissoittoa rennossa ilmapiirissä. Tunneilla edetään 
leppoisaan tahtiin opiskelijoiden taidot ja toiveet huomi-
oiden. Kurssi sopii jo jonkin verran harmonikan soittoa 
harrastaneille. Tule rohkeasti mukaan! 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022  

1101017 MUSIIKKIKERHO ATOMI ryhmä A 
Musiikkiopisto Ma 9.30–11.00 
Anna Kekki 5.9.–28.11.2022 
94,00 e (43,00 e, 51,00 e)  9.1.–24.4.2023 
Erityisryhmän musiikkikerho. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1101018 MUSIIKKIKERHO ATOMI ryhmä B 
Musiikkiopisto Ma 9.30–11.00 
Markku Laamanen 5.9.–28.11.2022 
94,00 e (43,00 e, 51,00 e)  9.1.–24.4.2023 
Erityisryhmän musiikkikerho. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  
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NÄYTTÄMÖTAITEET

1102108 ILMAISUN ILOA
Kulttuurikeskuksen sali Ke 9.30–11.30 
Virpi Vielma 7.9.–7.12.2022 
145,00 e (70,00 e, 75,00 e) 13.1.–26.4.2023 
Syyslukukaudella kuvallista ilmaisua ja muotoilua. Ke-
vätkaudella teatteri-ilmaisua. Taideilmaisun menetelmiä 
monipuolisesti hyödyntävä kurssi kehitysvammaisille 
ihmisille. Tavoitteena on ilmaisun vapauttaminen, ku-
vallisen ilmaisun monipuolinen kokeilu, tunneilmaisun ja 
roolien kokeilut sekä tarinallinen seikkailu.
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1102103 LAUSUTAAN RUNOJA- 
YKSIN JA YHDESSÄ 
Kulttuurikeskuksen sali Ke 16.00-18.15                               
Virpi Vielma 7.9.–23.11.2022 
60,00 e  
Kurssilla tutustutaan erilaisiin runoihin ja niiden erilai-
siin ilmaisutapoihin. Syyskausi harjoitellaan erilaisten 
teemojen parissa. Kevätkaudella harjoitellaan runoihin 
pohjautuva esityskokonaisuus. Kevään kurssin ajankohta 
tarkentuu myöhemmin.
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022    

KUVATAITEET

1103003 MAALAUS 
Isokylän koulu To 10.00–14.00 
Ritva Imporanta 15.9.–24.11.2022 
126,00 e (54,00 e, 72,00 e)  12.1.–20.4.2023 
Kurssilla on mahdollisuus maalata erilaisilla tekniikoilla 
ilman aiempaa kokemusta. Aihe oman valinnan mukaan 
tai yhteisistä asetelmista. Omat välineet ja materiaa-
lit mukaan. Kurssin aikana käydään läpi sommittelua 
sekä perspektiivi- ja värioppia. Lisätietoja opettajalta p. 
040 183 9367. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1103004 TAITEEN PERUSOPETUS 
- KUVATAIDE 
Hillatien koulu Ke 14.00–15.30 
Virpi Vielma  14.9.-30.11.2022
100,00 e (44,00 e, 56,00 e) 18.1.–26.4.2023 
Tämä kurssi keskittyy taiteen perusopetukseen kuva-
taiteessa. Kurssi on tarkoitettu 7-8-vuotiaille. Opinnoilla 
tuetaan lasten luovaa ajattelua, kasvua ja kehittymistä 
taidetoiminnan keinoin. Opetus korostaa oppimisen iloa 
ja sitä, että oppija on itse aktiivinen toimija. Opetuksessa 
luodaan edellytyksiä taidesuhteen kehittymiselle ja eli-
nikäiselle taiteenalan harrastamiselle. Opetuksen sisäl-
löt ja tavoitteet määritellään tarkemmin taiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelmassa. Kurssihinnan lisäksi 
peritään 25 e materiaalimaksu. Lisätietoja opettajalta 
p. 040 041 0022.   

1103009 AKVARELLIMAALAUS 
Isokylän koulu To 16.00–18.30 
Ritva Uusitalo  20.10.–8.12.2022 
86,00 e (40,00 e, 46,00 e)  26.1.–4.5.2023 
Oletko kiinnostunut akvarellimaalauksesta? Kurssilla 
keskitymme vesiväreihin ja akvarellin monipuolisuu-
teen. Aihevalinta on esim. maisema, esine tai abstrakti. 
Kokoontumiset syksyllä joka viikko, keväällä joka toinen 
viikko. Ota kurssille mukaan omat värit ja paperit. Lisä-
tietoja opettajalta p. 050 430 9880. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2022  

1103014 IKONIMAALAUS päivä 
Isokylän koulu Ke 10.00–14.00 
Ritva Imporanta  14.9.–7.12.2022 
135,00 e (63,00 e, 72,00 e)  11.1.–19.4.2023 
Tule maalaamaan oma enkeli- tai henkilöikoni. Aloitte-
lijakin onnistuu, vaikka et olisi maalannut kouluaikojen 
jälkeen. Opettajalta voit ostaa tarvittavat materiaalit. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

1103015 IKONIMAALAUS ilta 
Isokylän koulu Ke 17.30–20.45 
Ritva Imporanta 14.9.–7.12.2022 
108,00 e (50,00 e, 58,00 e)  11.1.–19.4.2023 
Kurssilla maalataan oman valinnan mukaan henkilö- ja 
tapahtumaikoneja. Kurssille voi osallistua myös aloitte-
lija. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  
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1103031 TIFFANYLASITYÖ syksy 
Hillatien koulu La 12.00–15.15 
Virpi Vielma  17.9.–15.10.2022 
40,00 e  
Tule tutustumaan tiffanylasi-tekniikkaan. Kurssilla voit 
tehdä esimerkiksi mieleisesi työn ikkunalle, lyhdyksi tai 
koristeeksi. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta, muista väli-
neistä tehdään yhteistilaus ensimmäisellä kurssikerralla. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

1103041 LAPINRUMMUN VALMISTAMINEN 
Isokylän koulu La 9.00–17.15 
Ritva Imporanta Su 10.00–16.00 
61,00 e 1.–16.10.2022  
Kurssilla valmistetaan perinteiseen tapaan haapalau-
dasta ja poronnahasta kehärumpu. Materiaalitilaus heti 
ilmoittautumisen jälkeen. Tiedustelut Ritva Imporanta 
p. 040 183 9367. 
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2022  

1103531 TIFFANYLASITYÖ kevät 
Hillatien koulu  La 12.00–15.15 
Virpi Vielma 14.1.–4.3.2023  
64,00 e  
Tule tutustumaan tiffanylasi-tekniikkaan. Kurssilla voit 
tehdä esimerkiksi mieleisesi työn ikkunalle, lyhdyksi tai 
koristeeksi. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta, muista väli-
neistä tehdään yhteistilaus ensimmäisellä kurssikerralla. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023  

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

1104001 LASTEN JA NUORTEN 
KÄSITYÖKERHO 
Tapionniemen kyläkartano Ma 15.30–17.00 
Jenna Harju 12.9.–28.11.2022 
87,00 e (40,00 e, 47,00 e)  16.1.–24.4.2023 
Tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin luoden erilaisia 
pieniä tuotteita, kuten savikoristeet, huovutetut patala-
put, kankaanpainannalla koristellut kassit, avaimenperät 
yms. Kurssimaksun lisäksi peritään materiaalimaksu 25 

e /lukukausi. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022  

1104004 ISLANTILAISIA NEULEITA 
Toimipaikka avoin  Ti 17.15–19.30 
Heli Björkman 6.9.–15.11.2022 
119,00 e (54,00 e, 65,00 e)  10.1.–4.4.2023 
Tule neulojien rönsyilevään maailmaan! Islantilaisten 
neuleiden kurssilla opetellaan neulomaan kirjoneulepu-
seroita sekä- asusteita (säärystimet, sukat, lapaset ym.) 
islantilaisista sekä muista langoista ja eri malleista. Ta-
voitteena on valmistaa ainakin yksi kirjoneule. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022  

1104005 NEULEKONEKURSSI 
Toimitalo, tekstiilityö La 10.00–16.00 
Mervi Koivu Su 10.00–16.00 
40,00 e 27.–28.8.2022 
Opi koneella kutomisen perusteita sekä kutomaan sukat 
taso- tai pyöröneuleena. Ota mukaan oma kone mikäli 
mahdollista. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2022  

1104008 KANGASPUILLA KAUNISTA päivä 
Toimitalo, kudonta Ke 14.00–16.30 
Marita Varrio  21.9.–23.11.2022 
113,00 e (54,00 e, 59,00 e) 11.1.–22.3.2023 
Tervetuloa oppimaan kankaankudontaa omasta tasostasi 
aloittaen. Rakennetaan loimet yksin tai yhdessä opiskel-
len rakentamisen niksejä. Kudotaan oman valintasi mu-
kaisia tuotteita. 1-2 yhteislointa, jotka sovitaan kurssin 
alkaessa. Kurssin hintaan kuuluu tilan käyttö- ja avain-
maksu 5 e/lukukausi. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022  

1104009 KANGASPUILLA KAUNISTA ilta 
Toimitalo, kudonta Ke 17.00–19.30 
Marita Varrio 21.9.–23.11.2022 
113,00 e (54,00 e, 59,00 e)  11.1.–22.3.2023 
Tule oppimaan mielenkiintoista omien yksilöllisten kan-
kaiden rakentamista ja kutomista sekä kankaan raken-
teiden teoriaa. Kurssi sopii myös alkeita opiskelevalle. 
Kurssin hintaan kuuluu tilan käyttö- ja avainmaksu 5 e/
lukukausi. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022  
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1104010 KUDONTA - JA 
KÄSITYÖPAJA Särkikangas 
Liikuntahalli, kutomo Ke 14.00–16.30 
Eira Pasma 14.9.–23.11.2022 
124,00 e (59,00 e, 65,00 e)  11.1.–29.3.2023 
Tule kokeilemaan erilaisia käsityötekniikoita oman tar-
peen mukaan. Kudonta on tarkoitettu kaikille kangas-
puilla kutomisesta kiinnostuneille, myös aloittelijoille. 
Kankaankudontaa, neuletöitä, tuffausta, kahvipussien 
uusiokäyttöä tai neulekinnaslapasten valmistusta. Kurs-
sin hintaan sisältyy tilan käyttö- ja avainmaksu 5 e/lu-
kukausi. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022  

1104011 KÄSITYÖ- JA 
ASKARTELUPAJA Luusua 
Luusuan Osula Pe 17.30–20.00 
Outi Pajuranta La 10.00–15.00  
65,00 e 9.9.–10.12.2022 
Kurssilla tutustutaan eri materiaaleihin, suunnitellaan ja 
valmistetaan käsityö- ja askartelutöitä eri tekniikoin. Li-
sätietoja opettajalta p. 045 112 3408. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022  

1104012 KÄSITYÖPAJA Tapionniemi 
Tapionniemen kyläkartano Pe 12.00–14.30 
Eira Pasma 16.9.–25.11.2022 
108,00 e (54,00 e, 54,00 e)  13.1.–24.3.2023 
Opi makrameesolmeilua sekä neulonnan erilaisia aloi-
tus- ja päättelytapoja. Voit valmistaa esim. seinävaat-
teen, amppelin tai kassin. Voit tehdä myös tilkkutöitä ja 
eri tuotteita kahvipusseista. Työt valitaan opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104013 KÄSITYÖPAJA Joutsijärvi 
Joutsijärven kylätalo Ti 17.00–19.30 
Marita Varrio 13.9.–8.11.2022 
92,00 e (43,00 e, 49,00 e)  10.1.–14.3.2023 
Oletko aina halunnut oppia tekemään erilaisia käsitöitä? 
Kurssilla opit muokkaamaan kaavoja ja ompelemaan 
vaatteita. Opit myös kolme erilaista neuleen aloitus- ja 
päättelytapaa sekä kirjoneuleen neulomisen. Lisäksi eri 
käsityön tekniikoita toiveittesi mukaisesti. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  

1104014 KÄSITYÖPAJA Isokylä 
Isokylän koulu Ma 17.00–19.30 
Marita Varrio 19.9.–14.11.2022  
43,00 e 
Kurssin jälkeen osaat aloittaa ja päätellä neuleen kolmel-
la eri tavalla, osaat ommella vaatteen itsellesi ja toiselle, 
osaat ommella vetoketjupussukan sekä laukun jollakin 
tilkkutyötekniikalla. Voit vaikuttaa kurssin aikana tehtä-
vien tekniikoiden ja valmistettavien tuotteiden valintaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022  

1104015 KÄSISTÄSI KÄSIN Tapionniemi 
Tapionniemen kyläkartano  Ma 17.15–19.45 
Jenna Harju 12.9.–25.11.2022 
108,00 e (54,00 e, 54,00 e) 16.1.–27.3.2023 
Yhteisöllistä tekemistä pienten ja isojen käsitöiden mer-
keissä eri tekniikoita hyödyntäen; ompelu, virkkaus, 
sormineule ja huovutus. Kurssilla valmistuu niin virkatut 
matot, kuin huovutetut korutkin. Ota mukaan ensimmäi-
selle kokoontumiskerralle materiaaleja, joita haluat hyö-
dyntää kurssilla. Suunnitellaan ja luodaan yhdessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104018 KOKO PERHEEN 
JOULUASKARTELUT Tapionniemi 
Tapionniemen kyläkartano  La 10.00–15.00 
Jenna Harju 19.11.2022  
11,00 e  
Valmistetaan jouluisia tuotteita, kuten tonttuja, kransse-
ja, asetelmia ja kuusenkoristeita erilaisia materiaaleja 
hyödyntäen. Ota mukaan jouluisia nauhoja, kankaita, 
joulupalloja, kranssipohjia yms. kaikkea mitä haluat 
hyödyntää työssäsi. Materiaalimaksu 10 e, sisältää 
luonnonmateriaaleja, liimaa, rautalankaa sekä pienen 
määrän koristeita. 
Ilmoittautuminen päättyy 11.11.2022  

1104021 OMPELU 
Toimitalo, tekstiilityö  To 14.00–16.30 
Heidi Laukkanen 8.9.–24.11.2022 
124,00 e (59,00 e, 65,00 e)  12.1.–6.4.2023 
Onko kaapissasi käyttämättömiä vaatteita tai kankaita, 
joista voisi tehdä jotain? Tule mukaan avoimin mielin. 
Kurssi on tarkoitettu niin kokeneille, kuin kokematto-
millekin ompelijoille. Kurssilla korjataan ja ”tuunataan” 
vanhoja vaatteita sekä suunnitellaan ja valmistetaan uu-
sia tuotteita. Käytössäsi on kansalaisopiston teollisuus-
koneet sekä tavalliset ompelukoneet. Ota mukaan omat 
ompelutarvikkeet esim. nuppineulat ja sakset. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  
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1104023 PERINNEKÄSITYÖT syksy 
Toimitalo, tekstiilityö Pe 17.00–20.15 
Mirja Kelloniemi  La-Su 10.00–16.00 
35,00 e 23.–25.9.2022 
Kurssilla valmistetaan luhka, lakki tai lapinvyö oppilaan 
toiveiden mukaan. Opettajalta lisätietoa tarvikkeista p. 
040 538 0235. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022  

1104025 KEHRÄYS syksy 
Toimitalo, tekstiilityö La 10.00–16.00 
Eira Pasma  Su 10.00–16.00 
30,00 e 8.–9.10.2022 
Kehrätään värttinällä tai rukilla lankaa valitsemastasi 
materiaalista; lampaanvilla, koirankarva tai pellava. Ota 
oma rukki mukaan, mikäli mahdollista. Materiaalia voi 
ostaa opettajalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022  

1104026 KALANNAHAN PARKITUS syksy 
Isokylän koulu Pe 17.00–20.15 
Mirja Kelloniemi La-Su 10.00–16.00
40,00 e  28.–30.10.2022
Oletko saanut komean kalan? Tule kurssille parkit-
semaan siitä nahka mimosalla. Opettajalta saa myös 
nahkoja. Ota kurssille mukaan: talouskäsineet, esiliina, 
kannellinen muovisanko, leikkuulauta sekä jonkinlainen 
”kaapimisväline” nahan puhdistukseen, esim. pöytäveit-
si, metalliraappa tms. Parkitus jatkuu kotona 3-5 viikkoa 
kurssin jälkeen. Kurssilla peritään materiaalimaksu. Li-
sätietoja opettajalta p. 040 538 0235. 
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022 

1104027 PITSINNYPLÄYKSEN 
ALKEIS- JA JATKOKURSSI 
Toimitalo, tekstiilityö Pe 15.00–20.00 
Soile Ylitulkkila  La-Su 10.00–15.00 
30,00 e 16.–18.9.2022
Sopii aloittelijoille ja nypläystä harrastaneille. Alkeiden 
lisäksi kurssilla voi nyplätä erilaisilla tekniikoilla mm. 
liinoja, reunapitsejä, verhoja, tauluja, koristeita jne. Vain 
mielikuvitus on rajana. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022  

1104028 PITSINNYPLÄYKSEN 
ALKEIS- JA JATKOKURSSI 
Toimitalo, tekstiilityö  Pe 15.00–20.00 
Soile Ylitulkkila  La-Su 10.00–15.00
30,00 e 14.–16.10.2022
Sopii aloittelijoille ja nypläystä harrastaneille. Alkeiden 
lisäksi kurssilla voi nyplätä erilaisilla tekniikoilla mm. 
liinoja, reunapitsejä, verhoja, tauluja, koristeita jne. Vain 
mielikuvitus on rajana. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2022  

1104029 KÄSITYÖPAJA viikonloppu 
Hillatien koulu, puutyö 
Seija Posio La-Su 9.00–16.00 
 3.9.–4.12.2022 
230,00 e (115,00 e, 115,00 e)  21.1.–30.4.2023 
Tule tutustumaan korun uusiin valmistustekniikoihin. 
Materiaalit: helmet, hopea- jouhi- ja muovimateriaalit. 
Koruja tehdään solmeilemalla sekä muilla sopivilla tek-
niikoilla. Voi valmistaa sisustukseen sopivia koreja ym. 
ajankohtaista. Kurssisisältö tarkentuu ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Opettaja ottaa yhteyttä materiaali-
hankinnoista ennen kurssin alkua. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2022  

1104038 KRANSSIT JA KORISTEET 
LUONNONMATERIAALEISTA 
Tapionniemen kyläkartano  La 10.00–15.00 
Jenna Harju  24.9.2022 
12,00 e 
Hyödynnetään erilaisia luonnonmateriaaleja kransseissa 
ja pienissä koristeasetelmissa. Asetelmia voi koota esim. 
lasipurkkiin, lyhtyyn tai puukiekon päälle. Mukaan kan-
nattaa varata esim. mustikanvarpuja, puolukanvarpuja, 
havuja, risuja, kaarnaa, kiviä, käpyjä sekä erilaisia nau-
hoja ja koristeita. (Huomaa, että tarvitset maanomista-
jan luvan varpujen keräämiseen.) Ota kurssille mukaasi 
myös työhanskat, pihdit ja rautalankaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022  

1104048 KERAMIIKKA 
Toimitalo, kuvataide  Ti 17.30–20.00 
Ulla Huczkowski  13.9.–13.12.2022 
131,00 e (65,00 e, 76,00 e) 10.1.–18.4.2023 
Kurssilla voit valmistaa savesta käsinrakennustekniikoil-
la käyttö- ja koriste-esineitä omien tavoitteiden mukaan. 
Tervetuloa vasta-alkajat ja pidemmälle ehtineet! Materi-
aalimaksu ei sisälly kurssihintaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  

1104052 PARKKINAHASTA TUOTTEEKSI 
Toimitalo, tekstiilityö Ma 16.30–19.45 
Tommi Mantila  3.10.–28.11.2022 
151,00 e (67,00 e, 84,00 e)  9.1.–20.3.2023 
Kurssilla valmistetaan parkkinahasta perinteisin me-
netelmin lapikkaita, vöitä, reppuja, laukkuja ym. Perin-
teisten nautaparkki- ja poroparkki- sekä huopakenkien 
tekoa. Omia työvälineitä ja materiaaleja voi käyttää tai 
lainata ja ostaa opettajalta. Sopii myös aloitteleville.
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022    
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1104063 PUUTYÖT PERUSTAITOKURSSI 
Hillatien koulu, puutyö  Ke 17.00–20.30 
Jukka Haavisto 14.9.–23.11.2022
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  11.1.–26.4.2023 
Kurssilla opiskellaan puutöiden perustietoja ja -taitoja. 
Opitaan turvalliset työtavat sekä käsityökalujen ja puun-
työstökoneiden käyttöä. Tehdään vapaavalintaisia, oman 
osaamistason mukaisia puutöitä omakustanteisista ma-
teriaaleista. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  

1104066 PUUTYÖ naiset 
Isokylän koulu Ti 17.00–20.30 
Kari Kettunen  13.9.–22.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Kurssilla tehdään vapaavalintaisia puutöitä, tutustutaan 
puuntyöstökoneisiin ja opetellaan niiden turvallista käyt-
töä. Opitaan erilaisia pintakäsittelytapoja. Harjoitustyöt 
valitaan opiskelijoiden taitotason mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  

1104067 PUUTYÖ perjantai 
Isokylän koulu  Pe 15.30–19.00 
Kari Kettunen  16.9.–25.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  13.1.–5.5.2023 
Kurssilla tehdään vapaavalintaisia puutöitä. Opetellaan 
käsityökalujen ja puuntyöstökoneiden työturvallista käyt-
töä. Tutustutaan eri puulajeihin. Tehdään harjoitustöihin 
pintakäsittelyt: hionta, petsaus, lakkaus ja maalaus. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

1104069 PUUTYÖ lauantai 
Isokylän koulu  La 10.00–13.30 
Kari Kettunen  17.9.–26.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  14.1.–29.4.2023 
Sama sisältö kuin 1104067. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104071 HUONEKALUJEN 
KORJAUS JA ENTISÖINTI 
Isokylän koulu  To 17.00–20.30 
Jukka Haavisto  15.9.–24.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  12.1.–4.5.2023 
Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään vanhoja huoneka-
luja. Poistetaan niistä entinen pintakäsittely ja hiotaan 
pinnat uudelleen. Korjataan tai uusitaan vialliset osat ja 
tehdään uusi pintakäsittely. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

1104072 ENTISÖINTI 
Hillatien koulu, puutyö  Ma 17.00–20.30 
Jukka Haavisto  19.9.–28.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  9.1.–8.5.2023 
Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään vanhoja huoneka-
luja. Poistetaan niistä entinen pintakäsittely ja hiotaan 
pinnat uudelleen. Korjataan tai uusitaan vialliset osat ja 
tehdään uusi pintakäsittely. Varastotilat rajoittavat suu-
rempien huonekalujen säilytystä. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022  

1104073 HUONEKALUJEN KORJAUS 
JA ENTISÖINTI päiväryhmä 
Isokylän koulu Pe 10.00–13.30 
Jukka Haavisto  16.9.–25.11.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  13.1.–5.5.2023 
Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään vanhoja huoneka-
luja. Poistetaan niistä entinen pintakäsittely ja hiotaan 
pinnat uudelleen. Korjataan tai uusitaan vialliset osat ja 
tehdään uusi pintakäsittely. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104074 KODIN PIENKONEIDEN 
KORJAUS JA METALLITYÖ syksy 
Isokylän koulu To 17.30–20.00 
Hannu Soppela  6.10.–15.12.2022
54,00 e 
Pienkoneiden kausihuoltojen ja korjaustöiden opastusta. 
Kurssilla voi myös tehdä pienehköjä metallitöitä sekä ly-
hytaikaisia autonkorjaustöitä. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2022 

1104075 TUTUSTUMINEN 
TAKOTÖIHIN lyhytkurssi 
Isokylän koulu La 11.00–15.00 
Hannu Soppela  17.9.2022 
8,00 e 
Moni on ihaillut takorautaisten esineiden elävää pintaa 
ja alkukantaista olemusta. Tällä kurssilla on mahdolli-
suus tutustua takotöiden työtapoihin, välineisiin ja pin-
takäsittelyihin. Takotöiden tekeminen on helpompaa kuin 
uskotkaan. On palkitsevaa nähdä kuinka kuuma rauta 
muovautuu. Harjoittelumateriaalit saa opettajalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022  
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1104079 VAAPUN VALMISTUS 
Hillatien koulu, puutyö  Ti 18.00–20.30 
Matti Palojärvi  20.9.–29.11.2022 
108,00 e (54,00 e, 54,00 e)  10.1.–21.3.2023 
Kurssilla valmistetaan erityyppisiä puuvaappuja opiskeli-
jan toiveiden mukaan. Opetellaan eri työvaiheet muotoi-
lusta pintakäsittelyyn. Ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla tehdään tarvittavat materiaalitilaukset. Ikäsuositus 
yli 15 v., soveltuu myös vasta-alkajille. Lisätietoja tarvit-
taessa opettajalta p. 040 558 3286. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022 

1104081 KORUKIVEN HIONTA 
JA VALMISTUS 
Isokylän koulu Ma 18.00–20.30 
Jarmo Jussila  19.9.–28.11.2022
119,00 e (54,00 e, 65,00 e) 9.1.–3.4.2023 
Kurssilla opiskellaan korukivien tuntemusta, korujen 
suunnittelua ja valmistusta, pyörö- ja viistehiontaa sekä 
viimeistelyä koruksi. Voit myös itse valmistaa korupohjia 
hopeasta ja tarvittaessa suorittaa hopealla juottamista. 
Materiaalimaksu ei sisälly kurssimaksuun. Materiaali-
hankinnoista ym. sovitaan opettajan kanssa ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022  

1104083 ERITYISRYHMIEN PUUTYÖ 
Isokylän koulu Ti 9.00–11.15 
Opettajaa ei vielä tiedossa 13.9.–29.11.2022 
130,00 e (59,00 e, 71,00 e)  10.1.–11.4.2023 
Puutyön ja askartelun erityisryhmä. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104099 MOSAIIKKITYÖPAJA 
Toimitalo Pe 17.00–19.15
Päivi Leskelä La 10.00–16.15 
2.–11.9.2022 Su 9.00–16.15 
35,00 e  
Valmistamme sisä- tai ulkotilaan sopivan ruukun kierrä-
tysmateriaaleista. Voit käyttää pohjana vanhoja muovi- ja 
saviruukkuja sekä säilyketölkkejä. Mosaiikkia pilkomme 
rikkinäisistä astioista tai kierrätyslaatoista. Voit toki käyt-
tää mosaiikkina uuttakin materiaalia. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2022  

1104100 MOSAIIKKITYÖPAJA Joutsijärvi 
Joutsijärven kylätalo  Pe 17.00–19.15 
Päivi Leskelä  La 10.00–16.15 
12.–21.8.2022  Su 9.00–16.15 
35,00 e 
Sama sisältö kuin 1104099. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.8.2022  

1104501 VANERIVENEEN RAKENTAMINEN 
Työväentalo  Ti 17.00–20.30 
Jari Laukkanen  13.12.-9.5.2023 
160,00 e 
Kurssilla jokainen rakentaa itselleen oman vaneriveneen. 
Rakentamiseen liittyen käydään läpi veneenrakennus-
materiaalien käsittelytapoja, erilaisten puuntyöstöko-
neiden käyttötapoja ja liimojen käyttöä. Tarvikekustan-
nukset ovat n.1200 e/vene. Aloituskokoontuminen ti 
13.12.2022 klo 17.00, jolloin sovitaan yhteiset materi-
aalitilaukset ym. Lisätietoja opettajalta p. 040 560 5115. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.12.2022  

1104523 PERINNEKÄSITYÖT kevät 
Toimitalo, tekstiilityö  Pe 17.00–20.15
Mirja Kelloniemi  La-Su 10.00–16.00
35,00 e 10.–12.2.2023 
Kurssilla valmistetaan luhka, lakki tai lapinvyö oppilaan 
toiveiden mukaan. Lisätietoa tarvikkeista opettajalta p. 
040 538 0235. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2023  

1104524 KEHRÄYS kevät 
Toimitalo, tekstiilityö La-Su 10.00–16.00
Eira Pasma   
30,00 e 15.–16.4.2023 
Kehrätään värttinällä tai rukilla lankaa valitsemastasi 
materiaalista; lampaanvilla, koirankarva tai pellava. Ota 
oma rukki mukaan, mikäli mahdollista. Materiaalia voi 
ostaa opettajalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2023  

1104526 KALANNAHAN PARKITUS kevät 
Isokylän koulu Pe 17.00–20.15 
Mirja Kelloniemi  La 10.00–16.00
24.–26.2.2023  Su 10.00–16.00 
40,00 e 
Oletko saanut komean kalan? Tule kurssille parkit-
semaan siitä nahka mimosalla. Opettajalta saa myös 
nahkoja. Ota kurssille mukaan: talouskäsineet, esiliina, 
kannellinen muovisanko, leikkuulauta sekä jonkinlainen 
”kaapimisväline” nahan puhdistukseen, esim. pöytäveit-
si, metalliraappa tms. Parkitus jatkuu kotona 3-5 viikkoa 
kurssin jälkeen. Kurssilla peritään materiaalimaksu. Li-
sätietoja opettajalta p. 040 538 0235. 
Ilmoittautuminen päättyy 17.2.2023  
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1104528 KESÄNEULEET 
Toimipaikka avoin Ma 17.15–19.30 
Heli Björkman 17.4.–22.5.2023  
27,00 e  
Tule neulomaan kesäisiä ja keveitä neuleita ohuemmista 
langoista. Haluatko tehdä pitsineuleen vai leikitteletkö 
mieluummin kesäisillä väreillä? Tyylisuuntia voidaan et-
siä myös menneiltä vuosikymmeniltä. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2023 

1104529 PITSINNYPLÄYKSEN 
ALKEIS- JA JATKOKURSSI 
Toimitalo tekstiilityö  Pe 15.00–20.00 
Soile Ylitulkkila  La-Su 10.00–15.00 
30,00 e 20.–22.1.2023
Sopii aloittelijoille ja nypläystä harrastaneille. Alkeiden 
lisäksi kurssilla voi nyplätä erilaisilla tekniikoilla mm. 
liinoja, reunapitsejä, verhoja, tauluja, koristeita jne. Vain 
mielikuvitus on rajana. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.1.2023 

1104530 PITSINNYPLÄYKSEN 
ALKEIS- JA JATKOKURSSI 
Toimitalo, tekstiilityö Pe 15.00–20.00 
Soile Ylitulkkila  La-Su10.00–15.00 
54,00 e 21.–23.4.2023
Sopii aloittelijoille ja nypläystä harrastaneille. Alkeiden 
lisäksi kurssilla voi nyplätä erilaisilla tekniikoilla mm. 
liinoja, reunapitsejä, verhoja, tauluja, koristeita jne. Vain 
mielikuvitus on rajana. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2023 

1104535 LUSIKOISTA JA HAARUKOISTA 
KORUJA jatkokurssi 
Hillatien koulu, puutyö  Pe 17.00–21.00 
Eini Kestilä  La 10.00–16.00 
42,00 e 9.–10.9.2022 
Kurssilla opit tekemään hopeajuotoksia ja koristesa-
hauksia. Sopii myös aloittelijoille. Opettajalla myytävänä 
lusikoita ja haarukoita sekä tarvittavia korutarvikkeita. 
Osallistujille lähetetään ennakkoon tarkemmat ohjeet. 
Lisätietoja saa opettajalta p. 0400 578 727. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

1104546 TILKKULAUKKU 
Toimitalo tekstiilityö  Ma 17.00–19.30 
Marita Varrio 9.1.–27.2.2023 
43,00 e 
Kurssin jälkeen osaat käyttää pyöröleikkuria ja viivain-
ta kankaiden leikkaamiseen. Osaat tehdä valitsemasi 
tilkkutyömallin ja ommella siitä laukun. Valittavanasi on 
kolme erilaista laukkumallia ja kokoa. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023  

1104554 BETONISTA PUUTARHAAN 
Isokylän koulu La-Su 10.00–16.00, 
Eira Pasma  20.–21.5.2023 
30,00 e  
Kurssilla valmistetaan koriste-esineitä betonimassas-
ta puutarhaan. Ota kurssille mukaan erilaisia muotteja, 
muoviruukkuja, pulloja ym. vanhat pyyheliinat, pitsi-
liinat sekä kuivabetonia S 30. Lisätietoa opettajalta p. 
040 757 5240. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2023  

1104574 KODIN PIENKONEIDEN 
KORJAUS JA METALLITYÖ kevät 
Isokylän koulu To 17.30–20.00 
Hannu Soppela  12.1.–13.4.2023 
65,00 e 
Pienkoneiden kausihuoltojen ja korjaustöiden opastusta. 
Kurssilla voi myös tehdä pienehköjä metallitöitä sekä ly-
hytaikaisia autonkorjaustöitä. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023  

1104577 OMA PUUKKO 
Hillatien koulu, puutyö  To-Pe 17.00–21.15 
Paavo Hamara  La 10.00–15.15 
26.–29.1.2023  Su 10.00–12.15 
40,00 e  
Tule tekemään oma yksilöllinen puukko valmiista teräs-
tä. Kahvaksi voit valita puuta tai luuta tms. Tuppi koris-
teluineen tehdään nahasta. Kurssilla on mahdollisuus 
harjoitella myös luukaiverrusta. Materiaaleja voi hankkia 
itse tai ostaa opettajalta. Kurssi soveltuu myös naisille. 
Mikäli aiot tehdä luukaiverrusta, ota yhteys opettajaan. 
Huom. ilmoittautumisaika! Lisätietoja opettajalta p. 040 
532 1725. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2023  

1401055 KANKAANRAKENTAMISEN ALKEET 
Verkkokurssi 
Jenna Harju  La 10.00–15.00 
15,00 e 22.10.2022 
Tutustu kankaanrakentamisen saloihin. Loimenluonnista, 
kudonnan aloittamiseen. Opit kankaanrakentamisen eri 
vaiheet ja perinteisimmät ongelmatilanteet. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2022  
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KIELET     
SUOMI

1201002 SUOMEN KIELEN ALKEET 
Hillatien koulu  To 15.15–16.15 
Marjo Murto  22.9.–1.12.2022 
50,00 e (23,00 e, 27,00 e)  12.1.–6.4.2023 
Kurssilla harjoitellaan suomen kielen keskeisiä perusra-
kenteita. Rakenteet: verbityypit ja verbien aikamuodot, 
kysymys- ja kieltolauseet, sijamuodot ja astevaihtelua. 
Kurssin aikana opitaan suppea perussanasto ja sanon-
nat. Opitaan kirjoittamaan yksinkertaisia päälauseita. 
Lisäksi kurssilla rohkaistaan viestimään suullisesti arki-
päivän aiheista. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022  

ENGLANTI

1203003 PERPLEXING ENGLISH? 
Hillatien koulu  To 17.00–20.00 
Pirkko Gröötilä  Pe 17.00–20.00 
14,00 e 22.–23.9.2022 
Intensiivinen kurssi englannin perusteet hallitseville ja 
englannin kielestä kiinnostuneille. Tutkitaan suomea 
äidinkielenään puhujien tyypillisiä virheitä englannin 
ääntämisessä ja harjoitellaan oikeaa ääntämistä. Paneu-
dutaan tavallisiin arkielämän puhetilanteisiin ja niissä 
tarvittavaan fraseologiaan. Perehdytään myös joihinkin 
suomen kielen puhujille ongelmallisiin sanastollisiin 
seikkoihin ja kieliopillisiin rakenteisiin. Kurssikielenä 
englanti, kurssimateriaalina opetusvideot, toiminnallisia 
harjoituksia. 
Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2022 

1203505 ENGLISH CONVERSATION 
Hillatien koulu  Ti 17.30–19.00 
Pirkko Gröötilä 10.1.–12.4.2023 
47,00 e 
Puhekurssi englantia pitempään opiskelleille ja harras-
taneille. Keskustellaan ajankohtaisista aiheista, histo-
riasta, psykologiasta, matkailusta- aiheet muovautuvat 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Tutustutaan englannin 
aksentteihin ja anglosaksisten maiden kulttuureihin. 
Kurssimateriaalina tv-uutiset, podcastit, videot, sano-
ma-ja aikakauslehtitekstit. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023 

ESPANJA

1207001 ESPANJAN ALKEET jatko 
Hillatien koulu Ma 18.00–19.30 
Geert Laevens  5.9.–28.11.2022 
86,00 e (43,00 e, 43,00 e)  9.1.–3.4.2023 
Espanjan alkeet (jatko) -kurssi on tarkoitettu kaikenikäi-
sille, jotka osaavat jo jonkin verran espanjaa ja haluavat 
kerrata sekä oppia lisää espanjaa. ¡Dime! 1 -oppikirja 
kattaa LUKION B3-espanjan kurssit 1-2. Aloitamme kap-
paleesta 5 ¡Dime! 1 -kirjasta. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

1207003 ESPANJA jatko I 
Hillatien koulu  To 17.15–18.45 
Geert Laevens  8.9.–1.12.2022 
86,00 e (43,00 e, 43,00 e)  12.1.–13.4.2023 
Espanja jatko I -kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille, jot-
ka osaavat jo jonkin verran espanjaa ja haluavat kerrata 
sekä oppia lisää espanjaa. Kurssilla opit asioimaan ter-
veyskeskuksessa ja kertomaan voinnistasi, kuvailemaan 
jokapäiväistä elämää, kertomaan perheesi arkirutiineista 
ja vertailemaan elämää ennen ja nyt. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1207004 ESPANJA jatko II 
Hillatien koulu  To 19.00–20.30 
Geert Laevens  8.9.–1.12.2022 
86,00 e (43,00 e, 43,00 e)  12.1.–13.4.2023 
Espanja jatko II -kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille, jot-
ka osaavat jo melko paljon espanjaa ja haluavat kerrata 
sekä oppia lisää espanjaa. Käytämme ¡Fantástico! 4 -op-
pikirja (4-osaisesta kirjasarjasta, joka vastaa eurooppa-
laisen viitekehityksen asteikkoa A1–C2). 
Aloitamme ¡Fantástico! 4 -oppikirjan alusta. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  
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ITALIA

1208001 ITALIAN ALKEET 
Hillatien koulu  Ti 18.30–20.00 
Marco Mencarelli  6.9.–29.11.2022 
97,00 e (43,00 e, 54,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Kurssilla aloitetaan italian kielen opiskelu aivan alusta. 
Opetellaan italian kielen peruskielioppia, harjoitellaan 
yksinkertaisia käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian 
kulttuuriin. Tunneilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja 
ääntämisharjoituksia. Kurssilla opiskellaan mm. perus-
sanastoa, ääntämistä, verbien taivutusta preesensissä, 
substantiivin sukuja, artikkeleita, perusprepositioita, 
substantiivin monikkoa sekä kellonaikoja. Opitaan myös 
tervehdyksiä, itsensä esittely, kahvilassa ja ravintolassa 
asiointia sekä kaupungilla liikkumiseen tarvittavaa sa-
nastoa. Kurssilla käytetään Bella Vista 1 oppikirjaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 

1208002 ITALIAN ALKEET verkkokurssi 
Teams Ma 18.30–20.00 
Marco Mencarelli  5.9.–28.11.2022 
93,00 e (43,00 e, 50,00 e)  9.1.–24.4.2023 
Kurssilla aloitetaan italian kielen opiskelu aivan alusta. 
Opetellaan italian kielen peruskielioppia, harjoitellaan 
yksinkertaisia käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian 
kulttuuriin. Tunneilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja 
ääntämisharjoituksia. Kurssilla opiskellaan mm. perus-
sanastoa, ääntämistä, verbien taivutusta preesensissä, 
substantiivin sukuja, artikkeleita, perusprepositioita, 
substantiivin monikkoa sekä kellonaikoja. Opitaan myös 
tervehdyksiä, itsensä esittely, kahvilassa ja ravintolassa 
asiointia sekä kaupungilla liikkumiseen tarvittavaa sa-
nastoa. Kurssilla käytetään Bella Vista 1 oppikirjaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1208003 ITALIAN ALKEISJATKO 2 
Hillatien koulu  Ti 16.30–18.00 
Marco Mencarelli  6.9.–29.11.2022 
97,00 e (43,00 e, 54,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo alkeista-
son perusteet hallussa. Kurssilla jatketaan italian kielen 
peruskieliopin opiskelua, harjoitellaan yksinkertaisia 
käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian kulttuuriin. Tun-
neilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja ääntämisharjoi-
tuksia. Kurssilla mm. laajennetaan perussanastoa, ope-
tellaan partitiivin ilmaisua, objektipronominit, menneistä 
tapahtumista kertomista (perfekti), epäsäännöllisiä ver-
bejä, refleksiiviverbejä sekä adjektiivien vertailua. Harjoi-
tellaan myös ruokakaupassa asiointia, junalipun ostoa ja 
junassa matkustamista, perhesanastoa, lomasta/arjesta 
kertomista sekä ostoksilla käyntiä. Kurssilla käytettään 
Bella Vista 1 oppikirjaa, kappaleet 10-14. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

MUUT KIELET

1203006 KREIKAN KIELI 
Hillatien koulu   
Georgios Apostolakis   
Kurssipäivä ja kellonaika tarkentuu elokuun aikana. 
76,00 e (36,00 e, 40,00 e) 
Opetetaan kreikan kielen alkeet; tarkoitus on, että oppilas 
osaa selviytyä yksinkertaisista keskusteluista, ymmärtää 
selkeästi puhuttua kreikkaa ja kreikkalaisten tekstien 
aiheita. Matkustaminen, lomakylässä tai kaupungissa. 
Asiointi ja ostoksien tekeminen onnistuu paljon helpom-
min kurssin jälkeen! Jatko-opiskelijoiden ei enää tarvitse 
pelätä kreikan kielioppia. Lisäksi tutustutaan kreikkalais-
ten elämään ja kulttuuriin, musiikkiin ja taiteeseen. 
 



18 KEMIJÄRVI

HISTORIA

1301004 TURVALLISUUS - MITÄ SE ON? 
Kulttuurikeskuksen kahvio  To 18.00–19.30 
Pekka Iivari 29.9.2022  
Maksuton 
Turvallisuudesta puhutaan paljon. Mutta mitä turvallisuu-
della tarkoitetaan ja miksi se on niin tärkeä, osa arkeam-
me? Haluammeko olla turvallisuuden tuottajia vai kulut-
tajia? Luento avaa turvallisuuden sisältöjä kotimaisesta 
ja kansainvälisestä näkökulmasta. Kuulija hahmottaa 
turvallisuuden osana hyvinvointia ja yrityksessä osana 
laatua. Luennolla tarjotaan työkaluja myös riskienhallin-
taan, mikä on tärkeä osa turvallisuuden tuottamista. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2022 

1301006 KEMIJÄRVI 1944 
- HÄVITYKSEN JÄLKEEN 
Kulttuurikeskuksen kahvio  To 18.00–19.30 
Erkki Hautala 20.10.2022  
Maksuton 
Lapin sodan alkuvaiheessa pohjoista kohti vetäytyneet 
saksalaisjoukot tuhosivat Kemijärven kirkonkylää, vain 
muutamia rakennuksia jäi tuhoamatta. Maantietä ja rau-
tatietä oli tuhottu sekä siltoja räjäytetty. Paikallishistorian 
tutkija Erkki Hautala tarkastelee hävityksen jälkiä luen-
nossaan, jossa esille tulee uuttakin tietoa. Ilmaisluento 
Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2022  

1301009 POHJOISEN AALLOILLA 
- LAIVALIIKENNETTÄ KEMIJÄRVELLÄ 
Kulttuurikeskuksen kahvio  To 18.00–19.30 
Erkki Hautala 17.11.2022  
Maksuton 
1900-luvun alkupuolella Kemijärvellä seilasi useita mat-
kustajalaivoja, pohjoisen suuntaan Pelkosenniemelle ja 
etelän suunnalle Luusuan kylään. Paikallishistorian tut-
kija Erkki Hautala käsittelee luennossaan laivaliikenteen 
vuosikymmeniä 1930-luvullle saakka. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2022  

1301100 KEMIJÄRVEN 
LÄHIHISTORIAN MUISTELUPIIRI  
Kemijärven kirjasto  To 18.00–19.30 
Juha Pikkarainen  29.9.–24.11.2022 
Maksuton 26.1.–23.3.2023 
Muistelupiiri kokoontuu kirjaston lehtilukusalissa tor-
stai-iltaisin klo 18.00-19.30 neljän viikon välein. Muiste-
lupiiriä ohjaa Juha Pikkarainen, jonka alustuksen pohjal-
ta käydään keskustelua kustakin aiheesta. Materiaalina 
käytetään vanhoja Koillis-Lappi, Kotikymppi ja Koillis-
kaira -lehtiä, vanhoja valokuvia ja muuta saatavilla ole-
vaa materiaalia. Mukaan voi tulla muistelemaan tai vain 
kuuntelemaan toisten muisteluita. Tilaisuudet ovat mak-
suttomia, muista kuitenkin ilmoittautua. Muistelupiirin 
ensimmäisen kerran 29.9. aiheena Valjuksen - Lahtelan 
kauppiassuku. Muut aiheet tarkentuvat ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. 

1301109 SUKUTUTKIMUSTYÖPAJA 
Kirjaston koulutustila  Ma 18.00–20.15 
Seppo Näätsaari  10.10.–21.11.2022 
44,00 e (22,00 e, 22,00 e)  9.1.–20.2.2023 
Kurssi toteutetaan työpajamuotoisena. Tutustutaan rip-
pikirjoihin, henkikirjoihin, maakirjoihin ym. aiheiseen 
liittyviin asioihin. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. 
Ohjaajalla on vahva kokemus sukututkimuksesta. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.10.2022  

KULTTUURI, KIRJALLISUUS

1301001 KIRJALLISUUSPIIRI 
Kemijärven kirjasto  Ti 18.00–19.30 
Juha Pikkarainen 13.9.–13.12.2022 
36,00 e (18,00 e, 18,00 e)  10.1.–4.4.2023 
Kirjallisuuspiiri on luonteeltaan keskusteleva, mutta mu-
kaan voi tulla pelkästään kuuntelemaan. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla suunnitellaan lukuvuoden ohjelma 
ja valitaan käsiteltävät kirjat ja kirjailijat. Ohjaaja alustaa 
kokoontumisten alussa käsiteltävästä teemasta, jonka 
jälkeen keskustellaan aiheesta. Lisäksi kuunnellaan ai-
heeseen liittyviä äänitteitä ja katsotaan kuvatallenteita. 
Osallistuminen mahdollista myös etänä. Syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen 13.9., jolloin päätetään syksyn 
ohjelma. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022  
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1301002 TARINAPAJA 
Taiteilijaresidenssi  La 11.00–14.30 
Pirjo Maunu  17.9.–26.11.2022 
106,00 e (49,00 e, 57,00 e)  14.1.–22.4.2023 
Kurssi on räätälöity kertojille, jotka haluavat kirjoittaa 
tarinoita muistiin. Harjoitusten, tehtävien ja työstämisen 
myötä etsitään itse kullekin parasta mahdollista kirjoi-
tustyyliä ja kerronnallista ääntä. Aikaisempi kokemus ei 
ole välttämätön. Kurssille osallistumiseen riittää into ja 
usko kertomisen arvoisiin tarinoihin ja niiden säilyttämi-
seen myös jälkipolville. Kausittain kurssilla on myös eri-
tyinen teema. Tulevalla kaudella se on dialogi, eli kahden 
tai useamman ihmisen vuoropuhelu. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

FILOSOFIA

1304103 SYDÄNMEDITAATIO verkkokurssi 
Teams Ti 18.30–20.00 
Tanja Martin  13.9.–22.11.2022 
72,00 e (36,00 e, 36,00 e)  10.1.–21.3.2023 
Sydänmeditaatio on menetelmä, jonka avulla voit op-
pia tarkastelemaan elämäsi kitkakohtia tietoisemmin ja 
myötätuntoisemmin itseäsi ja lähimpiäsi kohtaan. Voit 
käyttää sitä arjen keskellä hiljentymiseen, sydämessä 
lepäämiseen kohti sisintäsi kääntyen. Kurssilla teemme 
läsnäoloa ja keskittymistä vahvistavia keho-, tunne- ja 
mielitietoisuusmeditaatioita ja tasapainottavia hengit-
ysharjoituksia. Lisäksi teemme myötätuntomeditaatioita 
sydäntietoisuudesta käsin. Kurssilla tarvitset alustan ja 
korkea tyynyn esim. tiukka makuupussi, jotta saat hyvän 
istuma-asennon. Myös tuolilla voi istua. Kurssi sopii niin 
aloittelijoille kuin jatkajillekin. Kurssi toteutetaan Teamsin 
kautta verkossa. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022

1304104 PASSION TEST verkkokurssi 
Verkkokurssi La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo  10.9.2022 
8,00 e 
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

1304105 PASSION TEST verkkokurssi  
Verkkokurssi La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo  24.9.2022 
8,00 e  
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022

1304106 PASSION TEST 
-VERKKOKURSSI jatko 
Verkkokurssi  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo 8.10.2022  
8,00 e  
Passion Test™ -menetelmän syventäviin harjoituksiin 
pohjautuva jatkokurssi, joka auttaa sinua etenemään 
kohti unelmiesi elämää ja nauttimaan matkasta. En-
nakkovaatimuksena on aiempi osallistuminen Passion 
Test -verkkokurssiin, koska jatkotehtävät perustuvat jo 
selvitettyihin viiteen tärkeimpään intohimoosi, kartoituk-
seen elämästäsi intohimojen suhteen ja konkreettisiin 
merkkeihin, mistä tunnistat ja tulet tunnistamaan elävä-
si unelmiesi elämää täydesti. Ilmoittautuminen päättyy 
3.10.2022 
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MUU YHTEISKUNTA- JA KÄYTT.
TIETEIDEN KOULUTUS

3298001 IKÄÄNTYVIEN 
YLIOPISTON, VIDEOLUENNOT 
 
Syksyn 2022 luennot Kemijärven kulttuurikeskuksen 
salissa. 
21.9. klo 14.00-16.00 Vanhetessa viisastuu - totta vai 
tarua? 
Luennoitsija TT, tutkijaprofessori Jenni Spännäri, UEF, 
ÅÄ, HY 
12.10. klo 14.00-16.00 Huumori ja humanismi. Naurun 
ja hauskuuden merkitys ihmisyyden ymmärtämiselle. 
Luennoitsija tutkijatohtori, tietokirjalija Jarno Hietalahti, 
JYU ja Suomen Akatemia 
2.11. klo 14.00-16.00 Aivojen huolto unen aikana. 
Luennoitsija professori Vesa Kiviniemi, OY 
9.11. klo 14.00-16.00 Digitaalinen taistelu maailmassa 
ja mielissä. 
Luennoitsija Yliopistonopettaja, eversti evp. Martti J. 
Kari, JYU, lehtori Panu Moilanen JYU 
14.12. klo 14.00-16.00 Sydämen sivistys 
Luennoitsija puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaan sivis-
tystyön ry., kanteletaitelija Ida-Elina 
Videoluennot tulevat Jyväskylän Yliopistolta. Luentomak-
su 6 e/luento, käteismaksu. Ilmoittautuminen päättyy 
12.12.2022  

TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ

3401005 KEHITYSVAMMAISTEN DIGIPAJA 
Kirjaston koulutustila  Pe 9.00–10.30 
Aila Kunelius-Kuvaja  30.9.–18.11.2022 
58,00 e (29,00 e, 29,00 e)  27.1.–17.3.2023 
Kerrataan aikaisemmin opittua ja opetellaan verkkaisesti 
myös uusia asioita. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022  

3401008 VIDEOEDITOINNIN PERUSTEET 
Hillatien koulu 
Georgios Apostolakis 
Kurssipäivä ja kellonaika tarkentuu elokuun aikana. 
42,00 e (20,00 e, 22,00 e) 
Tee omia elokuvia ja videoita läppärin, tabletin tai jopa 
kännykän avulla. Opi videoeditointia, tehosteiden ja teks-
tityksien käyttöä, opi tallentamaan ja jakamaan omia vi-
deoita eri digipalveluille. Ohjelma on FilmoraGo ja toimii 
Windowsille, MacOs:lle, iOSille ja Androidille ym. Ohjelma 
on helppokäyttöinen ja tehokas, myös maksuton versio 
on todella kelvollinen. Kurssi ei edellytä aikaisempaa ko-
kemusta ja sopii kaikille asiasta kiinnostuneille. 

3401012 KUVATYÖPAJA syksy 
Kirjaston koulutustila  Ma 11.00–13.30 
Aila Kunelius-Kuvaja  24.10.–28.11.2022 
38,00 e  
Kurssilla voit tehdä kuvakirjan tai muokata kuvia. Voit 
tehdä kuvatiedostoistasi sähköisiä albumeja, jotka voit 
halutessasi tilata paperisena tai voit pelkästään järjestel-
lä kuvatiedostojasi esim. poistaa turhat otokset ja kerätä 
kuvat aihealueittain ohjatussa ympäristössä. Tietoteknii-
kan perustaidot omaaville. Voit tuoda oman kannettavasi 
mukana tai käyttää luokassa olevaa. Kerro ilmoittautu-
misen yhteydessä onko sinulla oma laite mukana. Ota 
rohkeasti yhteyttä opettajaan, niin saat yksityiskohtai-
semmat ohjeet. p. 040 821 7908. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2022  

3401014 VARTTUNEEN VÄEN DIGIPAJA 
Kirjaston koulutustila  To 9.30–11.00 
Aila Kunelius-Kuvaja  6.10.–10.11.2022 
21,00 e  
Käytetään tietokonetta monipuolisesti. Paneudutaan 
digitaalisiin palveluihin mm. Kela, verkkokaupat, yhtey-
denpito jne. Kerrataan opittuja taitoja ja opitaan uutta 
rattoisassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022  

3401016 SÄHKÖPOSTI JA 
PILVIPALVELUT syksy 
Kirjaston koulutustila  Ma 11.00–13.30 
Aila Kunelius-Kuvaja  Ke 11.00–13.30 
25,00 e 3.–12.10.2022 
Tietotekniikan perustaidot omaaville. Opetellaan sähkö-
postin peruskäyttö ja siihen läheisesti liittyvät pilvipalve-
lut. Kurssi sopii myös kertaajalle. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2022  

3401512 KUVATYÖPAJA kevät 
Kirjaston koulutustila  Ma 11.00–13.30 
Aila Kunelius-Kuvaja  23.1.–27.2.2023 
38,00 e  
Sama sisältö kuin 3401012. 
Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2023  

3401514 VARTTUNEEN VÄEN DIGIPAJA 
Kirjaston koulutustila  To 9.30–11.00 
Aila Kunelius-Kuvaja  26.1.–23.2.2023 
21,00 e  
Käytetään tietokonetta monipuolisesti. Paneudutaan 
digitaalisiin palveluihin mm. Kela, verkkokaupat, yhtey-
denpito jne. Kerrataan opittuja taitoja ja opitaan uutta 
rattoisassa ja kiireettömässä ilmapiirissä. 
Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2023  
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3401516 SÄHKÖPOSTI JA 
PILVIPALVELUT kevät 
Kirjaston koulutustila  Ti 11.00–13.30, 
Aila Kunelius-Kuvaja  Ke 11.00–13.30 
25,00 e 24.1.–1.2.2023 
Tietotekniikan perustaidot omaaville. Opetellaan sähkö-
postin peruskäyttö ja siihen läheisesti liittyvät pilvipal-
velut. Kurssi sopii myös kertaajille. Kokoontumiset kaksi 
kertaa viikossa ti ja ke. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023  

TERVEYDENHUOLTO

6101015 JUTTUTUPA 
Kulttuurikeskus, nuorisotila  To 10.00–12.30 
Sirkka Ruoho  15.9.–24.11.2022 
75,00 e (32,00 e, 43,00 e)  12.1.–27.4.2023 
Juttutupa-kurssin™ tavoitteena on edistää afaattisten 
henkilöiden osallistumista, tukea kommunikoinnissa ja 
antaa vertaistukea. Kurssikerroilla on joka kerta sama 
tuttu runko: • uutistuokio, ajankohtaiset • kahvitauko • 
teema; esimerkiksi kulttuuri, terveys, historia ja ympäris-
tö. Kurssille voi osallistua myös puhevammaisten tulkin 
tai avustajan kanssa. Kurssilaisilla on mahdollisuus vai-
kuttaa toiminnan sisältöön, kehitämme toimintaa yhdes-
sä. Voit kertoa meille toivomuksia ja ideoita. Tarjoamme 
kaikille kurssilaisille tasavertaisen mahdollisuuden kom-
munikoida kaikissa tilanteissa. Tervetuloa mukaan! Kurs-
sille voi tulla tutustumaan myös alkamisajankohdan jäl-
keen. Ole silloin yhteydessä ohjaajaan p. 040 7719 714. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022 

6101019 HAASTETTA AIVOILLE 
Kulttuurikeskus, nuorisotila Ke 12.30–13.30 
Virpi Vielma 7.9.–7.12.2022
65,00 e (31,00 e, 34,00 e) 18.1.–26.4.2023 
Haastetta aivoille-kurssilla tehdään aivoja monipuolises-
ti haastavaa ja virkistävää toimintaa. Käytämme pelejä, 
tehtäviä, kevyttä taukoliikuntaa, musiikkia sekä opitaan 
hyvään uneen ja muihin elämäntapoihin liittyviä konste-
ja. Kurssi auttaa ennaltaehkäisemään aivojen toiminta-
kyvyn, esimerkiksi muistin ja tasapainon, heikkenemistä. 
Kurssilla saa myös valmiuksia kotiin, aivojen hyvinvoin-
nin edistämiselle elämän arjessa. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

6101021 ENSIAPU kertauskurssi 
Lapin pelastuslaitos Kemijärvi La 9.00–16.00 
Sampo Särkelä  29.10.2022 
40,00 e 
Toiminta tapahtumapaikalla. Hätäensiapua vaativissa 
tilanteissa. Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten. 
Elvytystapahtuma: Hengityksen ja sydämentoiminnan 
turvaaminen, peruselvytys ja tajuttomuus. Vierasesineen 
poistaminen hengitysteistä. Verenvuodot, shokki sekä 
defibrillaattorin käyttökoulutus. 
Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2022  

6101022 ENSIAPU 1 syksy 
Lapin pelastuslaitos Kemijärvi  La 9.00–16.00 
Sampo Särkelä  17.–24.9.2022 
65,00 e 
Opi elämän taito. Se voi olla hyväksi sinulle ja läheisillesi. 
Kurssi sisältää kaksi koulutuspäivää. SPR:n vaatimusten 
mukainen Ensiapu 1 -kurssi. Opi käyttämään defibrillaat-
toria. Kykene toimimaan onnettomuustilanteessa. Aina-
kin nämä asiat opetellaan ensiapukurssilla. Tai kertaa 
asiat, jotta ne pysyvät tai palautuvat mieleen. Mahdolli-
nen EA-korttimaksu ei sisälly kurssihintaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022 

6101522 ENSIAPU 1 kevät 
Lapin pelastuslaitos Kemijärvi  La 9.00–16.00 
Sampo Särkelä  11.–18.2.2023 
65,00 e 
Sama sisältö kuin syksyn kurssissa. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2023  

PUUTARHATALOUS

9901130 PUUTARHAN SYYSTYÖT 
Toimipaikka avoin  Ma 17.00–21.00 
Maarit Junttila 22.8.2022  
15,00 e 
Valmistellaan puutarha talven tuloon ja opit mitä pihalla 
kannattaa tehdä syksyllä. Käydään läpi kasvualustojen 
peruskunnostus ja syyslannoitus sekä kevätkukkijoi-
den jakoa. Kurssin aikana tehdään syystöitä kahdella 
eri kurssiosallistujan pihalla. Olisiko sinun pihasi syys-
töiden tarpeessa? Mikäli haluat saada pihasi kuntoon 
kurssilaisten toimesta, ilmoita siitä opettajalle 19.8.2022 
mennessä p. 040 572 6024. Kurssin kokoontumispaikka 
ilmoitetaan ennen kurssin alkua. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2022 
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9901131 TALVINEN JA 
JOULUINEN ASETELMA 
Isokylän koulu  La 10.00–18.00 
Maarit Junttila 12.11.2022  
20,00 e 
Kurssilla tehdään talvisia sekä jouluisia seinäasetelmia ja 
kransseja sisälle ja ulos. Kerää valmiiksi ennen kurssin 
alkua käpyjä, sammalta, oksia, varpuja ym. asetelmien 
tekoa varten. Ota mukaan terävä veitsi, pikku puukko 
tai pienet oksasakset sekä materiaali mistä haluat teh-
dä asetelman. Maaritilta saa ostaa nauhoja ja koristeita 
sekä lisätietoa kurssista p. 040 572 6024. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2022 

MUU MAA-, METSÄ-JA 
PUUTARHATALOUS

9901530 PIHASTASI UPEA OLOHUONE 
Isokylän koulu  Pe 17.00–19.30, 
Maarit Junttila La 10.00–14.30  
25,00 e 17.–18.3.2023 
Suunnitellaan oma piha toimivaksi ulko-olohuoneeksi 
omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Järjestellään 
kasvillisuus työtä helpottavaksi. Tarvitset asemapiirrok-
sen tontistasi, yhden puhtaan ja toisen, johon olet mer-
kannut olemassa olevat pihan rakenteet ja kasvillisuus-
alueet. Kasviluettelon ja hyvän lyijykynän- viivottimen ja 
pyyhekumin. Voit myös tuoda kuvia pihasta ja ympäris-
töstä. Opettajalta saa mm. paperia piirtämiseen. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2023  

9901531 KEVÄT PUUTARHASSA 
Maarit Junttila 
Paikka, aika ja hinta tarkentuu myöhemmin. 
Tehdään kahdessa erilaisessa puutarhassa kevättöitä, 
talvella tehtyjen suunnitelmien pohjalta aloitetaan pihan 
rakentaminen. 

KOTITALOUS

8101003 SIENESTÄ, SÄILÖ JA HERKUTTELE 
Isokylän koulu La 11.00–16.00 
Airi Pirttijärvi-Virtanen  3.9.2022 
14,00 e 
Kurssilla opettelemme tunnistamaan ja keräämään muu-
tamaa alueemme yleisimmistä ruokasienistä. Käsitte-
lemme ja säilömme sieniä talvivarastoon. Tutustumme 
sienten herkulliseen makumaailmaan erilaisten sienisäi-
lykkeiden kautta. Poimintapaikka varmistuu, kun saadaan 
tietoa sienisadosta. Keittiöosuus pidetään Isokylän kou-
lulla. Kurssimaksun lisäksi peritään raaka-ainemaksu. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022  

8101004 RUOKA- JA 
LEIVONTAKURSSI MIEHILLE 
Isokylän koulu  Ke 16.45–20.00 
Paula Majava  26.10.–7.12.2022 
122,00 e (50,00 e, 72,00 e)  11.1.–22.3.2023 
Pysyykö soppakauha kourassasi? Kurssilla valmistetaan 
maittava ateriakokonaisuus kalasta, lihasta sekä kasvik-
sista, unohtamatta jälkiruokaa ja leivontaa. Raaka-aine-
maksu 8 e / kerta. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2022  

8101005 LAPSET KOKKAA JA LEIPOO 
Isokylän koulu  Ma 17.00–18.30 
Maria Mantsinen  19.9.–14.11.2022 
58,00 e (29,00 e, 29,00 e)  16.1.–13.3.2023 
Kurssi on tarkoitettu 1.-4. luokkalaisille. Kurssilla tutustu-
taan erilaisiin ruokavalmisteisiin, kokkaillaan ja syödään. 
Materiaalimaksu laskutetaan kurssimaksun yhteydessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022 

8101500 ITSE LEIVOTTUA 
GLUTEENITONTA LEIPÄÄ 
Isokylän koulu Pe 16.30–20.30 
Airi Pirttijärvi-Virtanen  23.9.2022 
10,00 e 
Monipuolisilla gluteenittomilla raaka-aineilla on helppo 
leipoa monenlaista gluteenitonta leipää. Leipomalla itse 
saat rikastettua leipävalikoimaasi ja vieläpä edullisem-
min kuin kaupan tiskiltä. Lisäksi leipominen on mukavaa 
ja rentouttavaa puuhaa - mikäpä olisi ihanampaa kuin 
tuoksuva, juuri uunista otettu leipä! Leivonnan ohessa 
teemme leipien kyytipojiksi erilaisia levitteitä ja tahnoja. 
Raaka-ainemaksu peritään kurssimaksun yhteydessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 

8102004 VILLIYRTTIEN AARREAITTA 
- MAINIOT MAUT JA MAUSTEET 
VILLISTÄ LUONNOSTA 
Isokylän koulu  La 11.00–16.30 
Airi Pirttijärvi-Virtanen  20.8.2022 
13,00 e  
Opit tunnistamaan erityisesti yrttijuomiin soveltuvia vil-
li- sekä puutarhayrttejä usein hyödyntämättä jääviin 
yrttiteeainekksiin. Käsittely ja kokeilut keittiöllä: Opet-
telemme käsittelemään, hiostamaan (fermentoimaan) 
ja kuivattamaan yrttijuoma-aineksia talvivarastoon. 
Järjestämme pienimuotoiset ”teekutsut”, jossa maiste-
lemme erilaisista yrtti- ja kukkasekoituksista uutettuja 
yrttijuomia suolaisen ja makean leivonnaisen kera. Päi-
vän villiyrtit: maitohorsma, voikukka, kanerva, puna- ja 
valkoapila, mesiangervo, ruusun terälehdet, vadelman, 
mustaherukan, hillan ja tyrnin lehdet 
Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2022 
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8101006 KEHITYSVAMMAISTEN 
RUOKA- JA LEIVONTAKURSSI 
Hillatien koulu, kotitalousluokka  Ti 16.00–19.00 
Karoliina Hofmann  13.9.–22.11.2022 
151,00 e (72,00 e, 79,00 e)  10.1.–28.3.2023 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

8102505 VILLIYRTTIEN AARREAITTA 
– RIKKARUOHOISTA RIKKARUOHOIKSI 
Isokylän koulu  La 11.00–16.30 
Airi Pirttijärvi-Virtanen  10.6.2023 
13,00 e  
Opit tunnistamaan herkullisia villikasveja lähiluonnostasi 
– uskallat kerätä, käsitellä ja hyödyntää kurssin jälkeen 
kuutta (6) luonnon rikkausruohoa turvallisesti ja vastuul-
lisesti. Löydät uusia herkullisia tuttavuuksia ja mahtavia 
makuelämyksiä luonnon villistä ruoka-aitasta. Käsittely 
ja kokkaus keittiöllä: Innostut käyttämään villivihannek-
sia ja -yrttejä arjessasi ympäri vuoden. Saat kokata ja 
inspiroitua uskomattomista makuelämyksistä reseptei-
neen. Lisäksi saat ideoita rikastaa villiyrteilla omia lem-
pireseptejäsi. Päivän villiyrtit: maitohorsma, nokkonen, 
voikukka, piharatamo, siankärsämö ja kuusenkerkkä. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.6.2023  

8102506 VILLIYRTTIEN AARREAITTA 
- SEITSEMÄN VILLIYRTTIÄ NAISILLE 
Isokylän koulu  La 11.00–16.30 
Airi Pirttijärvi-Virtanen 1.7.2023 
13,00 e  
Osa 2. Seitsemän villiyrttiä naisille 
Opit tunnistamaan seitsemän (7) villiyrttiä, joita tiedetään 
jo esiäitiemme osanneen käyttää tukemaan erityisesti 
naisten hyvinvointia ja kauneutta. Villiyrteistä on etsitty 
voimia mm. rentoutumiseen ja hyvän unen saantiin, ala-
kuloon ja väsymykseen, kuukautiskipujen lievittämiseen, 
kuumien aaltojen vähentämiseen ja moneen muuhun 
vaivaan. Opettelemme käsittelemään ja varastoimaan 
villiyrttejä talven varalle. Teemme villiyrteistä hyvinvoin-
tituotteita mm. jalkakylpyjä ja uutoksia terveyden ja hy-
vänolon edistämiseen ja ylläpitämiseen. Päivän villiyrtit 
ovat: poimulehti, nokkonen, valkopeippi, siankärsämö, 
puna-apila, pihasaunio ja piharatamo. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.6.2023 

8102509 VILLIYRTTIEN AARREAITTA 
- VIETTELEVÄT VILLIT TEEYRTIT 
Isokylän koulu  La 11.00–16.30 
Airi Pirttijärvi-Virtanen  29.7.2023 
13,00 e  
Osa 3. Viettelevät villit teeyrtit. 
Opit tunnistamaan erityisesti yrttijuomiin soveltuvia vil-
li- ja puutarhayrttejä usein hyödyntämättä jääviin yrtti-
teeaineksiin. Käsittely ja kokeilut keittiöllä: Opettelemme 
käsittelemään, hiostamaan (fermentoimaan) ja kuivatta-
maan yrttijuoma-aineksia talvivarastoon. Järjestämme 
pienimuotoiset ”teekutsut”, jossa maistelemme erilai-
sista yrtti- ja kukkasekoituksista uutettuja yrttijuomia 
suolaisen ja makean leivonnaisen kera. Päivän villiyrtit: 
maitohorsma, voikukka, kanerva, puna- ja valkoapila, 
mesiangervo, ruusun terälehdet, vadelman, mustaheru-
kan, hillan ja tyrnin lehdet 
Ilmoittautuminen päättyy 24.7.2023 

LIIKUNTA 

8301001 IKISTEN KUNTOPIIRI 
Uimahalli, yläkuntosali  Ke 10.00–11.00 
Pekka Makkonen  7.9.–23.11.2022 
76,00 e (38,00e, 38,00 e)  11.1.–29.3.2023 
Tunnilla tehdään monipuolisesti lihaskuntoliikkeitä omaa 
kehonpainoa, kuntosalilaitteita sekä vapaita painoja 
käyttäen. Mukaan tarvitset sisäurheilukengät, vesipullon 
ja pyyhkeen. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022 

8301002 ZUMBA 
Liikuntahalli, peilisali  Ti 18.00–19.00 
Kati Heikkilä 6.9.–29.11.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  10.1.–4.4.2023 
Vauhdikas, pääsääntöisesti latinorytmien tahdittama 
kuntotanssitunti. Liikkeet, joita yhdistetään vuoroin no-
peaan ja hitaaseen rytmiin, antavat kunnon kyytiä koko 
vartalolle ja taatusti hiki virtaa. Yhtä aikaa sekä helppoa, 
hauskaa, että tehokasta – Zumban kantavana ajatukse-
na on liikunnan ilo. LIIKUNTAPASSIKURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301003 ZUMBA 
Hillatien koulu, liikuntasali  Ke 18.00–19.00 
Kati Heikkilä 7.9.–30.11.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  11.1.–5.4.2023 
Sama sisältö kuin 8301002. 
LIIKUNTAPASSIKURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022 
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8301004 LÖYSÄT POIS -JUMPPA 
Liikuntahalli, peilisali  Ke 17.00–17.45 
Titta Imponen 7.9.–30.11.2022 
62,00 e (31,00 e, 31,00 e)  11.1.–5.4.2023 
Monipuolisia lihaskuntoon ja kestävyyteen kohdistuvia 
treenejä kehonpainolla sekä erilaisilla lisäpainoilla. Li-
säpainoina käytämme usein kahvakuulaa, käsipainoja, 
tankoja (näitä löytyy liikuntahallilta, joten ei tarvitse olla 
omia mukana). Joskus teemme erikoistreenejä, joissa 
käytämme treenivälineinä esim: villasukkia, reppua, peli-
kortteja. Näistä ilmoitetaan aina etukäteen. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 

8301005 LIIKKUVUUTTA JA 
LIHASKUNTOA IKÄIHMISILLE 
Uimahallin vintti  Ma 12.30–14.00 
Pekka Makkonen  5.9.–21.11.2022 
114,00 e (57,00 e, 57,00 e)  9.1.–27.3.2023 
Jumpassa keskitytään lämmittelyyn, lihaskuntoon, ryh-
tiin ja venyttelyyn. Tunti alkaa uimahallin vintillä, josta 
siirrytään yläkuntosalille. Liikkeet tehdään kiertohar-
joitteluna. Välineinä ovat kahvakuula, käsipainot, kepit, 
kuntosalilaitteet sekä kehonpaino. Tavoitteena opastaa 
kurssilainen itsenäiseen harjoitteluun. Ota mukaan jous-
tavat vaatteet, sisäliikuntakengät, jumppamatto, pyyhe ja 
juomapullo. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301006 TRADITIONAALINEN JOOGA 
- SYVENTÄVÄ AAMUHARJOITUS 
Uimahallin vintti  La 10.00–13.00 
Päivi Sallmén  29.10.2022 
11,00 e  
Danda asanan eli sauvan variaatiot ovat olleet olennainen 
osa asanaharjoitusta joogan muinaisimmista muodoista 
lähtien. Danda flow on kokonaisvaltainen lihas- ja run-
koharjoitus, joka on rakennettu intialaisen lääketieteen 
periaatteiden mukaan ja vie samalla elimistöäsi hyvään, 
tasapainoiseen tilaan. Asanaharjoituksen jälkeen opit 
tärkeimmät Pranayama-harjoitukset, joita voit hyödyntää 
elämässäsi säännöllisesti. Nämä harjoitukset opettavat 
sinut auttamaan kehoasi ratkaisemaan epätasapainon 
tiloja hengityksen avulla. 
Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2022 

8301008 AYURVEDISEN 
KÄVELYHIERONNAN WORKSHOP 
Uimahallin vintti  La 10.00–13.15 
Päivi Sallmén 12.11.2022 
12,00 e  
Ayurvedinen paineluhieronta on intialaiseen lääketietee-
seen perustuva kokonaisvaltainen hoito, jossa keho käy-
dään läpi kokonaisuutena hellästi jaloilla painelemalla. 
Paineluhieronta ei keskity yksittäisiin lihaksiin tai kehon 
ongelmiin, vaan keho käydään läpi aina kokonaisuutena. 
Lopuksi teemme tasapainottavan ja rentouttavan joo-
gaharjoituksen. Kurssi sopii hyvin myös vasta-alkajille 
ja pareille, jotka haluavat oppia helpon tavan edistää 
yhdessä terveyttään. Varaa itsellesi mukaan mukavat, 
kiristämättömät vaatteet, joogamatto sekä huivi. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2022 

8301009 YIN-JOOGA tiistai 
Uimahallin vintti  Ti 19.00–20.30 
Pinja Kaisko  27.9.–25.10.2022 
26,00 e  
Yinjoogassa pysähdymme kehomme ja hengityksemme 
äärelle. Nautimme pitkäkestoisista, lempeistä ja rauhoit-
tavista asanoista, jotka avaavat, rentouttavat ja hoitavat 
kehoamme. Harjoituksessa käytetään apuvälineitä, jotka 
ohjaaja tuo mukanaan. Tämä harjoitus sopii kaikille. Ota 
mukaan mattosi, joustava vaatetus ja halutessasi villa-
sukat ja viltti. 
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022 

8301010 YIN-JOOGA torstai 
Uimahallin vintti  To 19.15–20.45 
Pinja Kaisko  29.9.–27.10.2022 
26,00 e 
Sama sisältö kuin 8301009. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022 

8301011 OHJATTU KUNTOSALI 
SENIOREILLE 
Liikuntahalli, kuntosali  Ti 10.00–11.30 
Pekka Makkonen 6.9.–22.11.2022
114,00 e (57,00 e, 57,00 e)  10.1.–28.3.2023 
Ohjattua kuntosalin välineiden käyttöä ikäihmisille. 
Harjoitellaan yhdessä saliharjoittelun perusteet sekä 
käydään läpi tekniikoita ja lihaskuntoliikkeitä. Sisältöön 
kuuluu alkulämmittely ja venyttelyt. Mukaan tarvitset si-
säurheilukengät, juomapullon ja pyyhkeen. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  
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8301012 KEVYT KUNTOPIIRI 
Uimahalli, yläkuntosali  Ma 10.00–11.00 
Pekka Makkonen  5.9.–21.11.2022 
76,00 e (38,00 e, 38,00 e)  9.1.–27.3.2023 
Kevyt Kuntopiiri sisältää uimahallin yläkuntosalilla tehtä-
vää kuntosaliharjoittelua kuntopiirin muodossa. Liikkeitä 
tehdään laitteita ja suorituspisteitä kiertäen rauhalliseen 
tahtiin. Tuntiin sisältyy myös alkulämmittelyt ja loppu-
verryttelyt. Mukaan tarvitset juomapullon ja halutessasi 
jumppamaton. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301016 VARTTUNEIDEN PUISTOJUMPPA 
Elinkaaripuisto, Ahvensalmen kenttä  Ma 12.00–13.00 
Pekka Makkonen  Ke 12.00–13.00 
21,00 e 15.–31.8.2022 
Kurssilla opetellaan ja treenataan yhdessä oman kehon-
painon avulla tehtäviä toiminnallisia treenejä puistossa. 
Treenit sisältävät voimistelu- voima- ja liikkuvuusharjoit-
teita. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2022 

8301017 TEHOKAS PUISTOJUMPPA 
Elinkaaripuisto, Ahvensalmen kenttä  Ma 17.00–18.00 
Pekka Makkonen Ke 17.00–18.00 
21,00 e 15.–31.8.2022 
Kurssilla opetellaan ja treenataan yhdessä oman kehon-
painon avulla tehtäviä toiminnallisia treenejä puistossa. 
Treenit sisältävät voimistelu- voima- ja liikkuvuusharjoit-
teita. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2022 

8301018 TEHOA KEHOON PAINOILLA 
Hillatien liikuntasalit 1 ja 2  To 18.00–19.00 
Silja Sevonkari  8.9.–1.12.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  12.1.–6.4.2023 
Tehokas tunti treenaten käsipainojen ja oman kehonpai-
non avulla. Tunnilla harjoitetaan eri lihasryhmiä vahvis-
taen lihaskestävyyttä sekä kehitetään hapenottokykyä 
monipuolisin sykkeennostoharjoituksin. Mukaan tarvitset 
omat käsipainot tai vastaavasti kaksi puolen litran pulloa, 
jumppamaton ja vesipullon. Tunti sopii niin aloittelijoille 
kuin kokeneemmillekin jumppaajille. LIIKUNTAPASSI-
KURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022 

8301019 NUORTEN KUNTOSALIKURSSI 
Liikuntahalli, kuntosali Ma 15.30–17.00 
Pekka Makkonen Ke 15.30–17.00 
62,00 e 19.9.–2.11.2022 
Alussa kartoitetaan lähtötilanne ja tutustutaan kuntosalin 
laitteisiin. Pääset uuden harrastuksesi kanssa alkuun ja 
voit jatkaa treenejä turvallisin mielin. Kurssilla käydään 
läpi myös ravitsemusta, palautumista ym. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022  

8301020 YKSILÖOHJAUSTA KUNTOSALILLE 
Liikuntahalli, kuntosali  Ke 8.00–20.00 
Pekka Makkonen  7.9.–30.11.2022 
95,00 e 
Oletko halunnut aloittaa salilla käynnin, mutta et ole 
saanut aikaiseksi? Tämä kurssi on juuri sinulle! Alussa 
kartoitetaan lähtötilanne ja tutustut kuntosalin laittei-
siin oman ohjaajan kanssa. Pääset uuden harrastuksesi 
kanssa alkuun ja voit jatkaa treenejä turvallisin mielin. 
Kurssilla käydään läpi myös ravitsemusta, palautumista 
ym. Käyntikerrat/päivät sovitaan yhdessä ohjaajan kans-
sa. Päivä voi olla siis muukin kuin keskiviikko. (1h/kerta). 
Kurssihinta sisältää 5 käyntikertaa sekä kuntosalimak-
sun. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022  

8301021 JOUTSIJÄRVEN LIIKUNTA 
Joutsijärven kylätalo  Ke 18.00–19.00 
Tuija Laurila 14.9.–30.11.2022  
39,00 e 
Lihaskuntoa ylläpitävää ja lisäävää liikuntaa. Ohjelmassa 
myös erilaiset liikuntavälineet tehostamassa suoritusta. 
Tunnit koostuvat alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudes-
ta ja venyttelystä. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

8301022 ROSPUUTTOAJAN 
TRADITIONAALINEN JOOGA 
Uimahallin vintti  Su 17.00–19.00 
Päivi Sallmén 6.–27.11.2022  
28,00 e 
Eteentaivutus sarja kehittää joogin terveyden ja harjoi-
tuksen kannalta tärkeässä roolissa olevia kehon seinä-
miä, esimerkiksi palleaa ja lantionpohjaa. Säännöllisesti 
tehtynä sarjan hyödyt konkretisoituvat selvemmin. 
Yleensä suositellaan jonkinlaista joogataustaa, mutta 
harjoitus soveltuu myös vasta-alkajalle. Tunnin lopussa 
tehdään lisäksi tasapainottava tri dosha sarja. Varaa it-
sellesi mukaan mukavat, kiristämättömät vaatteet, joo-
gamatto sekä huivi. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2022 

8301024 KUNTOLIIKUNTA Juujärvi 
Juujärven kylätalo  Ke 18.00–19.00 
Marjatta Haavisto 28.9.–30.11.2022 
52,00 e (24,00 e, 28,00 e)  15.3.–17.5.2023 
Tunnetko tarvetta liikkumiseen ja yhdessäoloon hauskal-
la, rentouttavalla ja kuntoa kohottavalla tavalla? Ilmoit-
taudu mukaan rohkeasti ja avoimin mielin. Jumppa on 
tarkoitettu kaiken tasoisille ja -ikäisille miehille ja nai-
sille. Kurssi toteutetaan osallistujien toiveita kuunnellen. 
Käytössäsi on yhteiset jumppavälineet. Ota mukaan oma 
jumppa-alusta. Kevyt pukeutuminen ja sisäjalkineet suo-
siteltavaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022  
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8301026 LIIKUNTA TAPIONNIEMI 
Tapionniemen kyläkartano  Ti 18.00–19.00 
Leena Rissanen  6.9.–29.11.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  10.1.–4.4.2023 
Jumpassa keskitytään lihaskunnon, tasapainon ja not-
keuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kurssi sopii 
naisille sekä miehille. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301029 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 
Hillatien koulu, liikuntasali Ma 17.00–18.00 
Arvo Laine  12.9.–28.11.2022 
76,00 e (38,00 e, 38,00 e)  9.1.–27.3.2023 
Kurssi auttaa ylläpitämään liikkuvuutta, lihaskuntoa ja 
tasapainoa lihaksia vahvistavilla liikesarjoilla. Liikkeet 
tehdään oman kehon painolla. Mukaan tarvitset jous-
tavat vaatteet, maton ja juomapullon. Sopii niin naisille 
kuin miehillekin. LIIKUNTAPASSIKURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022  

8301038 TRADITIONAALINEN 
JOOGA keskiviikko 
Uimahallin vintti  Ke 18.00–19.30 
Päivi Sallmén  7.9.–30.11.2022 
130,00 e (62,00 e, 68,00 e) 11.1.–12.4.2023  
Traditionaalisen joogan eri asanasarjat vuorottelevat 
tunneilla. Tasapainottava Tri dosha, ryhdikäs Viyayama, 
dynaaminen Danda flow ja energisoiva Surya namaska-
ra auttavat koko systeemisi tasapainoon rentoutuen ja 
palautuen. Useampaan kurssiin osallistuvat huomioidaan 
tuntien ohjelmien vaihtelulla. Sopii hyvin vasta-alkajalle, 
mutta antaa paljon kokeneellekin joogaajalle. Ota mu-
kaan mukavat, kiristämättömät vaatteet, huivi ja jooga-
matto. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301039 TRADITIONAALINEN 
JOOGA perjantai 
Uimahallin vintti  Pe 17.30–19.00 
Päivi Sallmén  9.9.–2.12.2022 
124,00 e (62,00 e, 62,00 e) 13.1.–14.4.2023 
Traditionaalisen joogan eri asanasarjat vuorottelevat 
tunneilla. Tasapainottava Tri dosha, ryhdikäs Viyayama, 
dynaaminen Danda flow ja energisoiva Surya namaska-
ra auttavat koko systeemisi tasapainoon rentoutuen ja 
palautuen. Useampaan kurssiin osallistuvat huomioidaan 
tuntien ohjelmien vaihtelulla. Tämän kurssin painotus on 
Tri dosha sarjalla. Sopii hyvin vasta-alkajalle, mutta an-
taa paljon kokeneellekin joogaajalle. Ota mukaan muka-
vat, kiristämättömät vaatteet, huivi ja joogamatto. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301040 LAVIS 
Kemijärven VPK  To 17.00–18.00 
Kati Heikkilä  8.9.–1.12.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  12.1.–6.4.2023 
Lavis on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka 
perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
Lavista tanssitaan yksin. Tunnilla tanssitaan tuttuja lava-
tanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. LIIKUNTAPASSIKURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301041 BODY PUMP 
Liikuntahalli, peilisali  Ma 18.00–19.00 
Silja Sevonkari  5.9.–28.11.2022 
96,00 e (48,00 e, 48,00 e)  9.1.–3.4.2023 
Bodypump on mukaansa tempaavan musiikin tahtiin 
tehtävä koko kehon lihaskuntotreeni, missä välineinä 
käytetään levypainoja ja tankoa sekä steppilautaa. Tun-
nilla ei tarvita koreografista osaamista. Vahvistat lihas-
kuntoasi sekä kehität hengitys- ja verenkiertoelimistöäsi 
omalla tasollasi. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301042 KEHONHUOLTO IKÄÄNTYVILLE 
Uimahallin vintti  Ti 11.00–12.00 
Riitta Räisänen 13.9.–29.11.2022 
78,00 e (39,00 e, 39,00 e)  10.1.–28.3.2023 
Kehonhuolto ylläpitää: liikkuvuutta, kehon joustavuutta, 
lihaskuntoa ja tasapainoa. Ohjelma koostuu lihaksia ja 
niveliä vahvistavista, venyttävistä ja palauttavista sekä 
rentouttavista liikkeistä. Liikkeet suoritetaan oman ke-
hon painolla. Kurssi sopii ikääntyville ja ikääntyneille. 
LIIKUNTAPASSIKURSSI 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

8301043 KEHONHUOLTO 
Uimahallin vintti  Ke 11.15–12.15 
Päivi Haverinen  7.9.–30.11.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  11.1.–5.4.2023 
Kehonhuolto ylläpitää liikkuvuutta, lihaskuntoa ja ta-
sapainoa, lihaksia ja niveliä vahvistavilla liikesarjoilla. 
Tunti pitää sisällään myös chiball-elementtejä, Liik-
keet suoritetaan oman kehon painolla. Ei sisällä hyp-
pyjä eikä raskaita liikesarjoja. Lempeä tunti, joka sopii 
kaikenikäisille. Mukaan tarvitset oman jumppamaton. 
LIIKUNTAPASSIKURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  
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8301044 LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
myös verkkokoulutuksena 
Uimahallin vintti  Ti 7.30–8.30 
Pinja Kaisko  27.9.–24.10.2022 
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022  

8301045 LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
myös verkkokoulutuksena 
Uimahallin vintti  To 7.30–8.30 
Pinja Kaisko 29.9.–27.10.2022  
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022  

8301049 TRE-
STRESSINPURKUMENETELMÄN 
ALKEISKURSSI 
Uimahallin vintti La 12.00–15.00 
Elina Huhtala  17.9.2022 
48,00 e  
TRE®-menetelmä (Stress, Tension & Trauma Releasing 
Exercises) on luonnollinen stressinpurkumenetelmä, 
jossa kehossa käynnistetään muutamalla lämmittelyliik-
keellä kehon luontainen tärinä tai vapina, joka purkaa 
kehoon jäänyttä stressiä ja kireyksiä. Kyseessä on itse-
hoitomenetelmä ja alkeiskurssille osallistuja saa työkalut 
oman harjoittelun jatkamiseen itsenäisesti. Menetelmää 
säännöllisesti harjoittaneet kertovat menetelmän mo-
ninaisista hyödyistä, kuten kiputilojen vähentymisestä, 
paremmasta unesta, stressin vähentymisestä sekä ener-
gisemmästä olosta. Menetelmä voi purkaa kehosta myös 
tunnemuistoja. 
Menetelmä perustuu kaikilla eläimillä - ja siten myös 
ihmisellä - olevaan fysikaaliseen mekanismiin tasata 
stressaavan tilanteen aiheuttama epätasapainotila. Olet 
ehkä joskus joutunut läheltä piti -tilanteeseen tai suu-
ren tunnekuohun valtaan, jolloin kehosi on saattanut 
täristä tai vapista? Kehosi on tuolloin toiminut luontai-
sella tavalla ja purkanut kehossasi tilanteen synnyttämiä 
jännitteitä. Pitkittyneissä tai lievemmissä stressitiloissa 
nykyihminen on kuitenkin opetellut hallitsemaan tätä 
reaktiotaan, sillä tärinä ja vapina nähdään usein sosiaali-
sesti negatiivisena ilmiönä. 

Kurssin ikäraja on 18 vuotta ja tietyt fyysiset ja psyyk-
kiset tilat ja sairaudet voivat rajoittaa kurssille osallistu-
mista. Tästä syystä kurssin vetäjä suosittelee vahvasti, 
että katsot kurssin esittelyvideon ennen kuin teet va-
listuneen päätöksen kurssille osallistumisestasi. Linkin 
maksuttomaan videoon saat kurssin vetäjältä pyytämällä 
tätä häneltä suoraan sähköpostiosoitteesta el.huhtala@
gmail.com [el.huhtala@gmail.com]. Videon pyytäminen 
ei velvoita osallistumaan kurssille. Varsinaiselle kurssille 
ilmoittaudutaan kansalaisopistolle. 
Ota mukaan joustavat vaatteet, jumppamatto, viltti, tyy-
ny, juomapullo sekä halutessasi muistiinpanovälineet. 
Varaathan aikaa levolle heti kurssin jälkeen. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 

8301050 TRE-
STRESSINPURKUMENETELMÄN 
JATKOKURSSI 
Uimahallin vintti  La 16.00–19.00 
Elina Huhtala 17.9.2022 
48,00 e  
TRE®-menetelmä (Stress, Tension & Trauma Releasing 
Exercises) on luonnollinen stressinpurkumenetelmä, 
jossa kehossa käynnistetään muutamalla lämmittelyliik-
keellä kehon luontainen tärinä tai vapina, joka purkaa 
kehoon jäänyttä stressiä ja kireyksiä. Jatkokurssilla sy-
vennetään omaa TRE-harjoitusta kysymysten, keskuste-
lun sekä yhteisen TRE-harjoituksen avulla. Saat lisätietoa 
autonomisen hermoston toiminnasta ja polyvagaaliteo-
riasta. Kurssilla opetellaan myös muutama kehollinen 
interventio, joiden avulla tutkitaan omaa harjoitusta ja 
sen etenemistä. 
Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee olla käytynä 
TRE®-alkeiskurssi, jossa olet oppinut itsenäisen harjoit-
telun perusteet. Sinulla olisi hyvä olla kokemusta myös 
itsenäisestä harjoittelusta. Jos olet opetellut menetelmän 
alkeet itse tai pohdit tämänhetkisen elämän- tai tervey-
dentilasi vaikutusta kurssille osallistumiseen, ole yhtey-
dessä suoraan kurssin ohjaajaan sähköpostitse el.huhta-
la@gmail.com [el.huhtala@gmail.com].Jos haluat tietoa 
siitä, mitä TRE on, voit pyytää ohjaajalta TRE-infovideon 
sähköpostitse. Videon pyytäminen tai kysymysten esit-
täminen ei velvoita osallistumaan kurssille. Varsinaiselle 
kurssille ilmoittaudutaan kansalaisopistolle. 
Kurssin ikäraja on 18 vuotta ja tietyt fyysiset ja psyyk-
kiset tilat ja sairaudet voivat rajoittaa kurssille osallis-
tumista. Ota mukaan joustavat vaatteet, jumppamatto, 
viltti, tyyny, juomapullo sekä halutessasi muistiinpanovä-
lineet. Varaathan aikaa levolle heti kurssin jälkeen. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 
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8301051 LENTOPALLO Isokylä 
Isokylän koulu  Ti 19.00–20.00 
Hannu Soppela 4.10.–13.12.2022 
83,00 e (36,00 e, 47,00 e)  10.1.–11.4.2023 
Lentopalloilua mukavalla porukalla. Voit tulla mukaan, 
vaikka et olisi aikaisemmin pelannut. LIIKUNTAPASSI-
KURSSI. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2022 

8301054 ISRAELILAINEN KANSANTANSSI 
Hillatien koulu, liikuntasali Ke 16.30–17.30 
Kati Heikkilä 7.9.–30.11.2022 
42,00 e  
Israelilaista kansantanssia, jossa opetellaan tavallisim-
mat askelkuviot (maim-, jemen-, pivot-, sigulim-) ja 
käännöksiä. Iloista liikuntaa yhdessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301055 SENIORITANSSI 
Kemijärven VPK  To 12.00–13.30 
Sinikka Maijala  6.10.–1.12.2022 
99,00 e (42,00 e, 57,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Tule ja koe tanssin ja liikunnan iloa Senioritanssin paris-
sa. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Tanssi harjoittaa 
monipuolisesti tasapainoa, koordinaatiota ja muistia. 
Tunnit sopivat sekä miehille että naisille ja voit osallistua 
myös yksin, ilman paria. Ota mukaan liikkumiseen sovel-
tuva asu ja kengät sekä iloinen mieli. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022 

8301056 RIVITANSSI 
Kemijärven VPK  To 18.10–19.10 
Kati Heikkilä 8.9.–24.11.2022 
76,00 e (38,00 e, 38,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Rivitanssi on helppo, myös ensikertalaiselle sopiva tans-
silaji; vain rytmitajua tarvitaan. Kurssilla tanssitaan suo-
sittuja rivitanssiklassikoita, opetellen aluksi askeleet ja 
sitten tanssitaan musiikin tahtiin. Tavoitteena on oppia 
rivitanssin yleisimmät askelsarjat ja nauttia yhdessä 
tanssin riemusta! 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301061 ZUMBA JUUJÄRVI syksy 
Juujärven kylätalo  Ke 18.00–19.00 
Kati Heikkilä  26.10. ja 23.11.2022 
10,00 e  
Zumban kantavana ajatuksena on liikunnan ilo. Latino-
rytmien tahdittama kuntotanssitunti. Liikkeet, joita yh-
distetään vuoroin nopeaan ja hitaaseen rytmiin, antavat 
kunnon kyytiä koko vartalolle ja taatusti hiki virtaa. Yhtä 
aikaa sekä helppoa, hauskaa että tehokasta. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2023  

8301080 LAVATANSSIEN 
ALKEISKURSSI, VPK 
Kemijärven VPK  Ma 18.00–19.30 
Hannu Vihriälä 5.9.–10.10.2022  
31,00 e  
Haluatko oppia tanssimaan lavatansseja? Epäilet vielä 
taitojasi. Ei Hätää! Tämä kurssi on juuri sinulle. Opette-
le rennossa ilmapiirissä peruslavatanssit valssi, tango, 
foxi, humppa ja jenkka. Aluksi harjoitellaan perusaskel 
eteen-taaksepäin, sitten parin kanssa niin myötä- kuin 
vastapäivään pyörien. Lopuksi etsitään sujuvuutta ja 
ryhdikkyyttä tanssiisi. Tule kokemaan tanssimisen iloa ja 
kuntoilua joko yksin tai parisi kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

8301081 LAVATANSSIEN 
JATKOKURSSI, VPK 
Kemijärven VPK  Ma 18.00–19.30 
Hannu Vihriälä 24.10.–28.11.2022  
31,00 e  
Haluatko lisäpontta tanssiharrastuksellesi? Tule opet-
telemaan jatkotason tansseja: lava-jive, cha-cha, bugg, 
hidas valssi. Lähdetään perusaskelista. Jokaisesta tans-
sista opetellaan vähintään neljä eri vuoroa, jotka vaikeu-
tuvat asteittain. Lopuksi kiinnitetään huomio joustavaan 
ja ryhdikkääseen tanssimiseen. Myös erilaisia tanssiva-
riaatioita. Tule kokemaan tanssimisen iloa ja kuntoilua 
rennossa ilmapiirissä joko yksin tai parisi kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2022  

8301082 KAIKEN KANSAN 
TANSSIKURSSI Juujärvi 
Juujärven kylätalo  Ti 18.30–20.00 
Hannu Vihriälä  6.9.–18.10.2022 
74,00 e (37,00 e, 37,00 e)  11.4.–23.5.2023 
Kaipaatko tanssitaitoihisi lisäpontta? Haluat kerrata ja 
oppia uutta. Kurssi on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin 
konkareille. Harjoitellaan alkeista lähtien peruslavatans-
sit: lava-jive, cha-cha, bugg, hidas valssi. Lähdetään pe-
rusaskelista. Jokaisesta tanssista opetellaan vähintään 
neljä eri vuoroa, jotka vaikeutuvat asteittain. Lopuksi 
kiinnitetään huomio joustavaa ja ryhdikkääseen tanssi-
miseen. Myös erilaisia tanssivariaatioita. Tule kokemaan 
tanssimisen iloa kuntoilua rennossa ilmapiirissä joko yk-
sin tai parin kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 
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8301083 KAIKEN KANSAN 
TANSSIKURSSI Kostamo 
Kostamon Kylätalo  Pe 18.00–21.15 
Hannu Vihriälä  La-Su 11.00–14.15 
31,00 e 9.–11.9.2022
Kaipaatko tanssitaitoihisi lisäpontta? Haluat kerrata ja 
oppia uutta. Kurssi on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin 
konkareille. Harjoitellaan alkeista lähtien peruslavatans-
sit: lava-jive, cha-cha, bugg, hidas valssi. Lähdetään pe-
rusaskelista. Jokaisesta tanssista opetellaan vähintään 
neljä eri vuoroa, jotka vaikeutuvat asteittain. Lopuksi 
kiinnitetään huomio joustavaa ja ryhdikkääseen tanssi-
miseen. Myös erilaisia tanssivariaatioita. Tule kokemaan 
tanssimisen iloa kuntoilua rennossa ilmapiirissä joko yk-
sin tai parin kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 

KEVÄT

8301522 KAAMOSAJAN 
TRADITIONAALINEN JOOGA  
Uimahallin vintti  Su 17.00–19.00 
Päivi Sallmén  15.1.–26.2.2023 
49,00 e 
Eteentaivutus sarja kehittää joogin terveyden ja harjoi-
tuksen kannalta tärkeässä roolissa olevia kehon seinä-
miä, esimerkiksi palleaa ja lantionpohjaa. Säännöllisesti 
tehtynä sarjan hyödyt konkretisoituvat selvemmin. 
Yleensä suositellaan jonkinlaista joogataustaa mutta 
harjoitus soveltuu myös vasta-alkajalle. Tunnin lopussa 
tehdään lisäksi tasapainottava tri dosha sarja. Varaa it-
sellesi mukaan mukavat, kiristämättömät vaatteet, joo-
gamatto sekä huivi. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023  

8301535 TRADITIONAALINEN 
JOOGA - KESÄÄ KOHTI 
Uimahallin vintti  Ke 18.00–19.30 
Päivi Sallmén 3.5.–21.6.2023 
42,00 e 
Traditionaalisen joogan eri asana-sarjat vuorottelevat 
tunneilla. Tasapainottava tri dosha, ryhdikäs viyayama, 
dynaaminen danda flow ja energisoiva aurinkotervehdys 
auttavat koko systeemisi tasapainoon ilman pakottamis-
ta. Ota tunnille mukaan oma joogamatto ja huivi. Sopii 
hyvin vasta-alkajalle mutta antaa paljon myös kokeneel-
le joogaajalle. Jos kurssia ei voida toteuttaa lähiopetuk-
sena, niin kurssi toteutetaan etänä Teamsin kautta. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2023  

8301561 ZUMBA JUUJÄRVI 
Juujärven kylätalo  Ke 18.00–19.00 
Kati Heikkilä  1.3., 29.3. ja 26.4.2023 
15,00 e  
Zumban kantavana ajatuksena on liikunnan ilo. Latino-
rytmien tahdittama kuntotanssitunti. Liikkeet, joita yh-
distetään vuoroin nopeaan ja hitaaseen rytmiin, antavat 
kunnon kyytiä koko vartalolle ja taatusti hiki virtaa. Yhtä 
aikaa sekä helppoa, hauskaa että tehokasta. 
Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2023  

MUU KOULUTUS

9901005 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
KERTAUSKURSSI 
Hillatien koulu  Pe 17.30-20.00 
Pentti Puurunen 4.–25.11.2022 
55,00 e  
Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojaksi hyväk-
sytyille henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksen-
valvojaksi hyväksymistään. JV- kertauskurssi jaetaan 
kahteen osaan; Lähikoulutus: 4 oppituntia pe 4.11.2022 
klo 17.30 - 20.00. Etäkoulutus: 4 oppituntia myöhemmin 
Teamsilla, aika sovitaan lähikoulutuksen yhteydessä. Li-
sätietoja kouluttajalta p. 050 373 1020. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2022

9901007 TULITYÖKURSSI 
Hillatien koulu  Pe 8.00–16.00 
Pentti Puuronen  4.11.2022 
110,00 e  
Kurssi on suunnattu tulityökorttia tarvitseville. Koulutus 
sisältää: -Tulityön teko turvallisesti -Vastuu ja velvolli-
suudet -Riskit toimintaympäristöissä -Toiminta onnetto-
muuksissa -Käytännön harjoituksia ( AS1/ suojausharjoi-
tus) sekä kirjallisia harjoituksia. Tulityökortti on voimassa 
viisi vuotta. Korttimaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2022 

9901200 MS-VIRIKERYHMÄ 
Kulttuurikeskuksen kahvio  To 15.30–17.45 
Sirkka Ruoho  15.9.–24.11.2022 
70,00 e (32,00 e, 38,00 e)  12.1.–27.4.2023 
Tapaamisessa pelaillaan ja jutellaan ajankohtaisista asiois-
ta. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. 
Kokoontumiset joka viikko. Huom! Kurssipaikka vaihtunut. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 

9901511 LINTURETKI 
Paikka sovitaan myöhemmin. Ke 17.00–19.15 
Pirkka Aalto 17.5.2023 
6,00 e 
Retkellä perehdytään lähiluonnosta löytyviin lintulajeihin 
sekä niiden elintapoihin ja tunnistamiseen. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2023 
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1104003P NEULE- JA VIRKKAUSPAJA 
Pelkosenniemen koulu To 17.15–19.00 
Riikka Sorjamaa  15.9.–24.11.2022 
113,00 e (54,00 e, 59,00 e)  19.1.–13.4.2023 
Haaveiletko neulomaan tai virkkaamaan oppimisesta, 
haluatko oppia uusia tekniikoita tai neuloa vaikkapa is-
lantilaisen villapaidan? Kurssi sopii kaikentasoisille. Tule 
mukaan oppimaan uutta ja toteuttamaan haluamasi neu-
le- tai virkkaustyö mukavassa ja rennossa seurassa. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104007P KANGASPUILLA KAUNISTA 
Pelkosenniemi, alakoulu  To 12.30–15.00 
Marita Varrio 15.9.–1.12.2022 
70,00 e (43,00 e, 27,00 e)  19.1.–23.3.2023 
Tule nyt iloiseen joukkoomme harrastamaan. Kankaan-
kudonnan ja muiden lankatöiden (neuleet, virkkaustyöt, 
pirtanauhat) oppimista. Kurssi sopii myös alkeita opiske-
leville. Materiaalit omakustanteisena. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

1104008P KÄSISTÄSI KÄSIN 
Pelkosenniemen koulu  Ti 17.00–19.30 
Jenna Harju  13.9.–22.11.2022 
108,00 e (54,00 e, 54,00 e) 17.1.-28.3.2023 
Yhteisöllistä tekemistä pienten ja isojen käsitöiden mer-
keissä eri tekniikoita hyödyntäen; ompelu, virkkaus, 
sormineule ja huovutus. Kurssilla valmistuu niin virkatut 
matot, kuin huovutetut korutkin. Ota mukaan ensimmäi-
selle kokoontumiskerralle materiaaleja, joita haluat hyö-
dyntää kurssilla. Suunnitellaan ja luodaan yhdessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

1104020P KÄSISTÄSI KÄSIN Pyhätunturi 
Toimipaikka avoin Ke 17.15–19.45 
Jenna Harju 14.9.–30.11.2022 
60,00 e 
Yhteisöllistä tekemistä pienten ja isojen käsitöiden mer-
keissä eri tekniikoita hyödyntäen; ompelu, virkkaus, 
sormineule ja huovutus. Kurssilla valmistuu niin virkatut 
matot, kuin huovutetut korutkin. Ota mukaan ensimmäi-
selle kokoontumiskerralle materiaaleja, joita haluat hyö-
dyntää kurssilla. Suunnitellaan ja luodaan yhdessä. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

MUSIIKKI

1101024P PIANONSOITTOA 
KAIKENIKÄISILLE 
Pelkosenniemen koulu Ke 13.00–14.00 
Heli Björkman 7.9.–30.11.2022 
192,00 e (96,00 e, 96,00 e) 11.1.–5.4.2023 
Tule pianonsoiton ihmeelliseen ja rentouttavaan maail-
maan! Pianonsoiton kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille 
soittajille, jotka haluavat oppia soittamaan pianoa. Läh-
tötasoa ei tarvita. Kurssi toteutetaan yksilöopetuksena 
30min/ oppitunti. Tavoitteena on soittamisen ilo yhdistet-
tynä tavoitteelliseen ja yksilölliseen oppimiseen, oletpa 
aloittaja tai jo alkeista pidemmälle ehtinyt soittaja. Ko-
koontumiskerrat syksy 12 ja kevät 12 Lisätietoja opetta-
jalta p. 0400 927557 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

KUVATAITEET

1103007P POSLIININMAALAUS 
Pelkosenniemi, paikka avoin  Ma 18.00–20.30 
Irja Salmela 12.9.–28.11.2022 
118,00 e (59,00 e, 59,00 e)  9.1.–27.3.2023 
Kurssilla maalataan erilaisia posliiniesineitä käyttäen 
toteutuksessa eri tekniikoita. Kurssi soveltuu myös aloit-
telijoille. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

1104002P LASTEN JA NUORTEN 
KÄSITYÖKERHO 
Pelkosenniemen koulu Ti 15.00–16.30 
Jenna Harju 13.9.–22.11.2022 
90,00 e (36,00 e, 54,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin luoden erilaisia 
pieniä tuotteita, kuten savikoristeet, huovutetut patala-
put, kankaanpainannalla koristellut kassit, avaimenperät 
yms. Kurssimaksun lisäksi peritään materiaalimaksu n. 
25 e/lukukausi. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022 
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1104019P KOKO PERHEEN 
JOULUASKARTELUT 
Pelkosenniemen koulu  La 10.00–15.00 
Jenna Harju 26.11.2022 
11,00 e  
Valmistetaan jouluisia tuotteita, kuten tonttuja, kransse-
ja, asetelmia ja kuusenkoristeita erilaisia materiaaleja 
hyödyntäen. Ota mukaan jouluisia nauhoja, kankaita, 
joulupalloja, kranssipohjia yms. Kaikkea mitä haluat 
hyödyntää työssäsi. Materiaalimaksu 10 e, sisältää 
luonnonmateriaaleja, liimaa, rautalankaa sekä pienen 
määrän koristeita. 
Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2022  

1104022P OMPELU 
Pelkosenniemi, alakoulu  To 12.30–15.00 
Marita Varrio  27.10.–24.11.2022 
48,00 e (16,00 e, 32,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Haluatko sinäkin oppia ompelemaan vaatteita? Tule nyt 
mukaan, aloitamme aivan alkeista. Kurssi sopii myös 
sinulle, joka olet jo ommellut aiemminkin. Voit ommella 
esim. trikootunikan, paitapuseron, hameen, mekon tai 
housut. Ota mukaan omat kankaat, ompelutarvikkeet 
esim. nuppineulat ja sakset. Käytössäsi on saumureita ja 
teollisuusompelukone. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2022  

1104031P HOPEALANGASTA KORUJA 
Lehtikankaan Halli  La 9.00–16.00 
Seija Posio  Su 9.00–16.00 
35,00 e 15.–16.10.2022 
Koruja muovipulloista ja hopeakorun kudontaa. Opettaja 
ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua sisältöön ja materi-
aaliin liittyen. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022  

1104039P KRANSSIT JA KORISTEET 
LUONNONMATERIAALEISTA 
Pelkosenniemen koulu  La 10.00–15.00 
Jenna Harju  1.10.2022 
12,00 e  
Hyödynnetään erilaisia luonnonmateriaaleja kransseissa 
ja pienissä koristeasetelmissa. Asetelmia voi koota esim. 
lasipurkkiin, lyhtyyn tai puukiekon päälle. Mukaan kan-
nattaa varata esim. mustikanvarpuja, puolukanvarpuja, 
havuja, risuja, kaarnaa, kiviä, käpyjä sekä erilaisia nau-
hoja ja koristeita. (Huomaa, että tarvitset maanomista-
jan luvan varpujen keräämiseen.) Ota kurssille mukaasi 
myös työhanskat, pihdit ja rautalankaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022  

1104040P KRANSSIT JA KORISTEET 
LUONNONMATERIAALEISTA Pyhätunturi 
Toimipaikka avoin  La 10.00–15.00 
Jenna Harju 15.10.2022  
20,00 e  
Hyödynnetään erilaisia luonnonmateriaaleja kransseissa 
ja pienissä koristeasetelmissa. Asetelmia voi koota esim. 
lasipurkkiin, lyhtyyn tai puukiekon päälle. Mukaan kan-
nattaa varata esim. mustikanvarpuja, puolukanvarpuja, 
havuja, risuja, kaarnaa, kiviä, käpyjä sekä erilaisia nau-
hoja ja koristeita. (Huomaa, että tarvitset maanomista-
jan luvan varpujen keräämiseen.) Ota kurssille mukaasi 
myös työhanskat, pihdit ja rautalankaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2022  

1104044P TILKKUTYÖT 
Pelkosenniemi, alakoulu  La 10.00–16.00 
Arja Sukuvaara  Su 10.00–16.00 
202,00 e  10.9.–11.12.2022 
Kurssimaksu 4. erässä 21.1.–16.4.2023 
Kurssilla käytetään leikkurisettiä, opit tekemään erilaisia 
tilkkutyöblokkeja sekä valmistamaan niistä tuotteita; tyy-
nynpäällisiä, laukkuja, pussukoita, patalappuja ja liinoja 
yms. Ota kurssille mukaasi ompelukone ja -tarvikkeet. 
Kankaita voi ostaa opettajalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 

1104089P PUUTYÖ JA HUONEKALUJEN 
ENTISÖINTI naiset 
Lehtikankaan Halli Ti 17.00–20.30 
Lauri Rytilahti  4.10.–13.12.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Sama sisältö kuin kurssissa 110488P. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2022 
 
1104088P PUUTYÖ JA 
HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
Lehtikankaan Halli Ke 17.00–20.30 
Lauri Rytilahti 12.10.–14.12.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  11.1.–26.4.2023 
Kurssilla perehdytään käsityökalujen ja puuntyöstöko-
neiden työturvalliseen käyttöön ja eri puumateriaalien 
valintaan. Kurssilla oppilas toteuttaa haaveensa ja val-
mistaa haluamansa esineen. Kurssilla voi myös entisöidä 
huonekaluja 
Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2022  
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1104090P PUUTYÖ JA HUONEKALUJEN 
ENTISÖINTI Kairala 
Kairalan Kajastuksen talo  Ti 17.00–20.30 
Lauri Rytilahti  4.10.–13.12.2022 
180,00 e (72,00 e, 108,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Kurssilla tehdään omavalintaisia puutöitä ja entisöidään 
huonekaluja. Perehdytään puumateriaalien ominaisuuk-
siin ja puutyön käsityökalujen ja puuntyöstökoneiden 
työturvalliseen käyttöön. 
Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2022  

1104092P METALLITYÖT 
Lehtikankaan Halli  To 17.00–20.30 
Jouni Tervo 6.10.–8.12.2022 
159,00 e (65,00 e, 94,00 e)  12.1.–20.4.2023 
Perehdytään metallintyöstökoneisiin ja -laitteisiin sekä 
sähkö- ja kaasuhitsauslaitteisiin ja niiden turvalliseen 
käyttöön. Tehdään erilaisia metallitöitä opiskelijoiden toi-
veiden mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022  

ESPANJA

1207010P ESPANJAN ALKEET jatko 
Pelkosenniemen koulu Ti 17.00–18.30 
Geert Laevens  6.9.–29.11.2022 
76 e (36,00 40,00 e)  10.1.–25.4.2023 
Espanjan alkeet (jatko) -kurssi on tarkoitettu kaikenikäi-
sille, jotka osaavat jo vähän espanjaa ja haluavat kerrata 
sekä oppia lisää espanjaa. ¡Dime! 1 ja ¡Dime! 2 -oppikir-
jat kattavat lukion B3-espanjan kurssit 1-4. Aloitamme 
kappaleesta 10 ¡Dime! 1 -kirjasta. Kokoontumiskerrat 
tarkentuvat myöhemmin. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022  

ITALIA

1208005P ITALIAN ALKEET VERKKOKURSSI 
Teams  Ma 18.30–20.00 
Marco Mencarelli  5.9.–28.11.2022 
93,00 e (43,00€, 50,00 e) 9.1.–24.4.2023 
Kurssilla aloitetaan italian kielen opiskelu aivan alusta. Ope-
tellaan italian kielen peruskielioppia, harjoitellaan yksinkertai-
sia käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian kulttuuriin. Tun-
neilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja ääntämisharjoituksia. 
Kurssilla opiskellaan mm. perussanastoa, ääntämistä, verbien 
taivutusta preesensissä, substantiivin sukuja, artikkeleita, 
perusprepositioita, substantiivin monikkoa sekä kellonaikoja. 
Opitaan myös tervehdyksiä, itsensä esittely, kahvilassa ja ra-
vintolassa asiointia sekä kaupungilla liikkumiseen tarvittavaa 
sanastoa. Kurssilla käytetään Bella Vista 1 oppikirjaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

FILOSOFIA 

1304104P PASSION TEST -VERKKOKURSSI 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo 10.9.2022  
8,00 e  
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

1304105P PASSION TEST -VERKKOKURSSI 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo  24.9.2022 
8,00 e  
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022  
 
1304106P PASSION TEST 
-VERKKOKURSSI jatko 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo  8.10.2022 
8,00 e  
Passion Test™ -menetelmän syventäviin harjoituksiin 
pohjautuva jatkokurssi, joka auttaa sinua etenemään 
kohti unelmiesi elämää ja nauttimaan matkasta. En-
nakkovaatimuksena on aiempi osallistuminen Passion 
Test -verkkokurssiin, koska jatkotehtävät perustuvat jo 
selvitettyihin viiteen tärkeimpään intohimoosi, kartoituk-
seen elämästäsi intohimojen suhteen ja konkreettisiin 
merkkeihin, mistä tunnistat ja tulet tunnistamaan eläväsi 
unelmiesi elämää täydesti. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022
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8301047P LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
verkkokoulutuksena 
Verkkokoulutus  Ti 7.30–8.30 
Pinja Kaisko  27.9.–25.10.2022 
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022  

8301062P ULKOTREENIT PYHÄLLÄ 
Pyhä-Luoston luonto- ja kultt.keskus Naava   
Anni-Mari Björk Ke 18.00–19.30 
52,00 e 17.8.–26.10.2022  
Ohjattu ulkotreeni Pyhällä. Jokainen treenikerta sisältää 
kestävyys-, kehonhallinta- & kehonpainoharjoitteluosiot. 
Kuntoilemme hyvällä fiiliksellä jokaisen oman tason 
mukaan kelissä kuin kelissä. Ryhmä soveltuu kaiken 
kuntoisille. Huomioithan kuitenkin, että liikumme Pyhä-
tunturin vaihtelevassa maastossa ja treenit sisältävät 
mm. juoksua, loikkia, punnerruksia ja kyykkyjä. Otathan 
mukaan oman jumppa-/retkeilyalustan ja pukeudut kelin 
mukaisesti. Tapaamme klo 18.00 Luontokeskus Naavan 
parkkipaikalla. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2022  

8301084P KAIKEN KANSAN 
TANSSIKURSSI Kairala 
Kairalan Kajastuksen talo  Su 18.00–19.30 
Hannu Vihriälä 11.9.–23.10.2022 
73,00 e (36,50 e, 36,50 e)  12.3.–30.4.2023 
Kaipaatko tanssitaitoihisi lisäpontta? Haluat kerrata ja 
oppia uutta. Kurssi on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin 
konkareille. Harjoitellaan alkeista lähtien peruslavatans-
sit: lava-jive, cha-cha, bugg, hidas valssi. Lähdetään pe-
rusaskelista. Jokaisesta tanssista opetellaan vähintään 
neljä eri vuoroa, jotka vaikeutuvat asteittain. Lopuksi 
kiinnitetään huomio joustavaa ja ryhdikkääseen tanssi-
miseen. Myös erilaisia tanssivariaatioita. Tule kokemaan 
tanssimisen iloa kuntoilua rennossa ilmapiirissä joko yk-
sin tai parin kanssa. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

8301093P NAISTEN LIIKUNTA Pyhätunturi 
Toimipaikka avoin  Ke 16.00–17.00 
Leena Rissanen 14.9.–22.11.2022,  
70,00 e (31,00 e, 39,00 e)  10.1.–29.3.2023 
Lihaskuntoa ja venyttelyä, johon jokainen voi osallistua 
oman kuntonsa mukaan. Tunnilla tarvittavat välineet: 
jumppamatto/alusta ja käsipainot. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022 

MUU YHTEISKUNTA- JA KÄYTT.
TIETEIDEN KOULUTUS

3298007P IKÄÄNTYVIEN 
YLIOPISTO, VIDEOLUENTO 
Pelkosenniemi, kunnanvirasto 
Ke 5.10. klo 14.00-16.00 Aivokapasiteetin ylläpito ikään-
tyessä? 
Luennoitsija neuropsykologian professori Risto O. Roine. 
Videoluennot tulevat Jyväskylän Yliopistolta. Luentomak-
su 6 e, käteismaksu. 
Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2022  

PUUTARHATALOUS

9901131P PUUTARHAN SYYSTYÖT 
Toimipaikka avoin  La 13.00-18.00 
Maarit Junttila 20.8.2022  
15,00 e  
Valmistellaan puutarha talven tuloon ja opit mitä pihalla 
kannattaa tehdä syksyllä. Käydään läpi kasvualustojen 
peruskunnostus ja syyslannoitus sekä kevätkukkijoi-
den jakoa. Kurssin aikana tehdään syystöitä kahdella 
eri kurssiosallistujan pihalla. Olisiko sinun pihasi syys-
töiden tarpeessa? Mikäli haluat saada pihasi kuntoon 
kurssilaisten toimesta, ilmoita siitä opettajalle 17.8.2022 
mennessä p. 040 572 6024. Kurssin kokoontumispaikka 
ilmoitetaan ennen kurssin alkua. 
Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2022  

LIIKUNTA

8301046P LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
verkkokoulutuksena 
Verkkokoulutus  To 7.30–8.30 
Pinja Kaisko 29.9.–27.10.2022  
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022  
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SAVUKOSKI
KUVATAITEET

1103042S JUNK JOURNAL JA SKRÄPPÄYS 
Korvatunturin koulu  La 10.00–16.00 
Venla Väisänen  Su 10.00–16.00 
58,00 e 24.9.–9.10.2022 
Askarrellaan kierrätysmateriaaleista omat junk journalit 
eli skräpätyt päiväkirjat. Kurssilla opitaan paperin kahvi/
teevärjäys, kansien rakentaminen, sivuvihkojen rakenta-
minen ja sitominen sekä sivujen koristelua. Askarrellaan 
sivuille taskuja ja muistiinpanokortteja. Kannattaa jo nyt 
laittaa talteen käytettyjä käärepapereita, kirjekuoria, ka-
lenterikuvia, vanhoja kirjoja ym. mielenkiintoista paperi-
tavaraa. Youtubesta löytyy paljon tietoa aiheesta hakusa-
nalla ”junk journal”. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022  

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

1104006S KANGASPUILLA KAUNISTA 
Kunnanviraston liiketilat  To 16.30–19.00 
Anne Koskenniemi  15.9.–24.11.2022 
113,00 e (54,00 e, 59,00 e)  12.1.–30.3.2023 
Kankaankudonnan oppimista opiskelijan tasosta aloit-
taen, myös alkeet. Rakennetaan loimet opiskellen raken-
tamisen niksejä. Kudotaan opiskelijoiden toiveiden mu-
kaan eri tuotteita. Kurssi sopii myös kankaankudonnan 
alkeita opiskelevalle. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

1104045S TILKKUTYÖT Tanhua 
Tanhua Messula  La 10.00–16.00
Arja Sukuvaara Su 10.00–16.00 
202,00 e 17.9.–4.12.2022 
Lasku 4. erässä 14.1.–23.4.2023 
Osaat käyttää leikkurisettiä, osaat tehdä erilaisia tilkku-
työblokkeja sekä tehdä niistä tuotteita; tyynynpäällisiä, 
laukkuja, pussukoita, patalappuja, liinoja yms. Ota kurs-
sille mukaan oma ompelukone ja -tarvikkeet. Kankaita 
voi ostaa opettajalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022 

MUSIIKKI

1101020S SAVUKOSKEN KUORO 
Savukosken seurakuntatalo  Ti 17.00–18.30 
Paula Tarkka 13.9.–13.12.2022 
93,00 e (43,00 e, 50,00 e)  24.1.–2.5.2023 
Tule kokemaan yhdessä laulamisen ilo! Kurssilla opetel-
laan eri tyylisiä kuorokappaleita, josta valmistetaan oh-
jelmistot joulu- ja kevätkonsertteihin. Kurssi sopii kaikille 
laulamisesta kiinnostuneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022 

1101021S TANHUAN LAULUKÖÖRI 
Tanhua Messula  To 12.00–14.00 
Jorma Peltola 15.9.–1.12.2022  
87,00 e (40,00 e, 47,00 e)  12.1.–20.4.2023
Säestettyä yhteislaulua monipuolisella ohjelmistolla. Mu-
siikkia laidasta laitaan. Ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla sovitaan kokoontumispäivät. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

1101022S PIANONSOITTOA 
KAIKENIKÄISILLE 
Korvatunturin koulu  Ke 15.00–18.00 
Heli Björkman 7.9.–30.11.2022 
192,00 e (96,00 e, 96,00 e)  11.1.–5.4.2023 
Tule pianonsoiton ihmeelliseen ja rentouttavaan maail-
maan! Pianonsoiton kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille 
soittajille, jotka haluavat oppia soittamaan pianoa. Läh-
tötasoa ei tarvita. Tavoitteena on soittamisen ilo yhdistet-
tynä tavoitteelliseen ja yksilölliseen oppimiseen, oletpa 
aloittaja tai jo alkeista pidemmälle ehtinyt soittaja. Kurssi 
toteutetaan yksilöopetuksena 30min/oppitunti. Kokoon-
tumiskerrat syksy 12 ja kevät 12. Lisätietoja opettajalta 
p. 0400 927557 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  
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1104053S PORONNAHKAKURSSI syksy  
Savukosken kylätalo  Pe 16.00–19.15 
Reija Aaltonen  La 10.00–17.00 
9.–11.9.2022  Su 10.00–17.00 
36,00 e   
Kurssilla valmistetaan poron nahkasta puukkovöitä, ”la-
pinvöitä”, asusteita, laukkuja ja perinteisiä pussukoita. 
Ota kurssille mukaan ompelukone ja -välineet. Materiaa-
lia voi ostaa opettajalta p. 040 587 8038. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

1104054S KÄSITYÖPAJA 
Savukosken kylätalo  La 10.00–16.00 
Eira Pasma 17.9.–12.11.2022 
84,00 e (42,00 e, 42,00 e)  21.1.–25.3.2023 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin käsityön tekniikoihin 
opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Tehdään lankatöitä, 
makramee punontaa sekä askarrellaan ja ommellaan 
vaatteita. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

1104553S PORONNAHKAKURSSI kevät 
Savukosken kylätalo Pe 16.00–19.15 
Reija Aaltonen La-Su 10.00–17.00 
36,00 e 24.–26.2.2023 
Sama sisältö kuin kurssilla 1104053S. 
Ilmoittautuminen päättyy 17.2.2023 

1104578S OMA PUUKKO 
Korvatunturin koulu  To-Pe 17.00–21.15 
Paavo Hamara  La 10.00-15.15
23.–26.2.2023 Su 10.00-12.15 
40,00 e 
Tule tekemään oma yksilöllinen puukko valmiista teräs-
tä. Kahvaksi voit valita puuta tai luuta tms. Tuppi koris-
teluineen tehdään nahasta. Kurssilla on mahdollisuus 
harjoitella myös luukaiverrusta. Materiaaleja voi hankkia 
itse tai ostaa opettajalta. Kurssi soveltuu myös naisil-
le. Mikäli aiot tehdä luukaiverrusta, ota yhteys opetta-
jaan. Huom. ilmoittautumisaika! Lisätietoja opettajalta 
p. 040 5321 725. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.2.2023  

VENÄJÄ

1206020S VENÄJÄN JATKOKURSSI 
Korvatunturin koulu  To 17.00–18.30 
Katja Hirvasaho  15.9.–1.12.2022 
87,00 e (40,00 e, 47,00 e) 12.1.–20.4.2023 
Jatkokurssi viime vuonna aloittamamme Pora!3 oppikir-
jan avulla. Lisänä Venäjään, sen historiaan, kulttuuriin ja 
piirteisiin opastava lukemisto O Rossii i russkih. Kuunte-
lemme Youtubesta venäläisiä lauluja ym. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022  

ITALIA

1208004S ITALIAN ALKEET VERKKOKURSSI 
Teams Ma 18.30–20.00 
Marco Mencarelli 5.9.–28.11.2022 
93,00 e (43,00 e, 50,00 e) 9.1.–24.4.2023 
Kurssilla aloitetaan italian kielen opiskelu aivan alusta. 
Opetellaan italian kielen peruskielioppia, harjoitellaan 
yksinkertaisia käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian 
kulttuuriin. Tunneilla tehdään kuuntelu-, keskustelu- ja 
ääntämisharjoituksia. Kurssilla opiskellaan mm. perus-
sanastoa, ääntämistä, verbien taivutusta preesensissä, 
substantiivin sukuja, artikkeleita, perusprepositioita, 
substantiivin monikkoa sekä kellonaikoja. Opitaan myös 
tervehdyksiä, itsensä esittely, kahvilassa ja ravintolassa 
asiointia sekä kaupungilla liikkumiseen tarvittavaa sa-
nastoa. Kurssilla käytetään Bella Vista 1 oppikirjaa. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

FILOSOFIA 

1304104S PASSION TEST -VERKKOKURSSI 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo 10.9.2022  
8,00 e  
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022 
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1304105S PASSION TEST -VERKKOKURSSI 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo  24.9.2022 
8,00 e  
Haaveiletko jostain uudesta elämääsi? Onko sinulla 
unelmia työhön, parisuhteeseen tai vapaa-aikaasi liit-
tyen? Koetko haastavaksi määritellä mitä oikeasti haluat 
tai mihin sinun tulisi juuri nyt keskittyä? Passion Test™ 
-menetelmä on auttanut jo yli miljoonaa ihmistä ympäri 
maailman kirkastamaan omat unelmansa, tavoitteensa 
ja suunnan niitä kohti. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022 

1304106S PASSION TEST 
-VERKKOKURSSI jatko 
Verkkoympäristö  La 12.00–15.00 
Riikka Ylitalo 8.10.2022  
8,00 e  
Passion Test™ -menetelmän syventäviin harjoituksiin 
pohjautuva jatkokurssi, joka auttaa sinua etenemään 
kohti unelmiesi elämää ja nauttimaan matkasta. En-
nakkovaatimuksena on aiempi osallistuminen Passion 
Test -verkkokurssiin, koska jatkotehtävät perustuvat jo 
selvitettyihin viiteen tärkeimpään intohimoosi, kartoituk-
seen elämästäsi intohimojen suhteen ja konkreettisiin 
merkkeihin, mistä tunnistat ja tulet tunnistamaan eläväsi 
unelmiesi elämää täydesti. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022 

TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ

3401030S KÄNNYKKÄ/ TABLETIN KÄYTTÖ 
Toimipaikka avoin  Ma 10.00–11.30 
Pirjo Korkalainen, Aila Kunelius-Kuvaja  19.9.2022 
8,00 e  
Kurssi sinulle, jolla on Android älykännykkä tai tabletti 
tietokone ja kaipaat neuvoja puhelimen perustoimistoi-
hin mm. puhelun soittaminen, vastaanottaminen, yhteys-
tietojen lisääminen ja estolistan käyttäminen. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022

3401531S KÄNNYKKÄ/ TABLETIN KÄYTTÖ 
Toimipaikka avoin Ma 10.00–11.30 
Pirjo Korkalainen, Aila Kunelius-Kuvaja  26.9.2022 
8,00 e  
Kurssi sinulle, jolla on Android älykännykkä tai tabletti ja 
kaipaat opastusta viestin kirjoittamiseen, lähettämiseen, 
vastaamiseen sekä ääniviestien käyttöön. 
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2022 

3401532S KÄNNYKKÄ/ TABLETIN KÄYTTÖ 
Toimipaikka avoin  Ma 10.00–11.30 
Pirjo Korkalainen, Aila Kunelius-Kuvaja 3.10.2022  
8,00 e  
Kurssilla käydään läpi laiteasetuksia mm. yhteydet, näyt-
tö, ääni, näytönlukitus jne. 
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022  

3401533S KÄNNYKKÄ/ TABLETIN KÄYTTÖ  
Toimipaikka avoin  Ti 10.00–11.30 
Pirjo Korkalainen, Aila Kunelius-Kuvaja 11.10.2022  
8,00 e  
Kurssi sinulle, jolla on Android älykännykkä tai tabletti ja 
kaipaat opastusta kameran käyttöön. Kuvan ottaminen, 
muokkaaminen, jakaminen ja lähettäminen liitteenä. 
Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2022  

3401534S KÄNNYKKÄ/ TABLETIN KÄYTTÖ 
Toimipaikka avoin  Ti 10.00–11.30 
Pirjo Korkalainen, Aila Kunelius-Kuvaja  25.10.2022 
8,00 e  
Kuinka käytän älykännykän tai tabletin sähköpostia? 
Kurssilla käydään läpi sähköpostiin liittyvät perusasiat. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2022  

PUUTARHATALOUS

9901132S PUUTARHAN SYYSTYÖT 
Toimipaikka avoin  La 13.00–18.00 
Maarit Junttila 27.8.2022  
15,00 e  
Valmistellaan puutarha talven tuloon ja opit mitä pihalla 
kannattaa tehdä syksyllä. Käydään läpi kasvualustojen 
peruskunnostus ja syyslannoitus sekä kevätkukkijoi-
den jakoa. Kurssin aikana tehdään syystöitä kahdella 
eri kurssiosallistujan pihalla. Olisiko sinun pihasi syys-
töiden tarpeessa? Mikäli haluat saada pihasi kuntoon 
kurssilaisten toimesta, ilmoita siitä opettajalle 23.8.2022 
mennessä p. 040 572 6024. Kurssin kokoontumispaikka 
ilmoitetaan ennen kurssin alkua. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2022  
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9901133S TALVINEN JA 
JOULUINEN ASETELMA 
Savukosken kylätalo  La 10.00–17.30 
Maarit Junttila 19.11.2022  
20,00 e  
Kurssilla tehdään talvisia sekä jouluisia seinäasetelmia ja 
kransseja sisälle ja ulos. Kerää valmiiksi ennen kurssin 
alkua käpyjä, sammalta, oksia, varpuja ym. asetelmien 
tekoa varten. Ota mukaan terävä veitsi, pikku puukko tai 
pienet oksasakset sekä materiaali mistä haluat tehdä 
asetelman. Opettajalta voi ostaa nauhoja ja koristeita. 
Lisätietoja p. 040 572 6024. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2022  

LIIKUNTA

8301024S TANSSITREENIT 
Korvatunturin koulu Ke 17.00–18.00 
Katariina Tervonen 7.9.–23.11.2022 
76,00 e (38,00 e, 38,00 e)  11.1.–29.3.2023 
Tanssitreenitunnilla tanssitaan helppoja ja meneviä ko-
reografioita monipuolisen musiikin tahtiin. Tanssi on oiva 
tapa ylläpitää peruskuntoa ja koordinaatiota. Tanssiessa 
unohdat kaiken muun ja olet mukana vain siinä hetkessä 
Aikaisempi kokemus ei ole välttämätön. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022  

8301025S KEHON ILTAHUOLTO  
Korvatunturin koulu  Ke 18.10–19.10 
Katariina Tervonen 7.9.–23.11.2022 
76,00 e (38,00 e, 38,00 e)  11.1.–29.3.2023 
Jätä päivän kiireet taaksesi ja tule rauhoittumaan sym-
paattiseen iltajogaan. Tunnilla vahvistetaan ja notkiste-
taan sekä tasapainotetaan kehoa ja mieltä. Tunti sopii 
kaikenikäisille. Oma jumppamatto ja viltti mukaan. 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 

8301048S LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
verkkokoulutuksena 
Verkkokurssi  Ti 7.30–8.30 
Pinja Kaisko 27.9.–25.10.2022  
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022 
 
8301049S LEMPEÄ AAMUJOOGA, 
verkkokoulutuksena 
Verkkokoulutus To 7.30–8.30 
Pinja Kaisko 29.9.–27.10.2022  
17,00 e  
Aamujooga on koko kehoa lempeästi herättelevä ja vir-
kistävä jooga. Avaamme ja lämmittelemme selkärankaa, 
niveliä ja lihaksia uuteen päivään virtaavien asanoiden 
avulla. Annamme mielen asettua läsnäolon tilaan. Aa-
mujooga sopii sekä ensikertalaisille, että jo pidempään 
joogapolkua kulkeneille. 
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022  
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TOIMIPISTEIDEN OSOITTEET
KEMIJÄRVI
Elinkaaripuisto Luusuantie 98100 Kemijjärvi
Hillatien koulu Hillatie 6 98100 Kemijärvi
Isokylän koulu Koulukuja 15 98400 Isokylä
Joutsijärven kylätalo Asemanraitti 65 98710 Joutsijärvi
Juujärven kyläseuran talo Juujärventie 141 97645 Juujärvi
Kemijärven kirjasto Hietaniemenkatu 5 98100 Kemijärvi
Kemijärven VPK Luusuantie 10 98100 Kemijärvi
Kostamon kylätalo Mäkipirtintie 18 98450 Kostamo
Kulttuurikeskuksen sali ja kahvio Hietaniemenkatu 5 98100 Kemijärvi 
Lapin pelastuslaitos Pelkosenniementie 23 98120 Kemijärvi
Liikuntahalli Särkeläntie 8-10  98120 Kemijärvi 
Luusua Osula Itärannantie 9 98230 Luusua
Musiikiopisto Hietaniemenkatu 3 98100 Kemijärvi
Taiteilijaresidenssi Kuumaniemenkatu 5 98101 Kemijärvi
Tapionniemen kyläkartano Sodankyläntie 2331 98350 Tapionniemi
Toimitalo Vapaudenkatu 8 98100 Kemijärvi 
Työväentalo Särkilammentie 24 98120 Kemijärvi
Uimahalli Poukama Värjärintie 6 98100 Kemijärvi

PELKOSENNIEMI
Kairalan Kajastuksen talo Sodankyläntie 1125 98560 Kairala
Lehtikankaan halli Teollisuustie 5 98500 Pelkosenniemi
Pelkosenniemen kunnanvirasto Sodankyläntie 1 A 98500 Pelkosenniemi
Pelkosenniemi, alakoulu Sodankyläntie 16 98500 Pelkosenniemi
Pelkosenniemi, seurakuntatalo Kirkkotie 10 98500 Pelkosenniemi 
Pelkosenniemen uusi koulu Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi

SAVUKOSKI 
Korvatunturin koulu Sauherrantie 23 B 98800 Savukoski
Kunnanviraston liiketilat Soklintie 1D 98800 Savukoski
Kylätalo Sauherrantie 33 c 98800 Savukoski
Savukosken seurakuntatalo Samperintie 6 98800 Savukoski
Tanhuan Messula Kuissuvannontie 3 B 99640 Tanhua

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMAT    
KEHITTÄMISHANKKEET
ONNO - OSAAMINEN NÄKYVÄKSI. NÄKYMÄTÖN OSAAMISEKSI. OPETUSTOIMEN 
JA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2021
Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä hankitun osaamisen tunnistami-
seen ja tunnustamiseen. Kansalaisopistossa saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkin-
toon johtavaa koulutusta.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Sai-
maan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.

Loisto! – strategiatyön ytimessä. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2021
Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suunnattu hanke. Opistojen tavoittee-
na on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärret-
tävissä ja toteutettavissa.  Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Rovanie-
men kansalaisopisto.
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 23.8.2022 klo 9.00. 

Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua

1. Internetin kautta: https://www.opistopalvelut.fi/kemijarvi/

2. Puhelimitse 
• toimisto  040 845 4166 

• Jukka Haavisto  040 822 9325 

• Heli Björkman  040 193 3968

• Pirjo Korkalainen  040 185 8952

3. Henkilökohtaisesti opiston toimistolla 
Vapaudenkatu 8, Sortteeri, katutaso 

Asiakaspalvelu avoinna ma – to klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00.

Kurssille ei voi ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimen 
vastaajaan jätetyllä viestillä. 

Tämän opinto-oppaan kurssitarjontaa sekä mahdollisia 
muutoksia päivitetään 8.8.2022 alkaen nettisivuillemme 
https://www.opistopalvelut.fi/kemijarvi/ 

Toimistolta otetaan yhteyttä varasijalla olevalle, jos paikka kurssille vapautuu. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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