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Soisalo-opisto tarjoaa kaikenikäisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia kansalaisopistossa sekä taideaineita musiikkiopistossa, kuvataide-,
käsityö-, taideleikki- ja tanssikouluissa.
Opistoon kuuluu myös lastenkulttuurikeskus Verso sekä täydennyskoulutusyksikkö.

Etäopetuksesta saadut hyvät kokemukset
levitetään nyt kansalaisopisto-opetukseen. Tulevan lukuvuoden ohjelmassa
on tarjolla useita verkkokursseja sekä
osittain verkkoympäristössä toteutettavia
kursseja.

OPINTO-OHJELMA
2020-2021
Heinävesi, Joroinen ja Varkaus
Soisalo-opiston konsertit, näyttelyt ja
muut tapahtumat

www.soisalo-opisto.fi
Soisalo-opisto
soisaloopisto
#soisaloopisto
Kestävän kehityksen
sertifioitu oppilaitos

Poikkeustila poiki paljon myös hyvää.
Taiteen perusopetuksessa otettiin todellinen digiloikka. Lähes kaikki opetus järjestettiin etäopetuksena. Ylpeänä seurasin,
kuinka opettajien koteihin viriteltiin opetustiloja, tehtiin videoita ja muuta materiaalia. Oppilaat ja opettajat selvisivät etätyöskentelystä hienosti.

SOISALO-OPISTON

Kevätruppeema ja
näyttelyt
17.–19.4.2021

Soisalo-opisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin opetustarjonnassa tai
kurssimaksuissa.
Pasi Tenhunen etäopetuspisteessään

Monet ovat pitäneet kansalaisopiston
lukukausia liian lyhyinä. Nyt opistolla on
mahdollisuus toteuttaa asiakkaiden toive
pidemmästä syyslukukaudesta. Paljon
muitakin toiveita toteutamme kurssitarjonnassa. Suunnittelua on uudistettu siten,
että asukkaat, kuntien edustajat sekä monet yhteistyötahot ovat aktiivisesti olleet
mukana opinto-ohjelman luomisessa.
Saavutettavat palvelut ovat meille opistossa sydämen asia. Digitaalisuuden
samoin kuin tilaratkaisujen ja uusien
toimintatapojen avulla parannamme harrastamismahdollisuuksia. Toimintaa on
suunniteltu yhdessä järjestöjen ja kylä-

yhdistysten kanssa. Esimerkiksi esteettömissä Yhdistystalo Warikon tiloissa on nyt
tarjolla kursseja.
Osallistumalla rakennamme kestävää
tulevaisuutta. Nyt, jos koska, se on ajankohtaista.
Marjut Latva-Vesanen
rehtori

Opiskeluinfoa

Ilmoittautuminen
alkaa keskiviikkona 12.8.
klo 12.00 ja jatkuu koko
lukuvuoden ajan

● www.opistopalvelut.fi/soisalo-opisto
● puh. 040 713 8660 ke 12.8.
klo 12–17 ja muulloin ma–to klo 9–15.
● Tiedon kurssille pääsystä saat heti
ilmoittautumisen yhteydessä, siitä ei lähetetä erillistä ilmoitusta ennen kurssin
alkamista. Ilmoittautumisen yhteydessä
kannattaa kirjata muistiin kurssin tiedot.
Ilmoittautuminen on sitova.
● Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
● Kursseille on mahdollista ilmoittautua
myös kesken lukukauden, kysy lisätietoja
suunnittelijalta tai toimistosta.
● Kurssien hinnat perustuvat oppituntien
määrään. Kurssimaksu voi perustelluista
syistä olla myös korkeampi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavia
tietoja:
● kurssin numero/ nimi
● nimi ja henkilötunnus
● yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja
mahd. sähköpostiosoite)
● alle 18-vuotiaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan tiedot
● mikäli kurssimaksun maksaja on yhdistys tai yritys, tarvitaan maksajan laskutustiedot mm. osoite ja y-tunnus.
ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
● Sinulle ei tule kuluja kurssimaksusta,
jos teet peruutuksen viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen kurssin alkamista:
- sähköpostilla
kansalaisopisto@soisalo-opisto.fi tai
- toimistoon puh. 040 713 8660
- internetissä voit perua ainoastaan internetin kautta tehdyn ilmoittautumisen

osoitteessa www.opistopalvelut.fi/soisalo-opisto → Omat tiedot. Perumiseen tarvitset ilmoittautumisnumero(t) ja kurssin
numero(t).
● Jos teet peruutuksen alle seitsemän arkipäivää ennen kurssin alkua, veloitamme
hinnasta ilman perusteltua syytä 50 %.
● Jos et ole tehnyt peruutusta lainkaan,
maksat kurssimaksun kokonaan. Myös
siinä tapauksessa, että et tule kurssille tai
keskeytät sen.

TOIMISTOT

HEINÄVESI, Varjentiini
Virastokuja 4, 79700 Heinävesi
Opistosihteeri Raija Heiskanen
Avoinna ke klo 9–15
JOROINEN, kunnanvirasto
Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen
Opistosihteeri Kati Arola
Avoinna ti–to klo 9–11 ja 12–15
VARKAUS, Soisalo-opistotalo
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Opistosihteeri Riitta Turunen
Opistosihteeri Sari Impivaara
Avoinna ma–to klo 10–12 ja 13–15
Vakinaisen henkilökunnan osoite
etunimi.sukunimi@soisalo-opisto.fi
REHTORI
Marjut Latva-Vesanen,
puh. 040 713 8630
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Jukka Tuohino, puh. 044 743 6410
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OPINTONEUVONTA
Joroisten suunnittelusta vastaava sekä
hygienia, ensiapu, järjestyksenvalvonta,
luonto ja puutarha
Miia Impiö, puh. 040 713 8664
Kirjallisuus
Marjut Latva-Vesanen,
puh. 040 713 8630
Varkauden suunnittelusta vastaava
sekä kuvataide
Kaarin Oresmaa, puh. 044 444 2273
Heinäveden suunnittelusta vastaava sekä
kädentaidot, sosiaalityö ja ystäväpiirit
Päivi Tölli, puh 040 713 8654
Kädentaidot ja kotitalous
Pirjo Manninen, puh. 040 713 8634
Liikunta ja terveys
Belinda Nurmi, puh. 044 444 2285  
Musiikki
Janne Juutilainen, puh. 040 713 8656
Tanssi ja teatteri
Anna Savolainen, puh. 040 713 8657
Tieto- ja viestintätekniikka, kielet
Sirpa Virtanen, puh. 044 743 6468

● Koko lukuvuoden (syys- ja kevätkausi) kurssimaksu laskutetaan kerralla. Voit maksaa
kurssin verkkopankin kautta tai siitä lähetetään lasku. Kurssimaksuja, joihin liittyy jokin
alennus (esim. eläkeläisalennus) ei voi maksaa verkkopankin kautta.
● Kurssilasku postitetaan kurssin alkamisen jälkeen ja laskutuksessa huomioidaan
viimeistään kurssin alkamispäivänä todistetut alennukset sekä toimitetut liikunta- ja
kulttuuriedut.
● Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.
● Maksamattomat kurssimaksut ovat perintäkelpoisia. Maksuasioissa ennen kurssilaskun eräpäivää voit ottaa yhteyttä opiston toimistoon, puh. 040 713 8660.
KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN LIIKUNTA-, KULTTUURI- TAI MUILLA SETELEILLÄ
SporttiPassi/ ePassi
● Maksa kurssimaksu ilmoittautumisen
yhteydessä internetissä.
● Koko kurssimaksun summa on oltava
ePassilla, osamaksua ei voi tehdä.

Yhteystiedot
ASIAKASPALVELU
puhelimitse 040 713 8660
ma–to klo 9–15
kansalaisopisto@soisalo-opisto.fi

Kurssien maksaminen ja
laskutus

PALVELUJEN
SAAVUTETTAVUUS
Soisalo-opiston palvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että ne ovat
jokaisen saavutettavissa. Opiston käytössä olevat tilat eivät kaikki ole esteettömiä.
Tila on esteetön, mikäli tilaan pääsee ja
tilassa pystyy liikkumaan pyörätuolilla joko
itsenäisesti tai avustettuna. Esteettömät
tilat on merkitty kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla (ISA-tunnus):
Mikäli tila tai opetusjärjestelyt ovat
esteenä harrastamiselle, ota yhteyttä, niin pyrimme järjestämään asian.
Henkilökohtaisen avustajan käyttäminen
kurssilla on mahdollista. Jos koet, että
sinua ei hyväksytä omana itsenäsi opiston
toimintaan osallistuessa, voit ottaa asian
esille opettajan kanssa.
TULETHAN TUOKSUTTA KURSSEILLE!
Jokainen Soisalo-opiston opiskelija ja
työntekijä voivat omalla toiminnallaan
osoittaa huomavaisuutta tuoksuyliherkille
asiakkaille ja työkavereille.

Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, Tyky-Kuntosetelit, Virikesetelit ja
Osuuskauppa PeeÄssän liikuntasetelit
● Toimita setelit opiston toimistoon kahden
viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jolloin
toimisto vähentää setelien arvon kurssimaksusta.
● Seteleitä ei vaihdeta rahaksi, eikä niistä
anneta rahaa takaisin.

Alennukset
● Ovat henkilökohtaisia ja edellyttävät
alennusoikeuden todistamista /
yhteydenottoa toimistoon.
● Alennus myönnetään yhdestä
kurssista/ lukuvuosi.
● Käytössä olevat alennukset:
- työttömät, ja pitkään lomautettuna olevat
(6 kk tai enemmän) – 10 €:n alennus yhdestä kurssimaksusta lukuvuoden aikana.
- alhaisen pohjakoulutuksen omaavat
(kansakoulu tai peruskoulu) – 10 €:n
alennus yhdestä kurssimaksusta lukuvuoden aikana.
- seniorit ja eläkeläiset – 5 €:n alennus
yhdestä kurssimaksusta lukuvuoden
aikana. Alle 63-vuotiaiden eläkeläisten on
esitettävä eläkeläiskortti opiston toimistoon kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
- Warkaus-kortti – lukuvuoden aikana
yksi maksuton kurssi.
- 9-kortti – 20 €:n alennus yhdestä kansalaisopiston kurssimaksusta lukuvuoden
aikana. Lisäksi pääsy maksutta opiston
järjestämiin tilaisuuksiin.

Tietoa opiskelusta

Tarjoukset

KURSSIT
● Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle. Otamme yhteyttä, jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta.
● Syyslukukauden opetus alkaa pääsääntöisesti ma 7.9.2020.
● Oppitunnin pituus on 45 min.
● Ilmoitamme muutokset ja peruuntumiset tekstiviestillä. Pidä yhteystietosi ajan tasalla.
● Jos tunnit on peruttu opettajan sairastumisen vuoksi (max. 2 pv/ lukuvuosi) ei korvaavia tunteja järjestetä.

● Tutustumismahdollisuus kansalaisopiston kurssille yhdellä kokoontumiskerralla,
ei koske lyhytkursseja ja yksilöopetusta.
Mikäli innostut tutustumismahdollisuudesta, ota yhteyttä aineen suunnittelijaan tai
toimistoon. Yhteystiedot löydät sivulta 4.

OPISKELU
● Sinulla on mahdollisuus saada todistus opinnoistasi. Pyydä se toimistosta ennen
kurssin päättymistä. Aiempien lukuvuosien todistuksista laskutamme 6 €.
● Varkauden kaupunki on tapaturmavakuuttanut opiskelijat opetuksen aikana, oppilastöillä ei ole vakuutusta. Lainattavia soittimia ei ole vakuutettu, lainattu soitin on lainaajan vastuulla.
● Opintoryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja kurssitöitä voidaan valokuvata ja
videoida. Materiaalia käytetään opiston mainonnassa ja viestinnässä.
HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA
Soisalo-opistossa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilön ilmoittautuessa hänen tietonsa tallentuvat Hellewikurssihallintajärjestelmään. Henkilötietojen rekisteröimisen tarkoitus on henkilön yksilöiminen ja asiakaspalvelujen tuottaminen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt,
joille se on välttämätöntä palvelujen hoitamisen kannalta.
Anna palautetta tai lähetä kurssitoiveita
opiston internet-sivuilla tai
sähköpostiin soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi

● Tarjonnassa on myös kursseja, joissa
kurssimaksu sisältää aikuisen ja yhden
lapsen osallistumisen. Lisälapsi maksaa
10 €. Merkitse ilmoittautuessasi lasten
osallistuminen lisätietoihin. Kurssit on
symbolilla. Voit tulla kursseille
merkitty
myös ilman lasta.

LOMA-AJAT
Syysloma viikolla
Pyhäinpäivä
Itsenäisyyspäivä
Joululoma
Talviloma viikolla
Pääsiäinen
Vappu
Helatorstai

42
31.10.2020
6.12.2020
21.12.2020–6.1.2021
10
1. –5.4.2021
1.5.2021
13.5.2021
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Luennot
Klassinen kuvataide:
koulutus ja näkymät nykyaikana
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
pe 17.30–19.30
28.8.2020
Janne Jääskeläinen, kuvataiteilija
Klassista kuvataidetta Firenzessä vuosikymmenen opiskellut ja opettanut espoolainen kuvataiteilija, Ateljee Espoo -taidekoulun perustaja Janne Jääskeläinen
luennoi omasta matkastaan nuoresta taideopiskelijasta nykypäivään. Jääskeläinen
puhuu mm. maailman tämän hetken merkittävimmistä klassisista taideakatemioista, niiden opetusmetodeista ja yhteyksistä
historiaan sekä klassisen kuvataiteen
tilanteesta vuonna 2020.
Luennon lisäksi tutustutaan taiteilijan
omiin teoksiin sekä työskentelytapoihin.

Savonmuan Hilima, Joensuun Elli ja
muut itäisen Suomen ihmelapset
paikallisidentiteetin ilmentyminä
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
ti 18.00–19.30
27.10.2020
Ismo Björn, FT, erikoistutkija
Pohdintaa hallinnollisesta muutoksesta
historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin
peilaten.

TEKSTIILIÄ MENNEN TULLEN
-VERKKOLUENTOSARJA

Luentosarjassa etsitään vastauksia kysymyksiin: Mistä tekstiili tulee ja mihin
se menee materiaalina, tekniikkana ja
tutkimuskohteena? Miten käsitys tekstiilistä kuituna ja materiaalina on liikkeessä
tässä ajassa? Miten ymmärrys tekstiilin
historiasta ja tulevaisuudesta on muotoutunut viime aikoina?
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
ja Tekstiilikulttuuriseura -Sällskapet för
textilkultur ry - järjestävät yhteistyönä luentosarjan, jota voi seurata etänä Soisaloopistolla. Kaikki kolme luentoa ovat eri
paikkakunnilla. Luentojen jälkeen pieni
työpaja.

Luennot
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua ja ne ovat maksuttomia. Tervetuloa!
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29.10.2020 Tekstiililöydöistä
puvuksi, 1/3
Kuvansin uusi koulu, aula,
Kuvansintie 6, Joroinen
klo 16.45–18.15
arkeologi Jaana Riikonen
Hihansuusta sukanvarteen – arkeologisia
tekstiililöytöjä Ravattulan Ristimäeltä
Turun lähellä sijaitseva Kaarinan
Ravattulan Ristimäki on Suomen vanhimman tunnetun kirkon paikka, ja kirkkoa
ympäröi satoja hautoja käsittävä aidattu

kirkkomaa. Turun yliopiston suorittamissa arkeologisissa kaivauksissa vuosina
2010-2016 paikalta tutkittiin noin 60
hautaa, joista osassa oli säilynyt tekstiilijäänteitä. Valtaosa näistä haudoista
on naisten hautoja. Luennolla kerrotaan
1100-luvulle ja 1200-luvun alkuun ajoittuvista tekstiileistä ja niiden tutkimuksesta
keskittyen erityisesti hautaan, jonka löytöjen pohjalta valmistuu uusi muinaispukurekonstruktio, Ravattulan puku. Siinä
näkyy sekä vanha rautakauden perinne
että uusia keskiaikaisia muotipiirteitä.

5.11.2020 Kasvit täynnä värejä ja
kuituja, 2/3
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
klo 16.45–17.30 dosentti,
luonnonväriainetutkija Riikka Räisänen,
Helsingin yliopisto, BioColour-hankkeen
johtaja
Luontopohjaisia väriaineita
materiaalimarkkinoille
BioColour-hanke on Suomen Akatemian
yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa etsitään menetelmiä luontoperäisten väriaineiden laajamittaiseen
käyttöön kiertotalouden ja kestävän
materiaalituotannon mukaisissa sovelluksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda
verkostoja bioväriaineista kiinnostuneiden
toimijoiden välille ja vaikuttaa siihen, että
löydettäisiin ratkaisuja kestävämpään
materiaalien tuotantoon ja kuluttamiseen.
BioColour-hanke haluaa etsiä ratkaisuja
yhteistyössä eri yhteiskunnan toimijoiden
kanssa, joita voivat olla tiedeyhteisö, päättäjät, yritykset, kouluttajat ja ruohonjuuritason kuluttajat.
klo 17.30–18.15 väitöskirjatutkija, KM
Jenni Suomela, Helsingin yliopisto
Liinavaatteet lähitarkastelussa – arkeologisten ja kansatieteellisten tekstiilien
kasvikuitumateriaalit
Kasvikuituisten tekstiilimateriaalien - pellavan, hampun ja nokkosen - tunnistaminen toisistaan on ollut mahdollista vasta
viimeaikaisen menetelmien teknologisen
kehityksen myötä. Yleiskäsitteeseen ’liinavaatteet’ pystytään tätä kautta pureutumaan aivan uudella tavalla. Arkeologisten
ja kansatieteellisten kasvikuituisten tekstiilien tutkimus muistuttaa myös mahdollisuuksista tulevaisuuden tekstiilituotantoa
varten.

Ioncell – koivusta ja puuvillajätteestä uusia tekstiilikuituja
Luennolla tarkastellaan mitä ominaisuuksia tekstiilikuiduilla tulee olla, jotta ne
olisivat ympäristön kannalta kestävän
kehityksen mukaisia. Luennossa esitetään, miten Ioncell-kuitua valmistetaan ja
minkälaiset ominaisuudet sillä on, sekä
esimerkkejä Ioncell-kuiduista valmistetuista demovaatteista.
klo 17.30–18.15 tuotepäällikkö Kirsi
Terho, Infinited Fiber Company
Infinited Fiber - kun jäte muuttuu kuiduksi
Tekstiilijätteen regenerointi uudeksi kuiduksi ja uuden puuvillan kaltaisen kuitutuotteen käyttö ja mahdollisuudet muotiteollisuudessa.

Kodin jätteiden lajittelu Keski-Savossa
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 13.00–14.30
5.11.2020
Sari Heikkinen, jäteneuvoja
Tervetuloa kuuntelemaan luentoa kodin
jätteiden lajittelusta. Käydään läpi perusjätelajit mm. sekajäte, pakkausmuovi, lasi,
paperi jne., ja mitä niihin kuuluu ja mitä
ei ja mitä jätteistä tehdään. Lisäksi kuullaan yleiskatsaus Keski-Savon jätehuollon
tehtävistä ja palveluista. Sivutaan myös
valtakunnallisia toimijoita kuten Suomen
Pakkauskierrätys Rinki Oy. Aikaa on varattu kysymyksille ja keskustelulle.

Voiko kuluttaja hillitä
ilmastonmuutosta?
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 13.00–15.00
4.2.2021
Päivi Kosunen, kiertotalouden asiantuntija
Tarvitaan nopeasti tekoja, mikäli haluamme saavuttaa Pariisin ilmastotavoitteet.
Mikä merkitys kotitalouksilla on ilmastokriisin ratkaisussa? Onko kuluttajien
valinnoilla väliä? Luennon aikana tutustumme suomalaiseen hiilijalanjälkeen ja
pohdimme, mitkä ovat tehokkaimpia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

12.11.2020 Uusia kuituja puusta ja
jätteestä, 3/3
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
klo 16.45–17.30 tekniikan tohtori
Marja Rissanen, Aalto-yliopisto
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Musiikki
ti 18.00–20.00
8.9.–8.12.2020, 12.1.–30.3.2021
Taavi Kiiskinen • 35 t • 47 €
7–12 osallistujaa
Karaokelaulun opiskelua kaiken tasoisille
harrastajille ja laulajille. Aiempaa laulutaustaa tai osaamista ei vaadita. Tärkeintä
on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun
perusteita, mikkitekniikkaa, esiintymistä ja
laulutekniikkaa. Lauletaan karaokea yksin
ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan
omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.
Kokoontumiskerrat: 8.9., 22.9., 6.10.,
27.10., 10.11., 24.11., 8.12.2020 ja 12.1.,
26.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3.2021.

1010403 Karaoke B
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ti 18.00–20.00
15.9.–1.12.2020, 19.1.–13.4.2021
Taavi Kiiskinen • 35 t • 47 €
7–12 osallistujaa

Musiikki
Musiikin opetusta annetaan kaikenikäisille ja opetuksen sisältö suunnitellaan oppilaskohtaisesti
yhdessä opettajan kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja osaamisen
taso.
VERKKOKURSSI
1006101 Musiikin perusteet
pe 17.30–18.30, verkko
11.9.–20.11.2020, 8.1.–19.3.2021
Laura Brelo • 16 t • 35 €
8–20 osallistujaa
Musiikin perusteet nyt verkossa!
Opettelemme musiikin teoriaa nuottinimistä sävellajeihin ja perusrytmeistä melodian laulamiseen suoraan nuottikuvasta. Voit olla vasta-alkaja tai jo pidempään
musiikkia harrastanut, joka haluaa harrastamiseensa teoreettista pohjaa. Opiskelu
tapahtuu sekä itsenäisesti tehtäviä tehden verkossa pääasiassa Peda.net-alustalla että opettajan kanssa livetunneilla.
Livetunteja lukuvuoden aikana yhteensä
4 kertaa ja etätehtäviä 8 kertaa. Syksyn
kaksi ensimmäistä kertaa livetuntina.
Kurssisisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tarpeen mukaan.
Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden, kuulokkeet sekä tietokoneen peruskäyttötaidot.
Tarkemmat ohjeet lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua.
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Yksilöopetuksen tuntiajat sovitaan puhelimitse,
ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu. Oppilaille
lähetetään tekstiviestillä ohjeet tuntien sopimisesta. Muistathan antaa puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä. Yksilötunnin pituus on 30 min.

Kokoontumiskerrat: 11.9., 25.9., 9.10,
23.10., 6.11., 20.11.2020 ja 8.1., 22.1.,
5.2., 19.2., 5.3., 19.3.2021.

HEINÄVESI
YKSILÖOPETUS
1001401 Piano, harmonikka, kitara,
basso
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
to 15.45–17.45
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Tuomo Hokka • 270 €
2–4 osallistujaa
Kyseisten soittimien alkeita. Pianolla voi
opiskella myös vapaasäestystä.

1002401 Popjazz-laulu
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ti 14.00–17.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Taavi Kiiskinen • 270 €
3–7 osallistujaa

Laulun opiskelua kaikenikäisille ja -tasoisille. Opiskellaan laulutekniikkaa ja lauletaan musiikkia laajasti populaarimusiikin
eri tyylilajeista. Lisäksi kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan halutessa opiskellaan esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE
1010401 Sekakuoro
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ke 15.30–17.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Tuomo Hokka • 50 t • 59 €
9–25 osallistujaa
Matalan kynnyksen harrastekuoro kaikille
kuorolaulusta kiinnostuneille. Ohjelmisto
suunnitellaan yhdessä kuorolaisten toiveiden mukaan painottuen viihdemusiikkiin.
Kuoro ottaa mielellään riveihinsä uusia
laulajia.

1010402 Karaoke A
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi

Karaokelaulun opiskelua kaiken tasoisille
harrastajille ja laulajille. Aiempaa laulutaustaa tai osaamista ei vaadita. Tärkeintä
on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun
perusteita, mikkitekniikkaa, esiintymistä ja
laulutekniikkaa. Lauletaan karaokea yksin
ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan
omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9., 20.10.,
3.11., 17.11., 1.12.2020 ja 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3., 23.3., 6.4., 13.4.2021.

1006401 Laulu soikoon!
Päiväkoti Päivänpesä,
Koulutie 10, Heinävesi
to 17.30–18.15
10.9.–3.12.2020
Niina Hiitola • 12 t • 33 €
7–20 osallistujaa
Perinnelauluja ja -leikkejä lapsille ja aikuisille. Ryhmässä lauletaan, leikitään, soitetaan, tanssitaan ja kuunnellaan perinteisiä suomalaisia lastenlauluja. Samalla
vaalitaan ja välitetään sukupolvelta
toiselle katoamassa olevaa suomalaista
lastenlauluperinnettä. Ryhmään voivat
osallistua kaikenikäiset lapset ja aikuiset
yhdessä. Aikuinen voi olla oma vanhempi,
isovanhempi tai joku muu lapselle tärkeä
aikuinen. Merkitse ilmoittautuessasi lasten osallistuminen lisätietoihin.

ORKESTERI
1011401 Pelimannit
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ke 16.30–18.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Tuomo Hokka • 50 t • 59 €
5–12 osallistujaa

Yhteissoittoa eri soittimilla. Ohjelmisto
pääasiassa vanhaa tanssimusiikkia.

JOROINEN

BÄNDI

YKSILÖOPETUS

1012401 Bändikurssi A
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ti 11.00–12.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Tuomo Hokka • 26 t • 45 €
3–5 osallistujaa

1001301 Piano
Joroisten yhtenäiskoulu, ruokasali,
Koulutie 1, Joroinen
ti 15.15–17.45
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Minna Pikkarainen • 270 €
5–7 osallistujaa

Perehdytään bändisoittimiin ja soitetaan
yhdessä.

Pianon soiton opiskelua aloittelijoille tai
jatkajille. Lähtökohtana on oppilaan osaamisen taso, jota lähdetään innostavasti
kehittämään monipuolisen ohjelmiston ja
valikoidun pianokoulun avulla. Opetus on
monipuolista sisältäen nuotinluvun opettelemista, sointumerkeistä säestämistä, yleisteorian sekä vapaan säestyksen opetusta
oppilaan mielenkiinnon mukaan. Opetuksen
ohjelmisto on nykyaikaista ja ajankohtaista,
oppilaan toiveet huomioiden.

1012402 Bändikurssi B
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ti 13.00–13.45
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Tuomo Hokka • 25 t • 41 €
3–5 osallistujaa
Perehdytään bändisoittimiin ja soitetaan
yhdessä.

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
1013401 Kehitysvammaisten
yhteislaulu
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ke 14.45–15.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Tuomo Hokka • 25 t • 31 €
7–20 osallistujaa
Laulamme yhdessä tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä harmonikan säestyksellä.
Kurssimaksussa huomioitu erityisryhmien
alennus 10 €.

1013402 Musiikista ja muistelosta
hyvinvointia
Heinäveden hoivakoti,
Sairaalantie 4 A, Heinävesi
pe 10.00–10.45
11.9.–4.12.2020
Niina Hiitola • 7 t • 23 €
7–20 osallistujaa
Kurssi on Heinäveden hoivakotien asukkaille ja heidän omaisilleen. Ryhmässä
lauletaan ja kuunnellaan vuosikymmenten saatossa tutuksi tulleita lauluja, soitetaan helppoja rytmisoittimia, jutellaan
musiikin herättämistä muistoista sekä
vietetään musiikin äärellä yhteistä aikaa
leppoisasti. Jokainen saa osallistua ryhmään omien voimavarojensa mukaan.
Kokoontumiskertojen sisältöjen suunnittelussa huomioidaan ryhmäläisten toiveet.
Kokoontumiskerrat: 11.9., 25.9., 9.10,
23.10, 6.11., 20.11. ja 4.12.2020.

1001302 Piano
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ma 14.15–17.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Svetlana Koskinen • 270 €
3–7 osallistujaa
Pianon soiton opiskelua aloittelijoille tai
jatkajille. Lähtökohtana on oppilaan osaamisen taso, jota lähdetään innostavasti
kehittämään monipuolisen ohjelmiston ja
valikoidun pianokoulun avulla. Opetus on
monipuolista sisältäen nuotinluvun opettelemista, sointumerkeistä säestämistä, yleisteorian sekä vapaan säestyksen opetusta
oppilaan mielenkiinnon mukaan. Opetuksen
ohjelmisto on nykyaikaista ja ajankohtaista,
oppilaan toiveet huomioiden.

1002301 Popjazz-laulu
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
ke 14.30–17.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Laura Puntila • 270 €
3–6 osallistujaa
Laulun opiskelua kaikenikäisille ja kaiken
tasoisille. Opiskellaan laulutekniikkaa ja
lauletaan musiikkia laajasti populaarimusiikin eri tyylilajeista. Lisäksi kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan halutessa opiskellaan esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.

1004301 Kitara, sähkökitara, basso, slide
Joroisten yhtenäiskoulu, yläkoulun luokka,
Koulutie 1, Joroinen
ke 15.30–20.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Juha Kauppinen • 270 €
6–10 osallistujaa
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Musiikki
Kaikenikäisille ja -tasoisille mahdollisuus
opiskella säestystä (komppaus- ja näppäilytekniikat), nuoteista soittoa, soolon
soittoa ja improvisointia, musiikin teoriaa,
eri tyylilajeja (rock, blues, country, gospel,
jazz) alkeista alkaen.

1003301 Rummut
Joroisten lukio, luokka D10,
Koulutie 1, Joroinen
ke 15.15–20.15
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Pasi Tenhunen • 270 €
4–10 osallistujaa
Rumpujen soiton opiskelua kaikenikäisille
ja kaiken tasoisille. Jokaiselle opiskelijalle valitaan omaan taitotasoon sopivia
treenejä. Käydään läpi soittotekniikkaa,
harjoitellaan komppeja ja niihin soveltuvia
fillejä. Voidaan käydä läpi myös opiskelijan
lempikappaleita ja tutkia kuinka ne soitetaan rummuilla.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE
1010301 Joroisten sekakuoro
Joroisten yhtenäiskoulu, alakoulun luokka,
Koulutie 3, Joroinen
ke 18.15–20.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Jyrki Immonen • 58 t • 61 €
7–30 osallistujaa
Kuorolaulun opiskelua kuorolaulua aiemmin harrastaneille. Lauluohjelmisto painottuu viihdemusiikkiin ja se suunnitellaan yhdessä kuorolaisten kanssa. Kuoro
ottaa mielellään riveihinsä uusia laulajia
koko Soisalo-opiston alueelta.

1010302 Karaoke
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
ke 18.00–20.30
9.9.–31.12.2020, 13.1.–24.3.2021
Laura Puntila • 45 t • 56 €
7–15 osallistujaa
Karaokelaulun opiskelua kaiken tasoisille harrastajille ja laulajille. Aiempaa
laulutaustaa tai osaamista ei vaadita.
Tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun perusteita, mikkitekniikkaa,
esiintymistä ja laulutekniikkaa. Lauletaan
karaokea yksin ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.
Kokoontumiskerrat: 9.9., 16.9., 23.9.,
30.9., 28.10., 4.11., 18.11.2020 ja 13.1.,
20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 24.3.2021
sekä yksi kerta, jonka ajankohta sovitaan
yhdessä ryhmän kanssa.
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MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
1013301 Musiikkia erityisryhmille
Muurinkosken palvelukoti,
Koskentie 14, Joroinen
ke 15.00–16.00
16.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Iiris Salmela • 33 t • 37 €
7–15 osallistujaa
Lauletaan ja soitetaan yhdessä tuttuja
lauluja.

VARKAUS
YKSILÖOPETUS
Piano
Pianon soiton opiskelua aloittelijoille tai
jatkajille. Lähtökohtana on oppilaan osaamisen taso, jota lähdetään innostavasti
kehittämään monipuolisen ohjelmiston ja
valikoidun pianokoulun avulla. Opetus on
monipuolista sisältäen nuotinluvun opettelemista, sointumerkeistä säestämistä,
yleisteorian sekä vapaan säestyksen opetusta oppilaan mielenkiinnon mukaan.
Opetuksen ohjelmisto on nykyaikaista ja
ajankohtaista, oppilaan toiveet huomioiden.
1001101 Piano
Soisalo-opistotalo, luokka 216,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 15.30–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Minna Pikkarainen • 270 €
3–8 osallistujaa
1001102 Piano
Waltterin koulu, musiikkiluokka, (vuosiluokat 1–6), Osmajoentie 30, Kuoppakangas
to 14.15–18.15
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Minna Pikkarainen • 270 €
4–8 osallistujaa
1001103 Piano
Opettajan koti, Puurtila
ma 13.00–20.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Minna Pikkarainen • 270 €
5–7 osallistujaa
1002101 Popjazz-laulu
Nuorten Talo, Osmajoentie 28, Varkaus
to 14.00–17.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Laura Puntila • 270 €
5–7 osallistujaa
Laulun opiskelua kaikenikäisille ja -tasoisille. Opiskellaan laulutekniikkaa ja lauletaan musiikkia laajasti populaarimusiikin
eri tyylilajeista. Lisäksi kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan halutessa opiskellaan esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.

1004101 Kitara, sähkökitara, basso,
slide
Waltterin koulu, musiikkiluokka (vuosiluokat 1–6), Osmajoentie 30, Varkaus
ma 15.00–21.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Juha Kauppinen • 270 €
7–11 osallistujaa

Tuomo Salmela • 13 t • 33 €
7–20 osallistujaa

Kaikenikäisille ja -tasoisille mahdollisuus
opiskella säestystä (komppaus- ja näppäilytekniikat), nuoteista soittoa, soolon
soittoa/ improvisointia, musiikin teoriaa,
eri tyylilajeja (rock, blues, country, gospel,
jazz) alkeista alkaen.
Tuntien sopiminen lauantaina 5.9.
klo 10.00–11.00, Soisalo-opistotalolla,
os. Taipaleentie 24.

Karaoke
Karaokelaulun opiskelua kaiken tasoisille harrastajille ja laulajille. Aiempaa
laulutaustaa tai osaamista ei vaadita.
Tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun perusteita, mikkitekniikkaa,
esiintymistä ja laulutekniikkaa. Lauletaan
karaokea yksin ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.

1005101 Viulunsoitto aikuisille
Soisalo-opistotalo, luokka 213,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 10.00–12.15
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Piia Tuohino • 270 €
1–3 osallistujaa
Kaiken tasoisille soittajille. Opetus on
yksilöopetusta ja ohjelmisto suunnitellaan
opiskelijalähtöisesti.
Tarvitset oman soittimen, opettaja auttaa
tarvittaessa soittimen hankinnassa.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE
1010102 Sekakuoro Ajattomat
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
ti 16.00–17.45
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Jyrki Immonen • 63 t • 62 €
8–50 osallistujaa
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua aikaisemmin harrastaneille.

1010103 Laulun viemät
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
ma 17.30–19.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Jyrki Immonen • 50 t • 59 €
16–40 osallistujaa
Matalan kynnyksen harrastekuoro kaikille
kuorolaulusta kiinnostuneille. Ohjelmisto
suunnitellaan yhdessä kuorolaisten toiveiden mukaan painottuen viihdemusiikkiin.
Tule mukaan rentoon tekemisen meininkiin!

1010104 Yhteislaulua
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
luokka 117, Taipaleentie 24, Varkaus
su 17.00–18.00
13.9.–22.11.2020

Vietetään yhdessä mukava laulutuokio!
Tule laulamaan toivelaulujasi mukavassa
ilmapiirissä. Sinulla ei tarvitse olla erityisiä
laulutaitoja, riittää vain, että tykkäät laulaa yhdessä toisten kanssa.

1010105 Karaoke A
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
ma 18.00–20.00
7.9.–16.11.2020, 11.1.–29.3.2021
Laura Puntila • 40 t • 51 €
8–12 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 7.9., 14.9., 21.9.,
28.9., 26.10., 2.11., 16.11.2020, ja 11.1.,
18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 22.2., 23.3.2021
sekä yksi kerta, jonka ajankohta sovitaan
yhdessä ryhmän kanssa.

1010106 Karaoke B
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 19.00–21.00
10.9.–31.12.2020, 14.1.–1.4.2021
Laura Puntila • 40 t • 51 €
8–12 osallistujaa

1011102 WAU - Varkauden
ukuleleorkesteri
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
luokka 117, Taipaleentie 24, Varkaus
ke 18.00–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Jouni Pelli • 50 t • 59 €
8–25 osallistujaa
Warkauden Ukuleleorkesteri harjoittelee
ja esittää monipuolisesti ukulelemusiikkia
ja lauluja. Huomiota kiinnitetään myös
sovittamiseen ja yhteissoittoon rennossa
ilmapiirissä. Yhtye esiintyy mielellään.

1011103 Ukulelen alkeet kaikenikäisille
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
luokka 117, Taipaleentie 24, Varkaus
ke 19.30–20.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Jouni Pelli • 33 t • 45 €
7–20 osallistujaa
Tutustutaan ukulelen ihmeelliseen maailmaan. Treenataan helppoja sointuja,
säestystä ja tuttuja lauluja. Tervetuloa musisoimaan ukulelella rennossa seurassa.

1011104 Viihdeorkesteri
Paikka ilm. myöhemmin
la 11.00–15.00
5.9.–14.11.2020, 6.2.–25.4.2021
Janne Juutilainen • 36 t • 49 €
8–50 osallistujaa

Kokoontumiskerrat: 10.9., 17.9., 24.9.,
1.10., 29.10., 5.11., 19.11.2020 ja
14.1., 21.1., 28.1., 11.2., 18.2., 25.2.,
25.3.2021 sekä yksi kerta, jonka ajankohta sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Soittoa aikaisemmin harrastaneet.
Viihdeorkesteriin ovat jousisoittajat sekä
puhallinorkesterin soittajat tervetulleita.
Soitetaan viihteellistä ohjelmistoa, esim.
elokuvamusiikkia. Kurssi päättyy konserttiin Warkaus-salissa.
Kokoontumiskerrat 5.9., 6.9., 24.10.,
25.10., 14.11.2020 ja 6.2., 7.2., 27.2.,
28.2., 10.4., 11.4., 25.4.2021. Paikka
ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.

ORKESTERI/ YHTYE

MUU MUSIIKKI

1011101 Varkauden soittokunta
Nuorten Talo, musiikkiluokka (puhallinopetus) 3004, Osmajoentie 28, Varkaus
ma 18.00–20.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Janne Juutilainen • 72 t • 74 €
8–35 osallistujaa

1006102 Räppilyriikka
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
ti 18.00–18.45
8.9.–17.11.2020
MC Wäenö Makkonen • 10 t • 23 €
8–15 osallistujaa

Vuoden Puhallinorkesteri Suomessa
2016! Kaikenikäiset ovat tervetulleita!
Soittokunnalta on mahdollisuus saada
myös soitin lainaksi.
Kiinnostuneet ottakaa yhteys: Janne
Juutilainen, puh. 040 713 8656.

Jou! Tuu väsää riimit ja oppii friistailin niksit, katutaiteesta lähtee ne parhaat kiksit,
elä jiä kottiis miettimään miksi, vaan ota
se kynä hanskaan ni aatokset muuttuu
elämyksiksi. Kirjoitettua tekstiä ja vapaatyylistä riimittelyä opettaa varkautelainen
MC Wäenö. Loppuhuipennuksena on
luvassa jamit, joissa biittejä soittelee ja vinyyliä raapii varkautelainen dj Stedi (FTK).

Voit tuoda tunnille jo tekeillä olevaa tekstiä tai biisin ideoita, joita sitten hiotaan.

1006103 Äänentoiston perusteet
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
su 11.00–19.00
10.1.2021
Olli Huttunen • 8 t • 23 €
8–15 osallistujaa
Äänentoiston ja äänitekniikan perusteet.
Perehdytään äänen ominaisuuksiin, tutustutaan äänentoistolaitteistoihin ja käydään miksaamisen perusteita läpi.

1006104 Äänittäminen ja
studio-ohjelmistot
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
su 11.00–19.00
17.1.2021
Olli Huttunen • 8 t • 23 €
8–15 osallistujaa
Käydään läpi studio-ohjelmistojen toimintaperiaatteita ja äänitysteknisiä ratkaisuja.

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
1013101 Kehitysvammaisten musiikki
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
ke 18.00–18.45
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Sari Malinen • 23 t • 31 €
7–20 osallistujaa
Soitetaan ja lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Opettaja tuo soittimet mukanaan.

Katso
musiikkiopisto
– sivulla 52
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Esittävä taide ja kirjallisuus
Tuomo Salmela • 78 t • 75 €
7–20 osallistujaa
Löydä sisäinen näyttelijäsi! Teatteriilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla tutustutaan näyttelemiseen. Valitaan
yhdessä työstettävä näytelmä, jota esitetään keväällä 2021. Aiempaa kokemusta
ei tarvita. Tervetuloa mukaan!

1121302 Senioriteatteri
Joroisten palvelutalo Mansikkapaikka,
aula, Sairaalatie 3, Joroinen
pe 10.00–11.30
11.9.–11.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Iiris Salmela • 52 t • 50 €
7–15 osallistujaa

Esittävä taide ja
kirjallisuus
VERKKOKURSSI

Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden, kuulokkeet sekä tietokoneen peruskäyttötaidot. Osallistumislinkin saat sähköpostiisi ennen koulutuksen alkua.

1121103 Vinkkejä jännittäjälle
pe 17.00–18.30, verkko
11.9.–20.11.2020
Iiris Salmela • 20 t • 38 €
5–30 osallistujaa
Jännittääkö esiintyminen? Puheen pitäminen? Isot palaverit? Tällä kurssilla
tehdään harjoitteita, jotka auttavat lievittämään jännitystä erilaisissa tilanteissa.
Perjantaisin klo 17.00 ilmestyvien opetusvideoiden avulla voit tehdä harjoitteita
omaan tahtiin, voit toistaa harjoituksia
niin usein kuin haluat. Ensimmäinen kokoontumiskerta ja kurssin puolessa välissä kokoontuminen verkkotapaamisena.
Kaksi viimeistä kokoontumiskertaa tavataan oikeasti. Aikataulusta tulee tarkempia tietoja kurssin käynnistyttyä.

1102101 Elämäni Varkaus Digitale
ke 18.00–19.30, verkko
13.1.–12.5.2021
Iiris Salmela • 34 t • 59 €
7–15 osallistujaa
Tämä kurssi kutsuu koolle nykyisiä ja
entisiä varkautelaisia. Tarkoitus on verkkokokoontumisien ja erilaisten harjoitteiden
avulla luoda merkityksellisten paikkojen
kartta Varkaudessa. Missä päätit tulevan ammatin? Missä rakastuit ensimmäistä kertaa? Tärkein leikkipaikka?
Ensimmäinen työpaikka? Digitale verkko-
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kurssi on samalla kollektiivista tarinankerrontaa, että paikkakunnan näkyväksi
tulemista erilaisten ihmisten kertomana.
Mitä sinä haluaisit Varkaudesta kertoa?
Nykyteknologian avulla osallistuminen on
mahdollista myös ulkomailta! Yhteistyössä
mukana Warkauden museot.

HEINÄVESI
TEATTERI
1121401 Kirkkodraama
Kirkonkylän seurakuntakoti,
Vahvalahdentie 17, Heinävesi
su 13.00–15.30
13.9.–20.12.2020, 10.1.–18.4.2021
Tuomo Salmela • 78 t • 75 €
7–20 osallistujaa
Löydä sisäinen näyttelijäsi! Teatteriilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla tutustutaan näyttelemiseen. Kurssilla
valmistetaan näytelmä, joka esitetään
Heinäveden kirkossa pääsiäisen aikaan.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan jatkon aikataulusta.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS
1302401 Kirjallisuuspiiri
Varjentiini, kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
to 18.00–19.30
10.9.–3.12.2020, 21.1.–22.4.2021
Mikko Keinonen • 16 t • 35 €
7–30 osallistujaa
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja
kirjailijoihin keskustellen.

Kokoontumiskerrat: 10.9., .8.10.,
5.11., 3.12.2020 ja 21.1., 18.2., 25.3.,
22.4.2021.

1302402 Runon ystävät
Varjentiini, kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
ke 16.30–18.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Martti Issakainen • 16 t • 35 €
7–16 osallistujaa
Luetaan vetäjän ja kurssilaisten yhdessä
valitsemia runoja ja keskustellaan niistä.
Runokahvilassa tavataan kerran kuukaudessa: 9.9., 7.10., 4.11., 2.12.2020 ja
13.1., 10.2., 17.3., 14.4.2021.

1302403 Kirjallisuuspiiri
Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvio
to 18.00–19.30
3.9.–26.11.2020, 14.1.–15.4.2021
Mikko Keinonen • 16 t • 35 €
5–30 osallistujaa
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja
kirjailijoihin keskustellen.
Kokoontumiskerrat: 3.9., 1.10., 29.10.,
26.11.2020 ja 14.1., 11.2., 18.3.,
15.4.2021.

JOROINEN
TEATTERI
1121301 Joroisten teatteriryhmä
Joroisten lukio, auditorio,
Koulutie 1, Joroinen
to 18.00–20.30
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021

Luovaa toimintaa kaikille aisteille!
Senioriteatterissa harjoitellaan sanojen,
kuvien, liikkeen ja äänen avulla teatterin
tekemistä. Senioriteatteri sopii kaikille
teatterista kiinnostuneille sekä pääset
tutustumaan saman henkisiin teatterista kiinnostuneisiin ihmisiin. Keskeistä
opetuksessa on sanallinen ja kehollinen
ilmaisu. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Tervetuloa!
Kurssimaksu sisältää eläkeläisalennuksen.

Luettavista kirjoista sovitaan heti kauden
alussa. Keskustelu voi rönsyillä yksittäisistä kirjoista kaunokirjallisen kentän eri
ilmiöihin.
Kokoontuminen joka toinen viikko.

VARKAUS
TEATTERI
1120101 Lasten ja nuorten teatteri
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 15.00–16.30
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Iiris Salmela • 52 t • 60 €
7–20 osallistujaa

KULTTUURI JA KIRJALLISUUS

Teatterin tekemistä 7–12-vuotiaille.
Aiempaa kokemusta teatterista ei tarvitse
olla. Pidetään hauskaa kannustavassa
ilmapiirissä ja annetaan luovuuden lentää vapaasti! Harjoitellaan monipuolisesti
teatterin eri lajeja, esimerkiksi näyttelemistä, improvisaatiota ja tarinateatteria. Edetään osallistujien kiinnostuksen
kohteiden mukaan. Kurssilta saadaan
takataskuun vinkkejä esimerkiksi rohkeuteen ilmaista itseä ja ryhmässä toimisen
taitoja. Ryhmä tutustuu ammattiteatterin
toimintaan Varkauden teatterilla.

1302301 Luovaa iloa kirjoittamisesta
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
la 10.00–14.00
3.10.–24.10.2020
Jaana Viljakainen • 12 t • 33 €
7–14 osallistujaa

1121101 Musiikkiteatteri
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
ke 18.00–20.30
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Tuomo Salmela • 78 t • 100 €
5–30 osallistujaa

Haluatko jakaa kirjoittamisen iloa toisten
kanssa? Mukaan voi tulla kaiken tasoiset
kirjoittajat. Kirjoittaminen on taito siinä
missä esimerkiksi instrumentin soittaminen - se vaatii harjoittelua, mutta jokainen
voi oppia! Kaikista ei tule kirjailijoita, mutta kaikkien tekstit ovat arvokkaita ja niille
löytyy lukijoita. Ja kirjoittaminen on myös
todella hauskaa!
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisinä tehtävinä.
Kokoontumiskerrat: 3.10., 10.10. ja
24.10.2020.

Musiikkiteatterissa yhdistyvät näytteleminen, laulaminen ja tanssiminen.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita,
riittää että olet kiinnostunut teatterin
tekemisestä. Musiikkiteatteriesitys esitetään Kevätruppeeman aikaan 2021.
Harjoitusmäärä lisääntyy kauden loppua
kohden. Rohkeasti mukaan!

1302302 Kirjallisuuspiiri
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
ke 18.00–19.30
9.9.–9.12.2020, 13.1.–28.4.2021
Anne Marttala • 30 t • 45 €
5–16 osallistujaa
Kirjallisuuspiirissä keskustellaan yhdessä
valituista kirjoista. Kirjat voivat olla tuoreita kotimaisia teoksia, uusia käännöksiä
tai jo klassikon maineen saaneita teoksia.

1121102 Kesäteatteri, Kangaslampi
Kangaslammin koulu,
Kangaslammintie 5, Kangaslampi
ti 18.00–20.30
8.9.–9.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Tuomo Salmela • 78 t • 75 €
7–20 osallistujaa
Tule tekemään teatteria! Syyskaudella
tehdään improvisaatio ja ilmaisutaitoharjoituksia sekä harjoitellaan kesällä 2021
esitettävää näytelmää. Esityksen ajankohdat sovitaan erikseen. Kurssi tarkoitettu
kaikille teatterin tekemisestä kiinnostuneille, ei tarvitse aikaisempaa teatteriosaamista.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS
1302101 Luovaa iloa kirjoittamisesta
Soisalo-opistotalo, luokka 116,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–14.00
6.2.–20.2.2021
Jaana Viljakainen • 12 t • 33 €
8–14 osallistujaa
Haluatko jakaa kirjoittamisen iloa toisten
kanssa? Mukaan voi tulla kaiken tasoiset
kirjoittajat. Kirjoittaminen on taito siinä
missä esimerkiksi instrumentin soittaminen - se vaatii harjoittelua, mutta jokainen
voi oppia! Kaikista ei tule kirjailijoita, mutta kaikkien tekstit ovat arvokkaita ja niille
löytyy lukijoita. Ja kirjoittaminen on myös
todella hauskaa!
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisinä tehtävinä.
Kokoontumiskerrat: 6.2., 13.2. ja
20.2.2021.

1302102 Tekstityöpaja
Nuorten Talo, Pajatila  2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 17.30–19.00
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Marja Johanna Vilhunen • 52 t • 60 €
8–12 osallistujaa
Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta, niin
tule jakamaan ryhmässä tekstejä rennosti
hyvässä hengessä.
Opetus voidaan osittain toteuttaa etäopetuksena.

1302103 Lukupiiri
Yhdistystalo Warikko, Huoltamo,
Ahströminkatu 22, Varkaus
ti 17.00–18.30
8.9.–15.12.2020, 19.1.–27.4.2021
Jaana Viljakainen • 32 t • 47 €
8–16 osallistujaa
Tervetuloa keskustelemaan kirjoista ja
vaihtamaan lukukokemuksia! Kurssilla
luetaan kotimaisia ja ulkomaisia romaaneja. Ensimmäisellä kerralla luetaan opettajan tuoma novelli sekä sovitaan lukukaudella luettavista romaaneista
Kokoontuminen joka toinen viikko.

1302104 Runon ystävät
Nuorten Talo, Pajatila  2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
ti 17.30–19.00
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Marja Johanna Vilhunen • 52 t • 60 €
8–16 osallistujaa
Runoutta monipuolisesti oppilaiden toiveiden mukaan.
Opetus voidaan osittain toteuttaa etäopetuksena.
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1135402 Keramiikka
Karvion koulu, puutyötila,
Venevalkamantie 2, Karvio
ti 17.30–20.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Karin Keitel • 75 t • 75 €
5–10 osallistujaa
Valmistetaan savesta erilaisilla käsinrakennustekniikoilla käyttö- ja koriste-esineitä.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.

Kuvataiteet ja
muotoilu
HEINÄVESI

Maria Rouvinen-Mäkelä • 70 t • 72 €
5–10 osallistujaa

PIIRUSTUS JA MAALAUS

Tehdään monipuolisesti ja kokeilevasti
vesiliukoista taidegrafiikkaa eri tekniikoilla, mm. metalli -ja kartonkigrafiikkaa sekä
carborundumia.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja ja lainata työvälineitä.
Kokoontumiskerrat: 3.–4.10., 14.–
15.11.2020 ja 16.–17.1., 6.–7.2., 27.–
28.2.2021.

1131401 Kuvataidepaja
Heinäveden yläkoulu, kuvaamataidon
luokka, Kenttätie 1B, Heinävesi
ke 18.00–20.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Johanna Vinha • 75 t • 75 €
7–14 osallistujaa

1134402 Maalataan kesäkukkia
posliinille
Eräkartano, Kansalantie 3, Varistaipale
ti 12.00–15.15
15.9.–6.10.2020
Irma Tolvanen • 16 t • 35 €
5–10 osallistujaa
Maalataan koriste- ja käyttöesineitä kerrosmaalaustekniikalla. Aiheena on kesäkukat.
Polttomaksu peritään erikseen.

Tehdään kuvataidetta monipuolisesti maalaten ja piirtäen eri tekniikoilla ja työvälineillä. Kokeillaan yhdistelmätekniikoita ja
tutustutaan myös ympäristötaiteeseen ja
installaatioihin.
Opettaja antaa ohjeet materiaalihankinnoista ensimmäisellä kerralla.
Retkimahdollisuus kurssilaisten toiveiden
mukaan.

POSLIININMAALAUS

KERAMIIKKA

1134401 Posliininmaalaus
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
ke 17.00–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Irma Tolvanen • 75 t • 75 €
7–12 osallistujaa

1135401 Keramiikka
Varjentiinin luokka, Virastokuja 4,
Heinävesi
to 17.30–20.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Karin Keitel • 75 t • 75 €
7–10 osallistujaa

TAIDEGRAFIIKKA

Maalataan koriste- ja käyttöesineitä
käyttäen erilaisia maalaustekniikoita.
Lukuvuoden teemana on kerrosmaalausta
pelkistetyillä muodoilla.
Polttomaksut peritään erikseen.

Valmistetaan erilaisilla käsinrakennustekniikoilla ja dreijaamalla käyttö- ja koriste-esineitä.
Materiaalit voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.

1133401 Taidegrafiikka
Eräkartano, Kansalantie 3, Varistaipale
la ja su 10.00–16.00
3.10.–15.11.2020, 16.1.–28.2.2021
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vilietteillä.
Materiaalimaksu 2 € sisältyy kurssimaksuun.

TAIDETTA ERITYISRYHMILLE
1140401 Keramiikkaa erityisryhmille
Koskelo, Toritie 3, Karvio
ke 13.30–15.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Karin Keitel • 50 t • 49 €
5–6 osallistujaa

1135403 Rakukeramiikka syksyllä
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
pe 17.30–20.00, la 10.00–16.00
19.9.–3.10.2020
Karin Keitel • 15 t • 35 €
7–10 osallistujaa

Valmistetaan savesta esineitä erilaisilla käsinrakennustekniikoilla. Opetuksessa huomioidaan oppilaan erityistarpeet.
Materiaali- ja polttomaksut peritään erikseen.
Alennus huomioitu kurssimaksussa.

Valmistetaan käsinrakennustekniikoilla
rakusavesta koriste-esineitä ja veistoksia,
jotka lasitetaan ja poltetaan ulkona raku-uunissa.
Kokoontumiskerrat:
Poltettavat työt valmistetaan Varjentiinissa
la 19.9. klo 10.00–14.00.
Raakapoltetut työt lasitetaan
Varjentiinissa pe 2.10. klo 17.30–20.00.
Teokset poltetaan os. Kypäräjärventie 58,
Heinävesi la 3.10. klo 10.00–16.00.

1139401 Pääsiäismunien koristelu
vahatekniikalla
Eräkartano, Kansalantie 3, Varistaipale
la ja su 10.00–16.00
27.3.–28.3.2021
Maria Rouvinen-Mäkelä • 14 t • 33 €
5–10 osallistujaa

1135405 Rakukeramiikka keväällä
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
to 17.00–20.15, pe 17.30–20.00,
la 10.00–16.00
6.5.–22.5.2021
Karin Keitel • 14 t • 33 €
7–10 osallistujaa
Valmistetaan käsinrakennustekniikoilla
rakusavesta koriste-esineitä ja veistoksia,
jotka lasitetaan ja poltetaan ulkona raku-uunissa.
Kokoontumiskerrat:
Poltettavat työt valmistetaan Varjentiinissa
to 6.5. klo 17.00–20.15.
Raakapoltetut työt lasitetaan
Varjentiinissa pe 21.5. klo 17.30–20.00.
Teokset poltetaan os. Kypäräjärventie 58,
Heinävesi la 22.5. klo 10.00–16.00.

1135404 Tehdään kukkopillit savesta
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
la ja su 12.00–14.30
23.1.–24.1.2021
Karin Keitel • 6 t • 25 €
7–10 osallistujaa
Tule tekemään soivia kukkopillejä!
Ensimmäisenä päivänä muovaillaan savesta kukkopillit ja kaiverretaan ne ontoiksi. Toisena päivänä tehdään kukkopilliin
soittoaukot ja koristellaan värikkäillä sa-

MUUT TAIDEAINEET

Tervetuloa maalaamaan ukranalaistyylisiä
pisanka pääsiäismunia vahatekniikalla!
Menetelmä on helppo ja sopii kaikille
asiasta kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan myös hesseniläiseen nuppitekniikkaan.
Kurssille tarvitset mukaan 4–6 kpl tyhjäksi puhallettua, kuivaa kananmunaa.
Värimaksu 2 € peritään erikseen.

JOROINEN
PIIRUSTUS JA MAALAUS
1131301 Kuvataide
Vanha kasino, Taideparon tilat,
Mutalantie 2 B, Joroinen
ma 14.00–17.15
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Raimo Vokkolainen • 104 t • 90 €
7–12 osallistujaa
Maalataan öljy- ja akryyliväreillä sekä
akvarelleilla. Piirretään eri työvälineillä ja
opitaan kuvataiteen perusteita sommittelua ja värioppia.

1131302 Piirustus ja maalaus
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
ke 14.45–18.00
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Matti Pakalén • 104 t • 90 €
5–14 osallistujaa
Kaikille piirtämisestä ja maalaamisesta

kiinnostuneille. Opitaan monipuolisesti
erilaisia piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita.
Kurssilla on myös mahdollista tehdä itse
kehyksiä maalauksiin.

1131303 Kokeellinen taidelabra
nuorille
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
la 11.00–14.15
19.9.–12.12.2020, 16.1.–27.3.2021
Johanna Vinha • 44 t • 76 €
5–12 osallistujaa
Tehdään taidetta nuorten ideoiden
ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Tutustutaan erilaisiin työtapoihin ja kokeillaan monipuolisesti eri materiaaleja.
Kurssimaksuun on lisätty materiaalimaksua 20 €.
Kokoontumiskerrat: 19.9., 3.10., 7.11.,
14.11., 12.12.2020 ja 16.1., 30.1., 6.2.,
20.2., 27.2., 27.3..2021.

POSLIININMAALAUS
1134301 Posliininmaalaus
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
la ja su 9.30–14.30
12.9.–22.11.2020, 9.1.–11.4.2021
Aki Könönen • 84 t • 81 €
5–10 osallistujaa
Maalataan posliinia ja keraamisia laattoja.
Sopii sekä aloittelijoille että aikaisemmin
posliininmaalausta tehneille.
Polttomaksut peritään erikseen.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 12.–13.9., 24.–
25.10., 21.–22.11.2020 ja 9.–10.1.,13.–
14.2., 20.–21.3., 10.–11.4.2021.

KUVANVEISTO
1132301 Kuvanveisto
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
la ja su 10.00–16.00
19.9.–15.11.2020, 30.1.–28.2.2021
Susanna Nissinen • 56 t • 76 €
5–10 osallistujaa
Tutustutaan kuvanveiston perusteisiin.
Opitaan tutkimaan mm. mittasuhteita
ja savipintojen tekstuuria. Syksyllä muotoillaan mallia savesta ja keväällä keskitytään tekemään kipsimuotti elävästä
mallista. Ensimmäisellä kerralla kurssin
sisältö ja kulku tarkennetaan. Sopii kaikille kuvanveistosta kiinnostuneille.
Poltto- ja materiaalimaksut peritään erikseen. Kurssimaksussa mallikorotus 15 €.
Kokoontumiskerrat: 19.–20.9., 14.–
15.11.2020 ja 30.–31.1., 27.–28.2.2021.
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VARKAUS
LUENTO
Klassinen kuvataide: koulutus ja
näkymät nykyaikana
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
pe 17.30–19.30
28.8.2020
Janne Jääskeläinen
Klassista kuvataidetta Firenzessä vuosikymmenen opiskellut ja opettanut espoolainen kuvataiteilija, Ateljee Espoo -taidekoulun perustaja Janne Jääskeläinen
luennoi omasta matkastaan nuoresta taideopiskelijasta nykypäivään. Jääskeläinen
puhuu mm. maailman tämän hetken merkittävimmistä klassisista taideakatemioista, niiden opetusmetodeista ja yhteyksistä
historiaan sekä klassisen kuvataiteen
tilanteesta vuonna 2020.
Luennon lisäksi tutustutaan taiteilijan
omiin teoksiin sekä työskentelytapoihin.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

PIIRUSTUS JA MAALAUS
1131101 Piirustus ja maalaus
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
ma 18.00–20.30
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Matti Pakalén • 78 t • 75 €
8–14 osallistujaa
Tutustutaan piirustus -ja maalaustekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin.
Opitaan väri -ja sommitteluopin perusteita. Työskennellään omien ja annettujen
aiheiden pohjalta.
Opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla
ohjeet materiaalihankinnoista.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
harrastaneille.

1131102 Kuvataide A
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
ti 11.30–14.00
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Matti Pakalén • 78 t • 75 €
8–14 osallistujaa
Piirretään ja maalataan erilaisilla tekniikoilla sekä opetellaan eri menetelmillä kuvan
tekemistä. Käydään läpi taidehistoriaa sekä
väri- ja sommitteluoppia. Työskennellään
omien aiheiden pohjalta. Kurssiin sisältyy
maksuton Digiä siinä siivellä -digiosa, jossa
vinkkejä mm. tekniikoiden opetteluun.
Opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla ohjeet materiaalihankinnoista.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään harrastaneille.
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1131103 Kuvataide B
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
ke 10.00–12.30
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Matti Pakalén • 78 t • 75 €
8–14 osallistujaa
Piirretään ja maalataan erilaisilla tekniikoilla sekä opetellaan eri menetelmillä
kuvan tekemistä. Käydään läpi taidehistoriaa sekä väri- ja sommitteluoppia.
Työskennellään omien aiheiden pohjalta.
Opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla
ohjeet materiaalihankinnoista.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
harrastaneille.

1131104 Opi piirtämään
Nuorten Talo, Pajatila 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
ma 18.00–20.30
14.9.–9.11.2020
Maria Rouvinen-Mäkelä • 24 t • 41 €
8–12 osallistujaa
Piirtämisen perustekniikoita eri työvälineillä: lyijykynä, hiili, tussi, värikynät yms.
Opitaan piirtämään viivan avulla sekä
varjostamaan kaksi- ja kolmiulotteisia harjoitteita. Aiheina mm. ihminen, maisema
ja asetelma.
Materiaalimaksu 5 € peritään erikseen.

1131105 Ikonimaalaus
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la 9.00–15.00
12.9.–21.11.2020, 16.1.–20.3.2021
Seija Juutilainen • 84 t • 81 €
7–8 osallistujaa
Ikonimaalausta perinteisin menetelmin. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille
ja ikonimaalauksen alkeet hallitseville. Maalataan vasta-alkajien kanssa
Jumalanäiti-ikoni ja ikonimaalauksen
alkeet hallitsevien kanssa vapaa valintainen ikoni.
Opettajalta voi ostaa ikonitarvikkeita.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 19.9., 3.10.,
10.10., 7.11., 21.11.2020 ja 16.1., 30.1.,
13.2., 27.2., 6.3., 20.3.2021.

1131106 Intuitiivinen maalaus
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la ja su 10.00–16.00
26.9.–29.11.2020
Johanna Vinha • 42 t • 101 €
8–12 osallistujaa
Rentoudu ja löydä oma luovuutesi matkustamalla omaan sisäiseen itseesi!
Nautitaan taiteen tekemisestä täysin vapaasti, ilman mielen rajoitteita. Kurssilla

edetään Vedic Art -menetelmän mukaisesti, jonka tarkoituksena on löytää oma
luova ilmaisutapa. Kurssille ei tarvita
aiempaa kokemusta maalaamisesta tai
taiteen tekemisestä.
Materiaalimaksu 50 € sisältyy kurssimaksuun (materiaalimaksu sisältää
kaikki kurssilla tarvittavat materiaalit).
Tervetuloa kaikki mukaan!
Kokoontumiskerrat: 26.–27.9., 24.–25.10.
ja 28.–29.11.2020.

Maalataan ulkona luonnossa akvarelleilla,
sekä guassi -tai akryyliväreillä. Tutkitaan
hetken vaikutelmia sekä valon ja varjon
vaihtelua. Opetellaan värien käyttämistä
sekä erilaisia maalaustapoja.
Opettaja kerää materiaalimaksun 5 €. Voit
myös halutessasi ottaa mukaasi kurssille
omia taidevälineitä.
Kokoontuminen Kämärillä, partiolaisten
Sampola-kämpän edustalla,
os. Rehnströminkatu 8, Varkaus.

1131107 Värioppi – teoriaa, ilmiöitä ja
harjoitustöitä
Nuorten Talo, Pajatila 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
ke 18.00–19.30
28.10.–25.11.2020
Marko Viljakka • 10 t • 33 €
8–12 osallistujaa

TAIDEGRAFIIKKA

Aluksi käydään läpi verkko-opetuksena
väriopin yleisiä asioita eli mitä väri on.
Kerrataan ja opitaan mm. väriympyrään
liittyviä perusasioita, päävärit, vastavärit, keskisävyjen sekoittaminen jne.
Lähiopetuksessa tehdään harjoitustöitä
mm. väripapereilla ja maaleilla kulloisenkin teeman mukaan. Harjoitustehtävillä
tutustutaan mm. värien vuorovaikutukseen, väriaineiden ja värivalojen eroihin,
värien ominaisuuksiin ja niiden aikaansaamiin ilmiöihin sekä murrettuihin että
taitettuihin väreihin. Sopii kaikille asiasta
kiinnostuneille.
Verkko-opetukseen voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Saat
osallistumisohjeet ennen kurssin alkua.
Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.
Kokoontumiskerrat: 28.10. verkko-opetus
ja 4.–25.11. lähiopetuskerrat.

1131109 Voi hyvin taiteesta
Nuorten Talo, Pajatila 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
la 11.00–14.15
16.1.–27.3.2021
Joni Ahonen • 20 t • 48 €
7–10 osallistujaa
Luovuuden avulla rentoudutaan ja löydetään omia voimavaroja sekä vahvuuksia.
Tutustutaan taideterapeuttisiin menetelmiin erilaisten harjoitteiden avulla. Sopii
kaikille. Materiaalimaksu 10 € sisältyy
kurssimaksuun.
Kokoontumiskerrat: 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2. ja 27.3.2021.

1131110 Maisemamaalaus
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la 10.00–14.00
22.5.2021
Maria Rouvinen-Mäkelä • 5 t • 17 €
8–10 osallistujaa

1133101 Taidegrafiikka
Nuorten Talo, Taidegrafiikan luokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la 10.00–16.00
12.9.–12.12.2020, 23.1.–10.4.2021
Maria Rouvinen-Mäkelä • 56 t • 61 €
7–10 osallistujaa
Vuoden aikana käydään läpi taidegrafiikan
perustekniikoita sekä uudempia, kokeilevampia menetelmiä. Kurssilla käytetään
vesiliukoisia aineita. Sopii sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 10.10., 21.11.,
12.12.2020 ja 23.1., 20.2., 20.3.,
10.4.2021.

POSLIININMAALAUS
1134101 Posliininmaalaus
Nuorten Talo, Piirustus/ Maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 17.00–19.30
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Aki Könönen • 78 t • 75 €
8–12 osallistujaa
Maalataan posliinia ja keraamisia laattoja.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
harrastaneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Polttomaksu peritään erikseen.

1168404 Käsitöitä ja
posliininmaalausta
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
ma 12.00–14.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Ulla-Riitta Immonen • 75 t • 75 €
5–12 osallistujaa
Tehdään perinteisiä käsitöitä kuten kankaankudontaa, neulakinnastekniikkaa,
pitsejä ja punontoja. Lisäksi posliininmaalausta, lasitöitä ja mosaiikkia kurssilaisten
toiveet huomioiden.

KERAMIIKKA

Valmistetaan savesta käyttö- ja koriste-esineitä erilaisilla käsinrakennustekniikoilla
ja dreijaten. Sopii sekä aloittelijoille että

pitempään harrastaneille.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Polttomaksu peritään erikseen.

1135101 Keramiikka A
Nuorten Talo, Keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 9.00–12.15
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Susanna Nissinen • 104 t • 90 €
8–12 osallistujaa
1135102 Keramiikka B
Nuorten Talo, Keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 17.30–20.45
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Susanna Nissinen • 104 t • 90 €
8–12 osallistujaa
1135103 Uurnan tekeminen savesta
Nuorten Talo, Keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la ja su 10.00–16.00
3.–4.10. ja 24.10.2020
Susanna Nissinen • 18 t • 35 €
8–12 osallistujaa
Tehdään uurna käsinrakennustekniikoilla
kuvanveistosavesta, lasitetaan matalapolttoisilla lasitteilla ja keraamisilla patinoilla. Tekemisen yhteydessä käydään läpi
aiheeseen liittyvää symboliikkaa.
Materiaalit voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.
Kokoontumiskerrat:  Uurnan tekeminen
savesta  la ja su 3.–4.10. klo 10-16  ja
uurnan lasittaminen la 24.10. klo 10.00–
13.15.

LASITYÖ
1137101 Lasityöt
Nuorten Talo, Keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
ke 18.00–20.30
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Katri Ahonen • 78 t • 75 €
7–8 osallistujaa
Tehdään ikkuna- tai pöytäkoristeita tiffany-, lyijy-, tai lasimosaiikki tekniikoilla.
Sopii sekä aloittaville että aikaisemmin
lasitöitä tehneille.

LASINSULATUS
1138101 Lasinsulatus
Nuorten Talo, Keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
la ja su 10.00–16.00
14.11.–15.11.2020
Ulla-Riitta Immonen • 14 t • 33 €
8–10 osallistujaa
Valmistetaan pääasiassa ikkunalasista erilaisten tasojen ja muottien avulla käyttö- ja

koriste-esineitä. Ikkunalasia voidaan värittää
ja koristella erilaisilla menetelmillä. Kurssilla
voi myös tehdä koruja lasijauheista.
Työvälineitä voi lainata tarvittaessa opettajalta. Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille.
Opettajalta voi ostaa materiaalit.
Polttomaksu peritään erikseen.

TAIDETTA ERITYISRYHMILLE

Taidepiiri tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuksia luovuuden ilmaisemiseen ja
moniaistillisen toiminnan kokemiseen.
Tavoitteena on vahvistaa itseilmaisua ja
itsetuntoa oman tekemisen ja teosten
kautta.
Kurssimaksuun on lisätty materiaalimaksua 15 €.
Alennus huomioitu kurssimaksussa.

1140101 Kuparisepän taidepiiri A
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
to 15.00–16.30
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Kaarin Oresmaa • 52 t • 65 €
7–10 osallistujaa
1140102 Kuparisepän taidepiiri B
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
to 16.30–18.00
10.9.–10.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Kaarin Oresmaa • 52 t • 65 €
7–10 osallistujaa

MUUT TAIDEAINEET
1131108 Kokeellista taidetta:
Taidesoitin
Nuorten Talo, Pajatila 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
ti 18.00–20.30
24.11.–15.12.2020
Johanna Vinha • 12 t • 33 €
8–12 osallistujaa
Rakennetaan kierrätys -ja luonnonmateriaaleista taidesoitin ja maalataan ne hohtavilla, fluorisoivilla maaleilla. Fluorisoivat
maalit hohtavat pimeässä ja UV-valon
kanssa värit hehkuvat ja voimistuvat.
Teoksista tehdään yhtenäinen taideteos Talvipäivänseisaus -tapahtumaan.
Tapahtuman jälkeen teokset voi viedä kotiin. Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille.
Materiaalimaksu n.10 € peritään erikseen.

Katso

taideleikkikoulun,
kuvataide- ja käsityökoulun yhteystiedot
sivulta 51
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Kädentaidot
maan aivan uudella tavalla. Arkeologisten
ja kansatieteellisten kasvikuituisten tekstiilien tutkimus muistuttaa myös mahdollisuuksista tulevaisuuden tekstiilituotantoa
varten.
Luentosarjan toista osaa voi seurata etänä Heinävedellä Otto Kotilaisen koululla.
Luennon jälkeen pieni työpaja. Vapaa pääsy, tervetuloa! Katso muiden luentosarjan
osien tiedot sivulta 7.

ENTISÖINTI JA VERHOILU
1150401 Entisöintitekniikat ja
materiaalit tutuiksi
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
ke 17.30–20.45
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Anna-Kaisa Miinalainen • 100 t • 89 €
5–8 osallistujaa
Tutustutaan erilaisiin entisöintitekniikoihin
kuten puupaikkausten tekemiseen, upotustöihin, puleeraukseen ja koristemaalaukseen. Opetellaan tekemään itse erilaisia maaleja ja lakkoja. Kurssi koostuu
luennoista ja erillisistä harjoitustöistä.

Kädentaidot
VERKKOKURSSI
1160403 Katoavat blokit
– tilkkupintoja leikaten
to 15.00–17.30, verkko
17.9.–8.10.2020
Hannele Kinnunen • 12 t • 33 €
7–12 osallistujaa
Tutustutaan tilkkuilun saloihin, mitä saadaan aikaan, kun valmis tilkku-blokki
leikataan ja ommellaan uudestaan. Alkulähtökohta on aina sama, mutta värein ja
leikkauksin lopputulos on erilainen. Tule
mukaan kokeilemaan ja ylläty! Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Saat osallistumisohjeet ennen
kurssin alkua.
Kokoontumiskerrat: 17.9.,24.9., 1.10. ja
8.10.2020, jolloin uudet ohjeet aina julkaistaan.
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HEINÄVESI
LUENTO
Tekstiiliä mennen tullen –verkkoluento
2/3: Kasvit täynnä värejä ja kuituja
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
to 5.11.2020
klo 16.45–17.30 dosentti, luonnonväriainetutkija Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, BioColour-hankkeen johtaja
Luontopohjaisia väriaineita materiaalimarkkinoille
BioColour-hanke on Suomen Akatemian
yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa etsitään menetelmiä luontoperäisten väriaineiden laajamittaiseen
käyttöön kiertotalouden ja kestävän
materiaalituotannon mukaisissa sovel-

Soisalo-opiston käsityöblogi:
soisalo-kasityo.blogspot.fi

luksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda
verkostoja bioväriaineista kiinnostuneiden
toimijoiden välille ja vaikuttaa siihen, että
löydettäisiin ratkaisuja kestävämpään
materiaalien tuotantoon ja kuluttamiseen.
BioColour-hanke haluaa etsiä ratkaisuja
yhteistyössä eri yhteiskunnan toimijoiden
kanssa, joita voivat olla tiedeyhteisö, päättäjät, yritykset, kouluttajat ja ruohonjuuritason kuluttajat.
klo 17.30–18.15 väitöskirjatutkija, KM
Jenni Suomela, Helsingin yliopisto
Liinavaatteet lähitarkastelussa – arkeologisten ja kansatieteellisten tekstiilien
kasvikuitumateriaalit
Kasvikuituisten tekstiilimateriaalien - pellavan, hampun ja nokkosen - tunnistaminen toisistaan on ollut mahdollista vasta
viimeaikaisen menetelmien teknologisen
kehityksen myötä. Yleiskäsitteeseen ’liinavaatteet’ pystytään tätä kautta pureutu-

1150402 Huonekalujen entisöinti ja
verhoilu
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
ke 13.45–17.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Anna-Kaisa Miinalainen • 100 t • 89 €
5–8 osallistujaa
Entisöidään huonekaluja ja pienesineitä
perinteisin materiaalein ja menetelmin
sekä tehdään pienimuotoisia verhoilutöitä. Lisäksi aiheeseen liittyviä luentotuokioita.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.

1150403 Huonekalujen entisöinti
Torvelan koulu,
Torvelantie 64, Torvela
ke 16.00–19.15
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Kaj-Pekka Kervinen • 100 t • 89 €
5–12 osallistujaa
Korjataan ja entisöidään huonekaluja ja
vanhojen esineitä.

1150404 Huonekalujen entisöinti
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
to 17.30–20.45
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Anna-Kaisa Miinalainen • 100 t • 89 €
5–12 osallistujaa
Entisöidään huonekaluja ja tehdään pieniä verhoilutöitä.

PUUTYÖT
1151401 Puutyöt
Heinäveden työpaja, Kunnanvarasto,
Veistäjäntie 3, Heinävesi
ti 17.30–20.45
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Jukka Leppänen • 100 t • 89 €
7–12 osallistujaa
Tehdään puutöitä ohjatusti omaan
tarpeeseen.

1151402 Puukäsityöt
Kypärä-talo, Kypäräjärventie 67, Kypärä
ke 17.30–20.45
21.10.–25.11.2020, 10.2.–24.3.2021
Jukka Leppänen • 48 t • 59 €
5–12 osallistujaa
Tehdään monipuolisesti puutöitä sekä pienimuotoista entisöintiä ja pajunpunontaa.
Kokoontumiskerrat: 21.10., 28.10., 4.11.,
11.11., 18.11., 25.11.2020 ja 10.2.,17.2.,
24.2., 3.3., 17.3., 24.3.2021.

1151403 Vanhat ja uudet puuesineet
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
ti 17.30–20.45
8.9.–27.10.2020, 16.2.–13.4.2021
Anna-Kaisa Miinalainen • 48 t • 59 €
5–12 osallistujaa
Tehdään puutöitä ja entisöidään käyttö- ja
koriste-esineitä.
Kokoontumiskerrat: 8.9., 22.9., 29.9.,
6.10., 20.10., 27.10.2020 ja 16.2., 2.3.,
16.3., 23.3., 30.3., 13.4.2021.

KORUT, KIVEN- JA LASINKAIVERRUS
1155402 Kiven- ja lasinkaiverrus
Vihtarin Verstas, Ratatie 3 A, Vihtari
la ja su 10.00–14.15
3.10.–18.10.2020
Tuulia Kasonen, Koru-ja kivialan artenomi
(AMK), Taiteensosiologian kandidaatti ja
pedagogi • 20 t • 38 €
5–8 osallistujaa
Ihastu gemmeihin, kaiverra lahjalaatta
lasista, kurkista kiven sisään tai tee oma
kamee -koru. Työstetään kiveä ja lasia pienoiskaivertimilla ja kivenkaiverruskoneella
työn koosta riippuen sekä perehdytään
kivenkaivertamisen historiaan ja tekniikoihin. Voit tuoda mukanasi pihakiviä ja kiviaarteita tai ostaa materiaaleja opettajalta.
Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Työvälineet löytyvät pajalta ja innostuksen
kasvaessa kotivälineiden hankinnassa
autetaan.
Kokoontumiskerrat: 3.–4.10. ja
17.–18.10.2020.

JALOMETALLI

Tule työstämään hopeaa tai kultaa perinteisin käsityömenetelmin! Valmistetaan
koruja ja pieniä käyttöesineitä jalometalleista omien suunnitelmien mukaan tai
valmiita malleja hyödyntäen. Korut voivat
olla esimerkiksi ketjuja, sormuksia, rintakoruja, solmioneuloja tai partakoruja!
Tee itsellesi tai lahjaksi kestävä muisto
harvinaiseksi käyneestä materiaalista ja
opi samalla tekniikoita kuten filigraani,
taonta, pakotus tai kivenistutus. Aiempaa
kokemusta ei tarvita.
Materiaalit voi tuoda mukana tai ostaa
opettajalta. Aloitustyökalut löytyvät pajalta lainaksi ja innostuksen kasvaessa
työkaluja voi tilata opettajan avustuksella.
Opettajana Tuulia Kasonen, Koru- ja kivialan artenomi (AMK), Taiteensosiologian
kandidaatti ja pedagogi.

1155401 Jalometalli A
Vihtarin Verstas, Ratatie 3 A, Vihtari
la ja su 10.00–16.00
19.9.–25.10.2020
Tuulia Kasonen • 28 t • 41 €
5–8 osallistujaa
Kurssiin sisältyy maksuton Digiä siinä
siivellä -lisäosa, jonka aikana opetellaan
tuotekuvausta.
Kokoontumiskerrat: 19.–20.9.,
24.–25.10.2020.

1155403 Jalometalli B
Vihtarin Verstas, Ratatie 3 A, Vihtari
la ja su 10.00–16.00
20.3.–11.4.2021
Tuulia Kasonen • 28 t • 45 €
5–8 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 20.–21.3. ja
10.–11.4.2021.

MUU TEKNINEN TYÖ
1157403 Puutyötontun joululahjapaja
Karvion koulu, puutyötila,
Venevalkamantie 2, Karvio
la 10.00–14.15
21.11.–28.11.2020
Anna-Kaisa Miinalainen • 10 t • 23 €
5–12 osallistujaa
Valmistetaan puutyö joululahjaksi mummille, kummille tai vaikka kaverille. Lahja
paketoidaan painettuun lahjapaperiin ja
mukaan askarrellaan itse tehty kortti. Eli
lopputuloksena on valmis ja kokonaan
käsin tehty paketti! Aikuiset voivat auttaa
lasta puutyön tekemisessä ja heille opetetaan puisen painolaatan veistämistä.
Materiaalit voi ostaa opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 21.11. ja 28.11.2020.
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1156401 Moottorisaha tutuksi naisille
Monitoimitalo, Kenttätie 6, Heinävesi
la 9.00–15.00
10.4.2021
Hannu Jääskeläinen • 7 t • 23 €
7–16 osallistujaa
Opetellaan turvallista moottorisahan käyttöä. Metsurin suojavarustus ja saha mukaan, jos on. Kurssille voi osallistua myös
ilman omaa sahaa ja suojavarusteita.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aivan
vasta-alkajille, mutta hieman hommaa
kokeilleetkin ovat tervetulleita.

1156402 Moottorisaha tutuksi naisille,
jatko
Monitoimitalo, Kenttätie 6, Heinävesi
la 9.00–15.00
17.4.2021
Hannu Jääskeläinen • 7 t • 23 €
7–16 osallistujaa
Jatketaan turvallisen moottorisahan käytön opettelua. Metsurin suojavarustus mukaan, jos on. Kurssille voi osallistua myös
ilman omaa sahaa ja suojavarusteita.
Kurssi on tarkoitettu edellisen kurssin
käyneille tai muuten sahausta jo vähän
kokeilleille.

OMPELU JA TILKKUTYÖT
1160401 Ompele ja tuunaa tekstiilejä
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ma 17.00–20.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Minna Sallinen • 100 t • 89 €
7–12 osallistujaa
Valmistetaan, korjataan ja tuunataan erilaisia ompelutöitä esim. asusteita, verhoja
ja vanhojenpäiväpukuja. Kurssi sopii myös
aloittelijoille.

1160402 Syksyn tilkkulanit 2020
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
pe 15.00–20.00, la 10.00–16.45 ja
su 10.00–15.00
11.9.–13.9.2020
Hannele Kinnunen • 20 t • 38 €
7–12 osallistujaa
Kurkataan tilkkuilun uusiin tuulahduksiin.
Mitä uutta maailmalla? Valmistetaan erilaisia pintoja, kaarevia blokeja sekä tutustutaan fiber art -tekniikkaan. Tekniikoita
voi yhdistää esim. pussukoihin, laukkuihin, tyynyihin jne. Ohjelmassa myös kuvakertomus Suzdalin 2019 matkasta. Kurssi
sopii kaikille tilkkutöistä kiinnostuneille,
myös opettajille koulutukseksi.
Kokoontumiskerrat: 11.–13.9.2020.
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1160405 Kevään tilkkulanit 2021
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ma 12.00–17.00, ti 10.00–16.45,
ke 10.00–15.00
17.5.–19.5.2021
Hannele Kinnunen • 20 t • 38 €
7–12 osallistujaa
Tutustutaan maiseman valmistamiseen
tilkkuilun keinoin, kokeillaan useampaa
tekniikkaa. Tehdään tilkkublokkeja ja tutustutaan ajankohtaisiin uutuuksiin. Kurssilla
on hyvää aikaa jatkaa myös kesken jääneitä töitä kevätiltojen hämärtyessä.
Ilmoittautuneille lähetetään infokirje tarvittavista materiaaleista ennen kurssin alkua.
Kurssi sopii myös opettajille koulutukseksi.
Kokoontumiskerrat: 17.–19.5.2021.

1160403 Katoavat blokit
– tilkkupintoja leikaten
Katso verkkokurssin tiedot sivulta 18
1160404 Feresin valmistaminen
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
la 10.00–16.45
23.1.–20.3.2021
Hannele Kinnunen • 32 t • 47 €
7–12 osallistujaa
Valmistetaan monikäyttöinen karjalainen
arki/ juhla-asu eli feresi. Puku koostuu
puserosta, liivihameesta ja esiliinasta. Voit
tulla jatkamaan kesken jäänyttä pukua tai
valmistaa kaksikiilaisen sarafaanin sekä
paidan. Opettaja laittaa infokirjeen osallistujille ensimmäisellä kerralla tarvittavista
materiaaleista.
Kokoontumiskerrat: 23.1., 6.2., 20.2. ja
20.3.2021.

LANKATYÖT
1161401 Karjalaista kirjontaa ja
nypläystä
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ma 9.30–12.45
14.9.–30.11.2020, 18.1.–12.3.2021
Katri Miettinen • 48 t • 59 €
7–12 osallistujaa
Tutustutaan karjalaiseen kirjontaperinteeseen esim. etupistokirjontaan. Nyplätään erilaisia pitsejä opiskelijoiden toiveet huomioiden. Kurssilla voi tehdä myös feresin pitsejä.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 19.10.,
2.11., 16.11., 30.11.2020 ja 18.1., 1.2.,
15.2., 1.3., 22.3., 12.4.2021.

1162401 Lankakirjasto
Varjentiini, kirjasto, Virastokuja 4,
Heinävesi
ke 9.30–12.00
16.9.–18.11.2020, 20.1.–24.3.2021
Päivi Tölli • 30 t • 45 €
7–12 osallistujaa

Neulotaan, virkataan, koukutaan ja tehdään erilaisia lankatöitä karjalaisuusteema huomioiden. Vaihdetaan ideoita, opetellaan uusia tekniikoita ja innostutaan
vanhoista työtavoista. Tutustutaan kirjaston ja internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin käsityön harrastajalle. Kurssi sopii
sekä aloittelijoille että lankatöitä pidempään harrastaneille.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9., 21.10.,
4.11., 18.11.2020 ja 20.1., 3.2., 17.2.,
3.3., 24.3.2021.

1157401 Makramee
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ke 13.15–16.30
23.9.–4.11.2020
Eira Auvinen • 16 t • 35 €
7–12 osallistujaa
Tutustutaan makrameen perustyötapoihin.
Valmistetaan tähti, sulka, pöllö ja pieni
seinävaate.
Kokoontumiskerrat: 23.9., 7.10., 21.10. ja
4.11.2020

VÄRJÄYS
1163401 Luonnonvärjäys
Variranta, Luostarintie 32, Varistaipale
ti, ke ja to 10.00–15.00
18.8.–20.8.2020
Pirkko Vaahterinen • 18 t • 35 €
5–10 osallistujaa
Tutustutaan kasvivärjäyksen lisäksi ruoka-aineilla värjäykseen. Värjäystä varten
tarvitaan reilusti tuoreita kasveja, noin
2 kg /100 g lankaa. Värjäyskasveiksi
sopivat mm. kultapiisku, koivunlehti,
lepänlehti ja -kuori, lupiini, paju ja pajunkuori, pietaryrtti, nokkonen ja koiranputki. Opettajalta voi ostaa kotimaista
morsinkoa, josta saadaan indigonsinistä.
Villalankojen lisäksi voi värjätä silkkiä,
puuvilla- ja pellavalankoja tai -kankaita.
Uutuutena myös paperin ja puun värjäys.
Varaa mukaan suojakäsineet ja essu sekä
säänmukaiset vaatteet. Värjäys tehdään
ulkona yhteisissä väriliemissä. Villalankoja
voi ostaa kurssilta.
Opettaja kerää tarvikemaksun.
Kokoontumiskerrat: 18.8. 19.8. ja
20.8.2020.

KUDONTA
1164401 Pitäjäntuvan päiväkudonta
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ti 14.00–17.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–6.4.2021
Päivi Tölli • 88 t • 84 €
7–12 osallistujaa
Opetellaan kankaan rakentamisen ja kankaankudonnan lisäksi sidosten ja materiaalien monipuolista käyttöä. Loimet suunnitel-

laan ja rakennetaan ryhmätyönä. Myös aloittelijat ovat tervetulleita entisten kankureiden
joukkoon!

1164402 Pitäjäntuvan iltakudonta
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
ti 17.15–20.15
8.9.–1.12.2020, 12.1.–6.4.2021
Päivi Tölli • 88 t • 84 €
7–12 osallistujaa
Opetellaan kankaan rakentamisen ja
kankaankudonnan lisäksi sidosten ja
materiaalien monipuolista käyttöä. Loimet
suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä.
Myös aloittelijat ovat tervetulleita entisten
kankureiden joukkoon!

1164403 Kudonta
Eräkartano, Kansalantie 3, Varistaipale
ma 9.00–12.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Aino Lampio • 100 t • 89 €
5–12 osallistujaa
Perehdytään kankaankudonnan perusasioihin kuten kankaan suunnitteluun ja
rakentamiseen, erilaisiin materiaaleihin
ja kudontatekniikoihin. Loimet suunnitellaan ja valmistetaan ryhmätyönä. Kurssin
aikana tutustutaan värien maailmaan ja
kootaan ”Omat värit” -kirjanen väreistä,
niiden rinnastuksista ja sommittelusta.

1164404 Kudonta
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
ke 9.45–13.00
9.9.–25.11.2020, 13.1.–31.3.2021
Päivi Tölli • 48 t • 59 €
5–12 osallistujaa
Opetellaan kankaan rakentamisen ja kankaankudonnan lisäksi sidosten ja materiaalien monipuolista käyttöä. Tutustutaan
karjalaisiin kudonnaisiin. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä.
Kokoontumiskerrat: 9.9., 23.9., 7.10.,
28.10., 11.11., 25.11.2020 ja 13.1.,
27.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3.2021.

KÄSITYÖPAJAT
1168401 Käsityöpaja
Lepikkomäen oppimiskeskus,
Petrumantie 188, Lepikkomäki
ma 13.00–16.15
14.9.–30.11.2020, 11.1.–29.3.2021
Aino Lampio • 48 t • 59 €
5–12 osallistujaa
Perehdytään kankaankudonnan perusasioihin kuten kankaan suunnitteluun ja
rakentamiseen, erilaisiin materiaaleihin ja
kudontatekniikoihin. Loimet suunnitellaan
ja valmistetaan ryhmätyönä. Lisäksi vaihtuvia pieniä käsityöteemoja kurssilaisten kiin-

nostuksen mukaan, mm. neulalla tuftaus,
makramee-solmeilu ja kinnasneulatyöt.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 19.10.,
2.11., 16.11., 30.11.2020 ja 11.1., 25.1.,
8.2., 22.2., 15.3., 29.3.2021.

1168402 Käsityöpaja
Erähovi, Lampelantie 3, Malkkila
ke 9.00–12.15
9.9.–18.11.2020, 20.1.–31.3.2021
Eira Auvinen • 48 t • 59 €
5–12 osallistujaa
Tutustutaan erilaisiin käsityö- ja askartelutekniikoihin sekä luonnonmateriaalitöihin.
Hyödynnetään mahdollisimman paljon
ympärillä löytyviä materiaaleja.
Kokoontumiskerrat: 9.9., 23.9., 7.10.,
21.10., 4.11., 18.11.2020 ja 20.1., 3.2.,
17.2., 3.3., 17.3., 31.3.2021.

1168403 Käsityöpaja
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
ma 16.30–19.45
7.9.–9.11.2020, 15.2.–26.4.2021
Aino Lampio • 40 t • 51 €
5–12 osallistujaa
Opetellaan kankaankudonnan perusasioita kuten kankaan suunnittelua ja
rakentamista. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja kudontatekniikoihin. Loimet
suunnitellaan ja valmistetaan ryhmätyönä.
Lisäksi pieniä vaihtuvia käsityöteemoja
kurssilaisten kiinnostuksen mukaan, mm.
neulalla tuftaus, japanilainen kirjonta ja
makramee-solmeilu.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10.,
26.10., 9.11.2020 ja 15.2., 1.3, 22.3.,
12.4., 26.4.2021.

MUUT KÄDENTAIDOT
1157402 Himmeli
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
to 9.45–14.00
22.10.–19.11.2020
Päivi Tölli • 15 t • 35 €
5–12 osallistujaa
Valmistaan perinteinen himmeli tai pienempiä himmelikoristeita joko rukiinoljesta, järviruo`osta tai erilaisista paperi- ja
muovipilleistä.
Kokoontumiskerrat: 22.10., 5.11. ja
19.11.2020.

JOROINEN
LUENTO
Tekstiiliä mennen tullen
–verkkoluentosarja 1/3:
Tekstiililöydöistä puvuksi
Kuvansin uusi koulu, aula,
Kuvansintie 6, Joroinen
to 29.10.2020
klo 16.45–18.15
arkeologi Jaana Riikonen
Hihansuusta sukanvarteen – arkeologisia
tekstiililöytöjä Ravattulan Ristimäeltä
Turun lähellä sijaitseva Kaarinan
Ravattulan Ristimäki on Suomen vanhimman tunnetun kirkon paikka, ja kirkkoa
ympäröi satoja hautoja käsittävä aidattu
kirkkomaa. Turun yliopiston suorittamissa arkeologisissa kaivauksissa vuosina
2010–2016 paikalta tutkittiin noin 60
hautaa, joista osassa oli säilynyt tekstiilijäänteitä. Valtaosa näistä haudoista
on naisten hautoja. Luennolla kerrotaan
1100-luvulle ja 1200-luvun alkuun ajoittuvista tekstiileistä ja niiden tutkimuksesta
keskittyen erityisesti hautaan, jonka löytöjen pohjalta valmistuu uusi muinaispukurekonstruktio, Ravattulan puku. Siinä
näkyy sekä vanha rautakauden perinne
että uusia keskiaikaisia muotipiirteitä.
Luentosarjan ensimmäistä osaa ensimmäistä osaa voi seurata etänä Joroisissa
Kuvansin koululla. Luennon jälkeen pieni
työpaja. Vapaa pääsy, tervetuloa! Katso
luentosarjan muiden osien tiedot sivulta 7

ENTISÖINTI
1150301 Vanhat huonekalut kuntoon A
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
ma 18.00–21.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Reijo Rytsy • 100 t • 89 €
7–10 osallistujaa
Korjataan ja entisöidään vanhoja huonekaluja.

1150302 Vanhat huonekalut kuntoon B
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
ke 18.00–21.15
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Reijo Rytsy • 100 t • 89 €
7–10 osallistujaa
Korjataan ja entisöidään vanhoja huonekaluja.
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Kädentaidot
PUUTYÖT
1151301 Puutöiden alkeisryhmä
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
ti 18.00–21.15
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Reijo Rytsy • 100 t • 89 €
7–12 osallistujaa
Harjoitellaan erilaisia puuntyöstötekniikoita yksinkertaisten töiden avulla, esim.
pienehköt käyttöesineet ja sorvaustyöt.

1151302 Puutöiden jatkoryhmä
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
to 18.00–21.15
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Reijo Rytsy • 92 t • 89 €
7–12 osallistujaa
Harjoitellaan erilaisia puuntyöstötekniikoita vaativimmissa töissä, esim. erilaiset
huonekalut, sorvaustyöt ja käyttöesineet.

MUU TEKNINEN TYÖ
1156301 Seitsemän veljeksen puukko
Joroisten yhtenäiskoulu,
teknisentyön luokka, Koulutie 1, Joroinen
pe 17.30–20.45, la ja su 9.00–15.45
11.9.–20.9.2020
Taisto Kuortti, puukonrakennuksen NTM
• 40 t • 80 €
7–20 osallistujaa
Valmistetaan harvinainen ja perinteinen
Seitsemän veljeksen puukko. Vuonna
2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä,
kun Aleksis Kiven Seitsemän veljestä
-teos julkaistiin ensimmäisen kerran.
Alkuperäisen puukon on suunnitellut taiteilija Teuvo-Pentti Pakkala Nurmijärven
Palojoella valmistetun noin 150–200
vuotta vanhan puukkomallin mukaan.
Mallipuukon valmistuksen tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä tarkasti, mutta se on
luultavasti valmistunut joskus sotien
jälkeen. Puukon on tehnyt oriveteläinen
seppä Kalle Seppälä ja tupen on valmistanut suutari Erkki Oksanen Kangasalla.
Kurssilla on mallina alkuperäinen heidän
tekemänsä puukko. Tarvikemaksu 50 €
maksetaan kurssin alussa opettajalle.
Kokoontumiskerrat: 11.–13.9. ja
18.–20.9.2020.

LANKATYÖT
1162301 Leikkiä langoilla
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
to 13.15–16.30
17.9.–3.12.2020, 7.1.–25.3.2021
Eira Auvinen • 48 t • 59 €
7–12 osallistujaa
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Tutustutaan erilaisiin lankatöihin, esimerkiksi tuftaukseen, virkkaus- ja klipsuvirkkaustekniikoihin.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 1.10., 22.10.,
5.11., 19.11., 3.12.2020 ja 7.1., 21.1.,
4.2., 18.2., 4.3., 25.3.2021.

1162302 Matka Adindan maailmaan
virkkaamalla
Kuvansin uusi koulu, luokka 127
Kuvansintie 6, Kuvansi
la 10.00–15.45
23.1.–27.2.2021
Eine Kinnula • 24 t • 41 €
5–12 osallistujaa
”Viikonloppumatka Adindan maailmaan tule freestailaamaan virkaten”
Adinda Zoutman on alankomaalainen
virkkausartisti ja hän on antanut Einelle
luvan ohjata oppilaansa matkalle, jossa
kohteena on Adindas world. Värikäs, runsas ja paljon tekemisen ja onnistumisen
iloa synnyttävä virkkauksen maailma.
Lankaesittelyjä ja mukavaa yhdessäoloa!
Kokoontumiskerrat: 23.1. 13.2. ja
27.2.2021.
Etäopetuskerta: 30.1.2021 klo 10–12.30.

VÄRJÄYS
1163301 Luonnonvärjäys
SF-Caravan Keskisavo ry, Jokiranta,
Tuohilahdentie 104, Joroinen
ti, ke ja to 10.00–15.00
25.8.–27.8.2020
Pirkko Vaahterinen • 18 t • 35 €
7–10 osallistujaa
Tutustutaan kasvivärjäyksen lisäksi ruoka-aineilla värjäykseen. Värjäystä varten
tarvitaan reilusti tuoreita kasveja, noin
2 kg /100 g lankaa. Värjäyskasveiksi
sopivat mm. kultapiisku, koivunlehti,
lepänlehti ja -kuori, lupiini, paju ja pajunkuori, pietaryrtti, nokkonen ja koiranputki. Opettajalta voi ostaa kotimaista
morsinkoa, josta saadaan indigonsinistä.
Villalankojen lisäksi voi värjätä silkkiä,
puuvilla- ja pellavalankoja tai -kankaita.
Uutuutena myös paperin ja puun värjäys.
Varaa mukaan suojakäsineet ja essu sekä
säänmukaiset vaatteet. Värjäys tehdään
ulkona yhteisissä väriliemissä. Villalankoja
voi ostaa kurssilta.
Opettaja kerää apuaineista tarvikemaksun.
Kokoontumiskerrat: 25.8. 26.8. ja
27.8.2020.

KUDONTA
1164301 Kehyskudonta
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
to 14.00–16.30
24.9.–10.12.2020

Eira Auvinen • 18 t • 35 €
7–12 osallistujaa
Oletko aina haaveillut kutomisesta? Nyt
voit kutoa ilman kangaspuita esim. pyöreän taideteoksen seinällesi, kuvakudoksen, ryijyn, korun tms. Kudontatyöhön voi
yhdistää myös solmeilua.
Kudontakehyksen saat lainaksi opettajalta tai kehyksiä löytää myös kotoa.
Lankakoppaan jääneen langat sopivat
mainiosti kehyskudontaan. Tule rohkeasti
mukaan ja ihastu erilaiseen tapaan kutoa.
Kokoontumiskerrat: 24.9., 8.10., 12.11.
ja 10.12.2020. Etäopetuskerrat: 29.10. ja
26.11.2020.

KEHRÄYS
1165301 Kehräys
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
pe 17.00–20.15 ja la 10.00–15.00
18.9.–21.11.2020, 15.1.–27.3.2021
Katri Ahonen • 80 t • 78 €
5–12 osallistujaa
Kehrätään villaa, karvoja, kasvikuituja ja
muita materiaaleja kokeillen.
Tarvikkeita voi tuoda itse, villaa ja pellavaa voi ostaa opettajalta.
Työvälineitä hankitaan tarpeen mukaan, rukit kunnostetaan ja huolletaan.
Säilytetään perinteistä työtapaa ja
tuodaan mukaan uusia tuulahduksia.
Ideoidaan yhdessä, mihin kehrättyjä lankoja voisi käyttää. Tervetuloa mukaan niin
aloittelijat kuin aiemmin kehränneet.
Kokoontumiskerrat: 18.–19.9., 2.–3.10.,
23.–24.10., 20.–21.11.2020 ja 15.–
16.1., 12.–13.2., 5.–6.3., 26.–27.3.2021.

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat
oppia uutta ja verestää vanhoja taitoja.
Tarjolla on monipuolista tekemistä. Kurssi
painottuu värjäys-, ompelu- ja kudontatekniikoihin. Luvassa mm. kankaan ja lankojen värjäystä, pirtanauha ja kirjontatöitä.
Lopullinen sisältö päätetään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

1168302 Kivat käsityöt
Vanha kasino, ent. Käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
ke 10.00–12.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Tarja Kettunen • 75 t • 75 €
7–12 osallistujaa
Opitaan uusia käsityötaitoja kahvikupin
ja iloisen seurustelun lomassa. Tule mukaan jakamaan kokemuksia käsitöistä,
kuulemaan uusimmat ideat. Kurssilla mm.
tuftataan, neulotaan ja virkataan.
Lopullinen sisältö päätetään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

1168303 Käsityöpaja
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
to 17.45–21.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–8.4.2021
Mari Hämäläinen • 56 t • 61 €
5–12 osallistujaa
Tutustutaan kankaankudonnan lisäksi
teemoittain muutamiin käsityötekniikoihin, kuten huovutus, tuftaus ja kankaankuviointi.
Kokoontumiskerrat: 10.9., 24.9., 8.10.,
22.10., 5.11., 19.11., 3.12.2020 ja 7.1.,
21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 25.3., 8.4.2021.

MUUT KÄDENTAIDOT
KÄSITYÖPAJAT
1166301 Kierrätyspunonta
Vanha kasino, ent. Käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
ma 10.00–13.15
7.9.–7.12.2020, 11.1.–26.4.2021
Katri Miettinen • 56 t • 61 €
7–12 osallistujaa
Punotaan koreja ja kasseja kahvipusseista ja muista kierrätysmateriaaleista.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10.,
26.10., 9.11., 23.11., 7.12.2020 ja
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3.,
26.4.2021.

1168301 Käsityökerho
Vanha kasino, ent. Käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
ti 10.00–12.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Tarja Kettunen • 75 t • 75 €
7–12 osallistujaa

1157301 Joulu- ja pääsiäspaja
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
la 9.30–12.45
14.11.–28.11.2020, 27.2.–27.3.2021
Tarja Kettunen • 16 t • 35 €
5–12 osallistujaa
Tehdään joulu- ja pääsiäisaskarteluja ja
käsitöitä. Sisältö tarkentuu myöhemmin.
Tarvikkeet voi ostaa opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 14.11., 28.11.2020
ja 27.2., 27.3.2021.

1157302 Joulu- ja pääsiäispaja
Kerisalon seurapirtti,
Kerisalontie 716, Kerisalo
la 13.45–17.00
14.11.–28.11.2020, 27.2.–27.3.2021
Tarja Kettunen • 16 t • 35 €
5–12 osallistujaa

Tarvikkeet voi ostaa opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 14.11., 28.11.2020
ja 27.2., 27.3.2021.

1157303 Joulu- ja pääsiäispaja
Kaitaisten Kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
pe 17.00–19.30, la 10.00–16.00
27.11.–28.11.2020, 19.3.–20.3.2021
Mari Hämäläinen • 20 t • 38 €
5–12 osallistujaa
Pajoissa valmistetaan jouluisia ja keväisiä
koristeita mm. paperista, pellistä ja metallilangasta. Tehdään kuistille tai oveen
luonnonmateriaaleja hyödyntäen keveä
kranssi tai risukoriste, lyhty verkosta ja
lasipurkista sekä lintumobile. Voit valita
sopivan tekniikan tai valmistaa useamman työn. Mukaan varattavista luonnonmateriaaleista tietoa lähempänä kurssia.
Muut materiaalit voi ostaa opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 27.–28.11.2020 ja
19.–20.3.2021.

VARKAUS
LUENTO
Tekstiiliä mennen tullen
–verkkoluentosarja 3/3:
Uusia kuituja puusta ja jätteestä
Nuorten Talo, Auditorio,
Osmajoentie 28, Varkaus
to 12.11.2020
klo 16.45–17.30 tekniikan tohtori
Marja Rissanen, Aalto-yliopisto
Ioncell – koivusta ja puuvillajätteestä uusia tekstiilikuituja
Luennolla tarkastellaan mitä ominaisuuksia tekstiilikuiduilla tulee olla, jotta ne
olisivat ympäristön kannalta kestävän
kehityksen mukaisia. Luennossa esitetään, miten Ioncell-kuitua valmistetaan ja
minkälaiset ominaisuudet sillä on, sekä
esimerkkejä Ioncell-kuiduista valmistetuista demovaatteista.
klo 17.30–18.15 tuotepäällikkö Kirsi
Terho, Infinited Fiber Company
Infinited Fiber - kun jäte muuttuu kuiduksi
Tekstiilijätteen regenerointi uudeksi kuiduksi ja uuden puuvillan kaltaisen kuitutuotteen käyttö ja mahdollisuudet muotiteollisuudessa.
Luentosarjan kolmatta osaa voi seurata etänä Varkaudessa Nuorten Talolla.
Luennon jälkeen pieni työpaja. Vapaa pääsy, tervetuloa! Katso luentosarjan muiden
osien tiedot sivulta 7

ENTISÖINTI JA VERHOILU

Tutustutaan entisöinnin ja verhoilun perinteisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja
työvälineisiin. Kunnostetaan uudemmat ja
vanhemmat huonekaluaarteet.

1150101 Huonekalujen kunnostus ja
verhoilu A
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ma 12.30–15.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Anne-Mari Eronen • 100 t • 89 €
8–14 osallistujaa
1150102 Huonekalujen kunnostus ja
verhoilu B
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ma 16.15–19.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Anne-Mari Eronen • 100 t • 89 €
8–14 osallistujaa
1150103 Huonekalujen kunnostus ja
verhoilu C
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ti 13.00–16.15
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anne-Mari Eronen • 100 t • 89 €
8–14 osallistujaa
1150104 Huonekalujen kunnostus ja
verhoilu D
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ti 16.45–20.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anne-Mari Eronen • 100 t • 89 €
8–14 osallistujaa
1150105 Huonekalujen uusi elämä
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
la ja su 9.00–14.00
19.9.–13.12.2020, 30.1.–9.5.2021
Anne-Mari Eronen • 96 t • 88 €
8–14 osallistujaa
Kunnostetaan ja korjataan vanhat ja uudemmatkin huonekalut perinteisin menetelmin; maalaten, petsaten, lakaten ja
verhoillen.
Kokoontumiskerrat: 19.–20.9., 31.10.–
1.11., 14.–15.11., 12.–13.12.2020 ja
30.–31.1., 27.–28.2., 20.–21.3.,
8.–9.5.2021.

Tehdään joulu- ja pääsiäisaskarteluja ja
käsitöitä. Sisältö tarkentuu myöhemmin.
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Kädentaidot
PUUTYÖT

Puutöitä, sorvausta, koristeveistoa ja huonekalujen entisöintiä opiskelijoiden toiveiden mukaan.

1151101 Puutyöt A
Waltterin koulu, puutyöluokka, Varkaus
ma 16.30–19.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Timo Saarela • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa
1151102 Puutyöt B
Waltterin koulu, puutyöluokka, Varkaus
ti 16.30–19.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Timo Saarela • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa

METALLITYÖT
1152101 Metallityöt
Kuoppakankaan koulu, Taitotalo,
Urheilukatu 21, Varkaus
to 17.00–19.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Pekka Kettunen • 75 t • 75 €
8–14 osallistujaa
Valmistetaan pieniä metallitöitä ja korjataan moottorin osia.

LUONNONMATERIAALIT JA
VEISTOKSET ERI TEKNIIKOIN
1153101 Veikeät veistokset pihalle
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 14.30–17.00
28.1.–22.4.2021
Eira Auvinen • 18 t • 35 €
8–12 osallistujaa
Valmistetaan omatekoisesta paperiruisjauhomassasta lintuja ja muita eläimiä
pihasomisteiksi. Hahmot muotoillaan
katiskaverkosta, pinta tehdään paperiruisjauhomassasta. Hahmot voi vaatettaa tai
somistaa mielenkiintoisella kollaasitekniikalla. Kokeileva ja rohkeasti eri materiaaleja ja työtapoja yhdistävä kurssi.
Kokoontumiskerrat: 28.1., 11.2., 25.2.,
18.3. 8.4. ja 22.4.2021.

1153102 Riemua risuista
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
pe 13.00–16.15
19.2.–23.4.2021
Eira Auvinen • 20 t • 38 €
8–12 osallistujaa
Tule tutustumaan ihaniin luonnonmateriaaleihin; koivunrisuun ja pajuun. Risusta
valmistuvat erilaiset linnut pesineen.
Pajusta voit punoa vaikka suojaruukut
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kesäkukille.
Kokoontumiskerrat: 19.2., 5.3., 19.3., 9.4.
ja 23.4.2021.

MOSAIIKKI- JA BETONITYÖT
Mosaiikki
Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
mosaiikkitekniikoihin ja valmistetaan töitä
sisustukseen ja puutarhaan.
Työvälineitä ja tarvikkeita hankitaan
tarvittaessa yhteistilauksilla. Töiden valmistuksessa voi myös hyödyntää kierrätysmateriaaleja kuten vanhoja astioita ja
kaakelilaattoja.
1154101 Mosaiikkia viikonloppuisin
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
la 10.00–14.15
12.9.–21.11.2020, 9.1.–24.4.2021
Mari Hämäläinen • 70 t • 72 €
8–10 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11.2020 ja 9.1.,23.1.,
6.2,.20.2., 6.3., 27.3.,10.4., 24.4.2021.

1154102 Mosaiikki
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 12.00–15.15
13.1.–14.4.2021
Mari Hämäläinen • 52 t • 60 €
8–10 osallistujaa
1154103 Uusia muotoja betonista
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ti 17.00–20.15
27.4.–11.5.2021
Mari Hämäläinen • 12 t • 33 €
8–12 osallistujaa
Tutustutaan muotoilubetonin käyttöön.
Kuitubetonista voi muotoilla varsinaista
betonia kevyempiä töitä, esim. amppeleita, kulhoja yrteille sekä pieniä veistoksia.
Massaa voi värjätä tai työt voi pintakäsitellä ja patinoida pigmenttivärein niiden
kuivuttua.
Kokoontumiskerrat: 27.4., 4.5. ja 11.5.2021.

KORUT
Hopeakorut
Valmistetaan koruja hopealangasta ja
-levystä opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Opetellaan hopean työstämistä, juotostekniikoita ja kivenistutusta. Vanhoja hopealusikoita ja rikkoutuneita hopeakoruja voi
myös käyttää. Aiempaa kokemusta hopeatöistä ei tarvitse olla. Kurssilla on kaikki
tarvittavat työvälineet. Materiaaleja voi
ostaa kurssilta tai hankkia itse.
Juotos- ja työvälinemaksu 10 €.

1155101 Hopeakorut A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la ja su 9.00–15.45
26.9.–11.10.2020
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
8–10 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 26.–27.9. ja
10.-11.10. 2020.

1155102 Hopeakorut B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la ja su 9.00–15.45
14.11.–29.11.2020
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
8–10 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 14.-15.11. ja
28.-29.11. 2020.

1155103 Hopeakorut C
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la ja su 9.00–15.45
30.1.–14.2.2021
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
8–10 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 30.-31.1. ja
13.-14.2.2021.

1155104 Hopeakorut D
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la ja su 9.00–15.45
27.3.–11.4.2021
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
8–10 osallistujaa
Kokoontumiskerrat: 27.-28.3. ja
10.-11.4.2021.

MUU TEKNINEN TYÖ
1156101 Uistimien ja pilkkien
valmistus
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 18.00–20.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–8.4.2021
Vesa Multanen • 72 t • 74 €
8–14 osallistujaa
Valmistetaan ottiuistimia ja -pilkkejä
kokeneen tekijän opastuksella. Myös
puurunkoisia vaappuja ja metallisia lusikkauistimia on mahdollista kokeilla.
Tavanomaisten tasapainopilkkien lisäksi
valmistetaan mikrotasapainoja ja suureen
suosioon nousseita suurikokoisia kevennettyjä tasapainoja.

OMPELU JA TILKKUTYÖT
1160101 Opetellaan ompelemaan
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 17.00–20.15
10.9.–3.12.2020
Pirjo Manninen • 48 t • 59 €
8–10 osallistujaa
Opetellaan ompelua tai palautellaan mieleen aiemmin opittua asiaa opiskelijoiden
toiveiden mukaan. Jokaisen illan alussa
opetellaan ja kerrataan ompelun perusasioita yhdessä. Oppimateriaalia on käytettävissä myös verkkoympäristössä kurssin aikana.
1. Helppoja perusvaatteita trikoosta aikuiselle tai lapselle, mitat, mallin suunnittelu,
kaavat ja niiden muokkaaminen
2. Materiaalit, ompelutarvikkeet, leikkuusuunnitelma, leikkaaminen
3. Työjärjestys ja rakenteet
4. Ompelukoneet, saumurit, langoitus, säätäminen ja huolto
5. Vaatteiden korjaaminen
6. Verhojen päärmäys, sisustustyynyjen
valmistus

Ompelupaja
Ommellaan vaatteita, asusteita ja sisustustekstiilejä opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Tuntien alussa kerrataan ompelun perusasioita:
1. Ompelukoneiden ja saumureiden langoitus, säätö ja huoltaminen
2. Mallinsuunnittelu, mittojen ottaminen ja
kaavan muokkaaminen mallia vastaavaksi
3. Leikkuusuunnitelma, ompelujärjestys ja
rakenteet
4. Vaatteen sovittaminen
1160102 Ompelupaja A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ti 9.00–12.15
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Pirjo Manninen • 100 t • 89 €
8–10 osallistujaa
1160103 Ompelupaja B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 9.00–12.15
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Pirjo Manninen • 100 t • 89 €
8–10 osallistujaa

tustekstiili, laukku, vaate tai taidetekstiili.
Materiaalina käytämme uutta ja vanhaa
tai kurssilla värjättyä kangasta. Sopii hyvin
myös tilkkutyöharrastusta aloittaville.

1160403 Katoavat blokit
– tilkkupintoja leikaten
Katso verkkokurssin tiedot sivulta 18
1160105 Kansallispukujen kunnostus
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la 9.00–14.00
19.9.–5.12.2020, 9.1.–20.3.2021
Katri Miettinen • 72 t • 74 €
8–12 osallistujaa
Kurssilla voi kunnostaa vanhan kansallispuvun ja valmistaa tarvittaessa pukuun
uusia osia.
Kokoontumiskerrat: 19.9., 3.10., 24.10.,
7.11., 21.11., 5.12.2020 ja 9.1., 23.1.,
6.2., 20.2., 6.3., 20.3.2021.

1160106 Nahkatyöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 17.00–20.15
7.1.–8.4.2021
Pirjo Manninen • 48 t • 59 €
8–10 osallistujaa
Ommellaan laukkuja, kasseja, vöitä, kukkaroita ja rukkasia kierrätysmateriaaleista. Tuunataan ja korjataan nahkavaatteita.
Tuo ensimmäiselle kokoontumiskerralle
mukanasi esim. vanhoja nahkavaatteita,
jos sinulta niitä löytyy. Kirpputoreilta voi
myös etsiä hyvää raaka-ainetta. Uusia
nahkoja ja ompelutarvikkeita voidaan tarvittaessa tilata yhteistilauksena.

LANKATYÖT
1161101 Helppoa nypläystä
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 17.00–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Katri Miettinen • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa
Kokeillaan helppoja nypläystekniikoita eri
materiaaleilla. Sopii hyvin nypläykseen tutustuville. Opistolta saa lainaksi tarvittavat
työvälineet.

1160104 Tilkkutyöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ti 17.00–19.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Pirjo Manninen • 75 t • 75 €
8–10 osallistujaa

1161102 Nypläys
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 14.00–16.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Katri Miettinen • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa

Tutustutaan monipuolisesti tilkkutyön mahdollisuuksiin. Työ voi olla esimerkiksi sisus-

Pitsinnypläystä eri materiaaleilla ja tekniikoilla. Sopii perustekniikat hallitseville.

Crochet Cafe –virkkauskahvila
Virkkausta, kahvittelua ja rentouttavaa
yhdessäoloa. Crochet Cafessa tutustutaan
uusimpiin virkkausideoihin ja trendeihin.
Opetellaan uusia tekniikoita ja tehdään
virkaten kaunista kotiin, lapsille, itselle ja
lahjaksi ystäville. Tutustutaan käsityöblogeihin, Pinterestiin ja ohjeiden/ideoiden
löytämiseen internetistä.
1162101 Crochet Cafe
-virkkauskahvila A
Soisalo-opistotalo, Kahvila Kreeta,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 18.00–20.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Eine Kinnula • 67 t • 70 €
8–12 osallistujaa
1162102 Crochet Cafe
-virkkauskahvila B
Soisalo-opistotalo, Kahvila Kreeta,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 18.00–20.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Eine Kinnula • 67 t • 70 €
8–12 osallistujaa

KUDONTA
1164101 Kudonta A
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
ma 9.00–12.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Eira Auvinen • 100 t • 89 €
8–12 osallistujaa
Perehdytään kudonnan perusasioihin;
suunnitteluun, kankaan rakentamiseen,
erilaisiin kudontamateriaaleihin ja -tekniikoihin. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä.

1164102 Kudonta B
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
to 17.30–20.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Eira Auvinen • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa
Perehdytään kankaankudonnan perusasioihin; kankaan suunnitteluun, kankaan
rakentamiseen, erilaisiin materiaaleihin ja
kudontatekniikoihin. Loimet suunnitellaan
ja rakennetaan ryhmätyönä.

1164103 Kevätkudonta
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
ma ja ke 17.15–20.30
3.5.–26.5.2021
Eira Auvinen • 32 t • 47 €
8–12 osallistujaa
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Kädentaidot
Kudonnasta kiinnostunut, tule rohkeasti
kokeilemaan kudontaa valmiisiin loimiin.
Kurssilla perehdytään kankaankudonnan
perusasioihin.
Kokoontumiskerrat: 3.5., 5.5., 10.5.,
12.5., 17.5., 19.5., 24.5. ja 26.5.2021.

1164104 Kudonta
Kudontatupa,
Kangaslammintie 6, Kangaslampi
pe 9.30–12.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Eira Auvinen • 75 t • 75 €
5–12 osallistujaa
Perehdytään kudonnan perusasioihin;
suunnitteluun, kankaan rakentamiseen,
erilaisiin kudonnan materiaaleihin ja -tekniikoihin. Ommellaan kudotuista kankaista valmiita tuotteita.

KÄSITYÖPAJAT
1168101 Penninvenyttäjän
kierrätyskäsityöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ma 12.45–16.00
14.9.–30.11.2020, 18.1.–22.3.2021
Eira Auvinen • 44 t • 56 €
8–12 osallistujaa
Kierrätetään niin farkut kuin kaappien
kätköön jääneet lakanat ja pitsit uuteen
käyttöön. Kudotaan kehyksissä pikkuryijy lankakopan jämälangoista. Tuunataan
mixed media-tekniikalla ympäriltä löytyvistä
tarvikkeista esim. peilinkehykset. Värjätään
ja painetaan uutta ilmettä kankaisiin.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 19.10.,
2.11., 16.11, 30.11.2020 ja 18.1., 1.2.,
15.2., 1.3., 22.3.2021.

1168102 Käsityöpaja
Könönpellon koulu,
Kivipurontie 8–10, Könönpelto
ti 18.00–20.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Eira Auvinen • 75 t • 75 €
8–12 osallistujaa
Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin
esim. kankaanpainanta ja -värjäys, lankatyöt, ompelu ja luonnonmateriaalityöt.
Hyödynnetään mahdollisimman paljon
ympärillä löytyviä materiaaleja.

1168404 Käsitöitä ja
posliininmaalausta
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
ma 12.00–14.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Ulla-Riitta Immonen • 75 t • 75 €
5–12 osallistujaa
Tehdään perinteisiä käsitöitä kuten kankaankudontaa, neulakinnastekniikkaa,
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pitsejä ja punontoja. Lisäksi posliininmaalausta, lasitöitä ja mosaiikkia kurssilaisten
toiveet huomioiden.

MUUT KÄDENTAIDOT
1165101 Pieniä turkistöitä
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
pe 15.00–18.15
23.10.–4.12.2020
Katri Miettinen • 28 t • 45 €
8–12 osallistujaa
Valmistetaan joko käsin tai turkiskoneella
ompelemalla tossuja, rukkasia, lakkeja
tai muita pieniä tuotteita. Raaka-aineena
voi käyttää esimerkiksi vanhoja lammasturkkeja.

1165102 Talvinen käsityötuokio
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
to 14.00–16.30
29.10.–10.12.2020
Mari Hämäläinen • 12 t • 33 €
8–10 osallistujaa
Askarrellaan talvisilla ja jouluisilla aiheilla
huopatonttuja, lyhty, jouluisia koristeita
ja joulukortteja. Kurssi sopii hyvin myös
koululaisille.
Opettaja kerää materiaalimaksun.
Kokoontumiskerrat: 29.10., 12.11., 26.11.
ja 10.12.2020.

1165103 Muotoillaan paperimassasta
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ma 17.00–19.30
25.1.–29.3.2021
Mari Hämäläinen • 18 t • 35 €
8–10 osallistujaa
Tehdään paperimassasta kivoja nukkeja eläinhahmoja sekä pääsiäiskoristeita
kuten pieniä noitia, kissoja ja kanoja.
Työt muotoillaan massasta, jonka kuivuttua ne maalataan. Pintakuviointia voi
tehdä myös kangas- tai paperikollaasitekniikalla. Esim. tyttöhahmon mekko
voi olla maalattu, kukkapaperia, omista
valokuvista tulostettua paperipintaa tai
kangasta. Vaatetuksen muotoilu tehdään
paperimassasta suoraan rungon päälle.
Kollaasipintoja varten voit varata mukaan
yleisliimaa, pensselin, kankaita, nappeja,
nauhoja, väripapereita, silkkipaperia, kuvia ja pintoja lehdistä tai kirjansivuja.
Opettaja kerää materiaalimaksun.
Kokoontumiskerrat: 25.1., 8.2., 22.2.,
1.3., 15.3. ja 29.3.2021.

1157101 Kepparin kanssa kesälomalle
Kangaslammin koulu,
Kangaslammintie 5, Kangaslampi
ti, ke ja to 10.00–13.30
1.6.–3.6.2021
Susanne Ylikesti • 12 t • 33 €
5–10 osallistujaa
Kirmaa kesälomalle kepparin kanssa! Valmistetaan keppihevoset joko
villasukasta tai kankaasta ommellen.
Harjoitellaan kepparin kanssa uusia asioita ja eri lajeja, kuten koulu-, este- ja maastoratsastusta.
Materiaalimaksu noin 20 € maksetaan
opettajalle.
Kokoontumiskerrat: 1.–3.6.2021.

8104101 Kotikosmetiikkaa
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la 9.00–15.45
12.12.2020
Pirjo Manninen • 8 t • 23 €
8–12 osallistujaa
Tutustutaan kotikosmetiikan raaka-aineisiin, valmistusmenetelmiin ja valmistetaan kolme tuotetta oman valinnan
mukaan:
1. vedetön yleisvoide eli balmi
2. kasvovoide tai vartalovoide
3. kasvoseerumi tai partaöljy
Tuotteet voi valmistaa myös hajusteettomina.
Raaka-aineet ja pakkausmateriaalit maksetaan opettajalle.

8104102 Ekologisia pyykinpesuaineita
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
la 9.00–15.45
27.2.2021
Pirjo Manninen • 8 t • 23 €
8–12 osallistujaa
Valmistetaan ekologista pyykinpesuainetta ja pyykkietikkaa. Tuotteet voi valmistaa
myös hajusteettomina.
Raaka-aineet ja pakkausmateriaalit maksetaan opettajalle.

Kotitalous
VARKAUS
8102101 Lapset kokkaa terveellisiä
aamu- ja välipaloja
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
pe 16.00–18.30
28.8.–4.9.2020
Anne Nissinen • 6 t • 23 €
8–12 osallistujaa
Opetellaan tekemään terveellisiä aamu- ja
välipaloja. Sopii n. 9–13-vuotiaille, mutta

myös vanhemmat lapset ovat tervetulleita
mukaan.
Opettaja perii raaka-ainemaksun n. 5–8
€/ hlö / kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 28.8. ja 4.9.2020.

8102102 Isät ja lapset kokkaavat
yhdessä
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
ke 17.00–19.30
9.9.2020
Anne Nissinen • 3 t • 17 €
8–14 osallistujaa

Isät ja lapset valmistavat yhdessä helppoja arkiruokia.
Opettaja perii raaka-ainemaksun n. 8–10
€/ hlö.

8102103 Maistuvaa kauden
kasviksista
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–13.15
12.9.2020
Anne Nissinen • 4 t • 17 €
8–14 osallistujaa
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Kotitalous
Kevennä, mehevöitä, mausta ja korista
kasviksilla. Hyödynnetään kauden kasviksia käyttäen erilaisia valmistustekniikoita.
Opettaja perii raaka-ainemaksun 10 €/ hlö.

8102104 Smoothiet ja snacksit
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–13.15
3.10.2020
Anne Nissinen • 4 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Smoothiet sopivat aamuun, iltaan, arkeen ja juhlaan. Valmistetaan maistuvia
viher, siemen, proteiini ja marjasmoothie
juomia. Sekä suolaisia ja makeita pikkusyötäviä.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun n. 10 €/ hlö.

8102105 Koululaiset kokkaavat
syyslomalla
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
ti ja to 12.00–14.30
13.10.–15.10.2020
Anne Nissinen • 6 t • 23 €
8–12 osallistujaa
Valmistetaan suolaista ja makeaa syötävää sekä harjoitellaan perusruoanvalmistustaitoja.
Sopii n. 9–13-vuotiaille, mutta myös vanhemmat lapset ovat tervetulleita mukaan.
Opettaja perii raaka-ainemaksun n. 5–8
€/ hlö / kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 13.10. ja 15.10.2020.

8102106 Vaihtoehtoja lihalle
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–14.00
24.10.2020
Anne Nissinen • 5 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Apua! Kasvisruokailija on tulossa kylään.
Vai haluaisitko itse korvata lihan kasviksilla. Haluaisitko vähentää lihan kulutusta
jokaisella aterialla, vai pidätkö yhden kasvisruokapäivän viikossa? Tutun ruokareseptin muuttaminen kasvisruoaksi, kuten
korvaamalla liha pavuilla ja värikkäillä
kasviksilla, voi olla yllättävän helppoa ja
hauskaa. Opetellaan käyttämään erilaisia
kasvisproteiinin lähteitä. Päivän päätteeksi katetaan pöytä koreaksi ja herkutellaan
yhdessä.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun noin 10 €/ hlö.
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8102107 Arkiruokaa puolessa tunnissa
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–13.15
14.11.2020
Anne Nissinen • 4 t • 17 €
8–14 osallistujaa

8102111 Ruokatuulia kaukomailta
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–14.00
27.2.2021
Anne Nissinen • 5 t • 17 €
8–14 osallistujaa

Työpäivä venyi pitkäksi ja pitäisi tehdä pikainen päivällinen. Tuntuuko että
teet aina samaa arkiruokaa perheelle.
Opetellaan valmistamaan maistuvia uudenaikaisia arkiruokia nopealla aikataululla.
Opettaja perii raaka-ainemaksun n. 10
€/ hlö.

Valmistetaan runsas illallinen alku-,
pää- ja jälkiruokineen lainaten makuja
Aasiasta. Kurssi päätetään kauniiseen
kattaukseen ja syödään yhdessä.
Opettaja perii raaka-ainemaksun 10 €/ hlö.

8102108 Juhlava illallinen nopealla
aikataululla
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–14.00
28.11.2020
Anne Nissinen • 5 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Kurssilla valmistetaan runsas illallinen
alku-, pää- ja jälkiruokineen lainaten
makuja mm. Meksikosta, Aasiasta ja
Amerikasta.
Opettaja perii raaka-ainemaksun 10 €/ hlö.

8102109 Viikonlopun brunssi
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–14.00
16.1.2021
Anne Nissinen • 5 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Brunssi, aamiaisen ja lounaan välimuoto,
on ihana tapa tehdä loppuviikosta vähän
juhlavampi! Rakennetaan brunssi, jossa
on monipuolinen valikoima perusaamiaista hiukan parempia ja ruokaisampia herkkuja.
Opettaja perii raaka-ainemaksun n. 10
€/ hlö.

8102110 Isovanhempien ja lasten
yhteinen kokkauspäivä
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–12.30
13.2.2021
Anne Nissinen • 3 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Valmistetaan suolaista ja makeaa syötävää. Kokkauspäivä on tarkoitettu isovanhemmille ja heidän lapsenlapsilleen (n.
6-vuotiaasta alkaen), mutta lapsi voi osallistua myös esimerkiksi kummin tai muun
tärkeän aikuisen seurassa.
Opettaja perii raaka-ainemaksun 5 €/ hlö.

8102112 Koululaiset kokkaavat
talvilomalla
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
ti ja to 12.00–14.30
9.3.–11.3.2021
Anne Nissinen • 6 t • 23 €
8–12 osallistujaa
Valmistetaan suolaista ja makeaa syötävää sekä harjoitellaan perusruoanvalmistustaitoja.
Sopii n. 9–13-vuotiaille, mutta myös vanhemmat lapset ovat tervetulleita mukaan.
Opettaja perii raaka-ainemaksun
n. 5–8 €/ hlö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 9.3. ja 11.3.2021.

8102113 Maistuvaa gluteenitonta
ruokaa
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–13.15
20.3.2021
Anne Nissinen • 4 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Kuuluuko perheeseen tai ystäväpiiriin
gluteenitonta ruokavaliota noudattava
henkilö. Gluteenittoman ruoan valmistus
ei ole vaikeaa. Valmistetaan gluteenitonta
maistuvaa arkiruokaa, jota koko perhe voi
syödä. Opettaja perii raaka-ainemaksun
10 €/ hlö.

8102114 Kevyttä ja herkullista ruokaa
Waltterin koulu, kotitalousluokka, C-talo,
A-rappu, Urheilukatu 21, Varkaus
la 10.00–14.00
10.4.2021
Anne Nissinen • 5 t • 17 €
8–14 osallistujaa
Opetellaan tekemään kevyempiä valintoja
mausta tinkimättä.
Opettaja perii raaka-ainemaksun 10 €/ hlö.

Kielet
Sopivan kielikurssin valitsemista voi helpottaa kurssin yhteydessä mainittu taitotasokuvaus tai
kun tutustut kurssin oppikirjaan etukäteen kirjakaupassa tai kirjastossa. Voit myös tulla
tutustumaan kurssille kerran maksutta ja jutella opettajan kanssa sopivasta kurssista.
Ilmoita tutumiskerrasta toimistoon tai suunnittelijalle. Kurssin oppikirja kannattaa hankkia
sitten, kun kurssin alkaminen on varmistunut. Ensimmäiselle tunnille voi tulla ilman oppikirjaa.

Perustaso
A1 Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta
yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka
liittyvät suoraan omaan elämään tai jotka
koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä.
Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää
kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa,
mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista
ja ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa voi
olla puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin
lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä
puutteita.

Keskitaso
B1 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja
radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat
tekstit, joiden aihepiiri on vieras, saattavat
tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa
käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä
tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja
sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat
ymmärtämistä.

A2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua
puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän aihepiirejä käsittelevistä
teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen hallinta voi
olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan
suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.

B2 Ymmärtää normaalitempoista puhetta
yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea
puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä
aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä
epäselviksi. Selviää melko hyvin erilaisissa
sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä
että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina.

Ylin taso
C1 Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen
voi vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian
käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja
oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista,
mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin
tuottaa vaikeuksia.
C2 Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot
sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia.
Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan
hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja
sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa
tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.
(Lähde: Yleisten kielitutkintojen perusteet 2011.
Määräys 24/011/2011. Opetushallitus.)
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Kielet
VERKKOKURSSI

VENÄJÄ, JATKO

1270102 Matkailijan espanjaa
ma 18.00–19.30, verkko
29.3.–3.5.2021
Mira Lavonen • 15 t • 35 €
1–5 osallistujaa

1261401 Venäjän kielen jatko 2
Otto Kotilaisen koulu, luokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ti 17.00–18.30
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Ewa Lewandowska • 52 t • 60 €
7–25 osallistujaa

Opiskele espanjaa verkossa! Hieman
espanjaa osaavalle kielitaidon vahvistamiseen tai jo enemmän opiskelleelle
kertaamiseen. Opiskellaan mm. ravintola-,
hotelli- ja ostokset aiheisia sanastoja ja
fraaseja, ei kielioppia. Opiskelu tapahtuu
itsenäisesti verkossa Peda.net-alustalla. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen
mukaan sisältäen opetusmateriaalin ja
verkkotehtäviä. Opettaja antaa palautetta
tehtävistä ja häneltä voi kysyä koko kurssin ajan. Tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen. Osallistumislinkin saat sähköpostiisi ennen kurssin alkua. Kurssi järjestetään
yhteistyössä muiden opistojen kanssa.

HEINÄVESI
SUOMI, JATKO
1211401 Suomen kieltä hitaasti
edeten
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
to 17.15–18.45
10.9.–10.12.2020, 14.1.–27.5.2021
Olga Kuusela • 58 t • 51 €
7–20 osallistujaa
Suomen kieltä vähintään kolme vuotta
opiskelleille tai niille, joiden taitotaso on
vähintään A1. Sopii myös aloitteleville,
jotka hallitsevat luku- ja kirjoitustaidon.
Harjoitellaan puhumista, uutta sanastoa,
tekstin ymmärtämistä, sujuvaa lukemista
ja kieliopista esim. verbien eri aikamuotojen käyttöä, verbien rektiota, kerrataan
sijamuotoja.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
Kirja: Suomen mestari 1 tai 2 ja opettajan
omat materiaalit.

ENGLANTI, JATKO
1231401 Steps into English 3
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
to 15.30–17.00
10.9.–10.12.2020, 14.1.–29.4.2021
Lea Lyytikäinen • 52 t • 60 €
7–20 osallistujaa
Englannin kieltä 3–5 vuotta opiskelleille.
Edetään rauhalliseen tahtiin vanhaa kerraten ja uutta oppien. Keskitytään etenkin
suulliseen kielitaitoon ja arkisiin kielenkäyttötilanteisiin.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Steps into English 3, kappaleesta
5 alkaen.
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Venäjän alkeet osaaville tai yhden vuoden
opiskelleille. Opiskellaan venäjän kielen
perusrakenteita ja sanastoa. Painotus on
suullisessa kielitaidossa ja arkipäivän kielenkäyttötilanteissa esim. itsestä ja perheestä puhuminen, asioiminen kaupassa,
kahvilassa ja tien kysyminen. Kieliopin
osalta käydään läpi mm. substantiivien
suku, persoonapronominit, possessiivipronominit, verbien konjugaatiot, sijamuodot
ja lukusanat. Taitotaso A1.
Oppikirja: Pora 1 ja opettajan materiaali.

1261402 Venäjän kielen jatko 5
Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvio
ke 17.30–19.00
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Ewa Lewandowska • 52 t • 60 €
5–25 osallistujaa
Muutaman vuoden venäjää lukeneille.
Kerrataan ja täydennetään venäjän kielen
taitoja. Opetellaan keskustelemaan erilaisista aiheista, esim. arkielämä, matkustaminen, ostokset, lomanvietto, ravintolassa
ja sairaalassa asioiminen sekä laajennetaan sanavarastoa. Kieliopin osalta käydään läpi adjektiivit ja substantiivit monikossa, kaikki sijamuodot, numeraalit ja
verbien aspekti ja kysymykset ja lauseiden
rakentaminen.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja Pora 2 ja opettajan materiaali.

JOROINEN
SUOMI, JATKO
1211301 Suomen kieltä hitaasti edeten
Famifarm, Kartanotie 6, Joroinen
ti 13.45–15.15
8.9.–15.12.2020, 12.1.–15.6.2021
Jaana Viljakainen • 68 t • 72 €
7–18 osallistujaa
Hieman suomen kieltä osaaville, jotka
osaavat suomen kielen kirjaimet ja joitakin
perussanoja. Opiskellaan arkeen ja työelämään liittyvää sanastoa sekä suomen
kielen perusrakenteita, verbien ja nominien taivutusta, ääntämistä ja puhumista
sekä luetun ja kuullun ymmärtämistä.
Harjoitellaan itsestä ja omasta arjesta
kertomista, työarjessa tarvittavia fraaseja,
asiointisanastoa sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyvää sanastoa.

Taitotaso A1.
Oppikirja: Suomen mestari 1 ja opettajan
materiaali.
Opetusta ei ole viikoilla 42, 13, 14 ja 19.

1211302 Suomen kieltä nopeasti edeten
Famifarm, Kartanotie 6, Joroinen
ke 18.15–19.45
9.9.–16.12.2020, 13.1.–16.6.2021
Jaana Viljakainen • 68 t • 72 €
7–18 osallistujaa
Hieman suomen kieltä osaaville, joilla on
hyvät opiskelijavalmiudet. Opiskellaan
arkeen ja työelämään liittyvää sanastoa
sekä suomen kielen perusrakenteita, verbien ja nominien taivutusta, ääntämistä ja
puhumista sekä luetun ja kuullun ymmärtämistä. Harjoitellaan itsestä ja omasta
arjesta kertomista, työarjessa tarvittavia
fraaseja, asiointisanastoa sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyvää sanastoa.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Suomen mestari 1 ja opettajan
materiaali.
Opetusta ei ole viikoilla 42, 13, 14 ja 19.

1211303 Suomen kieltä edistyneille
Famifarm, Kartanotie 6, Joroinen
to 13.45–15.15
10.9.–17.12.2020, 14.1.–17.6.2021
Jaana Viljakainen • 66 t • 70 €
7–18 osallistujaa

1231302 Englanti - Stepping Stones 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ti 15.00–16.30
8.9.–8.12.2020, 19.1.–27.4.2021
Katsiaryna Massinen • 54 t • 60 €
5–24 osallistujaa
Englantia 4–5 vuotta opiskelleille, joilla
englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kaipaavat
kannustusta puhumisen harjoitteluun.
Vahvistetaan myös perusrakenteiden
hallintaa ja laajennetaan sanavarastoa.
Keskustellaan mm. harrastuksista ja vapaa-ajasta sekä matkustamisesta.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Stepping Stones 1.

VENÄJÄ, ALKEET
1260301 Venäjän kielen alkeet
Joroisten yhtenäiskoulu, luokka,
Koulutie 1, Joroinen
la 10.00–12.15
12.9.–5.12.2020, 16.1.–24.4.2021
Katsiaryna Massinen • 42 t • 51 €
7–24 osallistujaa

Suomen kielen perustaidot osaaville.
Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita, jotka liittyvät työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin, matkailuun, terveyteen ja koulutukseen
ja opiskellaan muun muassa verbien aikamuotoja, sanatyyppejä sekä objektin käyttöä.
Taitotaso A2.
Oppikirja Suomen Mestari 2.
Opetusta ei ole viikoilla 42, 13, 14 ja 19.

Venäjän kielen alkeet alusta lähtien tai
hieman alkeita osaaville. Opetellaan sanastoa ja käyttämään peruskieliopin rakenteita sekä selviämään yksinkertaisista
puhetilanteista mm. kertomaan itsestään
ja lähiympäristöstä. Harjoitellaan puheen
ääntämistä ja puheen aktivointia. Ryhmä
aloitti keväällä 2020, mutta uudet opiskelijat ovat tervetulleita.
Oppikirja: Kafe Piter 1 ja opettajan materiaali.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11.2020 ja 16.1., 30.1.,
13.2., 27.2., 20.3., 10.4., 24.4.2021.

ENGLANTI, JATKO

ESPANJA, ALKEET

1231301 English for you, too!, Starter
Joroisten seurakunta/ Kuvansin kerhotila,
Kaupparinteentie 8 A 9, Kuvansi
ke 13.00–14.30
9.9.–9.12.2020, 13.1.–21.4.2021
Katsiaryna Massinen • 54 t • 60 €
5–15 osallistujaa

1270301 Espanjaa aamuvirkuille
senioreille
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
ma 10.00–11.30
7.9.–7.12.2020, 11.1.–26.4.2021
Irina Harjunheimo • 54 t • 60 €
7–20 osallistujaa

Englantia opiskelijoille, jotka ovat joskus
opiskelleet englannin alkeita, mutta kaipaavat niiden kertausta. Rauhalliseen
tahtiin harjoitellaan englannin kielen käyttöä arkielämän tilanteissa. Harjoitellaan
kertomaan perusasiat itsestä, arkipäivän
askareista ja kerrataan aiemmin opeteltua kielioppia mm. peruskysymykset,
artikkelit, pronominit.
Taitotaso A1.
Oppikirja: English for you, too! Starter, kpl
7 alkaen. Lukuvuoden aikana otetaan
uusi kirja käyttöön.

Espanjan kielen alkeiden opiskelua matkailun ja arkipäivän tilanteita varten.
Painotus on puhumisessa. Käydään läpi
myös peruskielioppia, mutta sitä ei erityisesti painoteta. Sopii myös niille, joiden
mielestä opiskeleminen on aina ollut vaikeaa tai tylsää!
Opettajan materiaali.

ESPANJA, JATKO
1271301 Espanjan kielen jatko 2
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ti 18.30–20.00
8.9.–8.12.2020, 12.1.–20.4.2021
Irina Harjunheimo • 54 t • 60 €
5–20 osallistujaa
Espanjan alkeet osaaville. Jatketaan espanjan opiskelua leppoisasti. Painotus on
puhumisessa. Kieliopin osalta käydään
läpi säännöllinen ja epäsäännöllinen perfekti, adjektiivin vertailumuodot, estar ja
partisiippi, ajanilmauksia, paikanilmauksia, ser/estar ja adjektiivi.
Taitoaso A1.
Oppikirja: Fantástico 1, kappaleesta 12
alkaen.

VARKAUS
SUOMI, ALKEET
1210101 Suomen kielen alkeet,
Finnish for beginners
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti ja to 17.00–18.30
8.9.–3.12.2020, 12.1.–15.4.2021
Sari Lind • 98 t • 78 €
8–24 osallistujaa
The course is intended for absolute beginners with no prior knowledge of Finnish.
Tuesdays and Thursdays 17.00–18.30.
Opetuskielenä suomi ja tarvittaessa englanti. Kokoontumiset tiistaisin ja torstaisin.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
Coursebook: Suomen mestari 1.
If you need more information about
Finnish language courses, please e-mail:
miia.impio@soisalo-opisto.fi

SUOMI, JATKO
1211101 Suomen kielen jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 18.30–20.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Sari Lind • 50 t • 49 €
8–24 osallistujaa
Suomea kielen alkeet osaaville.
Oppikirja päätetään kurssin alussa.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.

RUOTSI, JATKO
1221101 Ruotsin kielen kertaus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus

ti 11.45–13.15
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anneli Ruuskanen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Muutaman vuoden ruotsia lukeneille
tai esim. perus- tai keskikoulun opintojen kertaajille. Leppoisaa ruotsin kielen
opiskelua, jossa pääpaino on suullisen
kielitaidon aktivoinnissa ja sanavaraston
kartuttamisessa.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Häng med 2 kertauksena sekä
opettajan omaa materiaalia.

ENGLANTI, JATKO
1231101 Stepping Stones 1
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 10.00–11.30
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anneli Ruuskanen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Englantia 4–5 vuotta opiskelleille, jotka
tuntevat kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston, mutta jotka kaipaavat
kannustusta puhumisen ja kommunikaatiotaitojen harjoitteluun. Vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa, kerrataan ja
laajennetaan sanavarastoa.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Stepping Stones 1.

1231102 Stepping stones 2
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 16.30–18.00
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–20 osallistujaa
Englantia 4–5 vuotta opiskelleille, joille
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka
haluavat syventää englannin kielen taitojaan ja kaipaavat etenkin puhumisen harjoittelua. Keskusteluaiheita kurssilla ovat
mm. kotiseutu, opiskelu, työelämä, uutiset, kulttuuri, kansalaistoiminta ja luonto.
Taitotaso B1–B2.
Oppikirja: Stepping Stones 1, loppuun
asti. Stepping Stones 2.

1231103 Stepping Stones 2
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 11.45–13.15
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Anneli Ruuskanen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Englantia useita vuosia opiskelleille, jotka
tuntevat kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston. Aktivoidaan puhe-, kuunteluja kommunikaatiotaitoja, opetellaan ajanmukaista sanastoa ja kerrataan rakenteita.
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Kielet
Taitotaso B1.
Oppikirja Stepping Stones 2, kappaleesta
3 eteenpäin.

1231104 Stepping Stones 3
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 10.00–11.30
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Anneli Ruuskanen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Keskitason englannin kurssi opiskelijoille,
joille perussanasto ja rakenteet ovat tuttuja. Tavoitteena on kehittää omakohtaista
käytännön kielitaitoa. Parannetaan puhevalmiutta, laajennetaan ja ajanmukaistetaan sanavarastoa sekä vahvistetaan ja
syvennetään rakenteiden käyttöä.
Taitotaso B1–B2.
Oppikirja Stepping Stones 3, kappaleesta
3 eteenpäin.

1231105 English File Intermediate
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 13.30–15.00
7.9.–7.12.2020, 18.1.–26.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Monipuolisesti englannin kielitaitoa aktivoiva ylemmän keskitason kurssi yli 5
vuotta opiskelleille, jotka tuntevat englannin keskeiset perusrakenteet, mutta
haluavat ylläpitää aikaisemmin hankittua
kielitaitoa ja laajentaa sanavarastoaan.
Keskustelun aiheina ovat ihmisten tavalliseen arkeen liittyvät asiat. Lisäksi kerrataan peruskieliopin rakenteita.
Taitotaso B1–B2.
Oppikirja: English File Intermediate
Student’s Book, kappaleesta 6 alkaen.

1231106 Catching Up
– englantia keskustellen
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 17.00–18.30
8.9.–8.12.2020, 19.1.–20.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa

Sirpa Virtanen • 28 t • 45 €
8–15 osallistujaa

Dörte Leupold-Törrönen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa

Osaatko englantia, mutta sen puhuminen
jännittää? Tällä rennolla englannin kielen keskustelu -kurssilla puhutaan vaan
englanniksi ja jätetään itsekritiikki ovelle.
Vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan
ajankohtaisista asioista opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi sopii englantia jo
osaavalle. Vetäjänä toimii englantia toisena kielenään puhuva suomalainen.
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.
Kurssiin sisältyy Digiä siinä siivellä –hankkeen maksuton lisäosa: yksi lisäkokoontumiskerta sekä kuullun ymmärtämistä
tukevia tehtäviä helppokäyttöisiä etätyökaluja käyttäen!

Ranskan kieltä vähintään 2 vuotta tai
aiemmin ranskaa opiskelleille. Kerrataan
ensin aiemmin opittuja asioita opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opetellaan
käyttämään ranskan kieltä arkielämän
tilanteissa ja vahvistetaan ranskan kirjoittamista ja puhumista sekä yhdessä, että
pienryhmissä. Kieliopin osalta kerrataan
pluskvamperfekti, ajan ilmaisut, prepositioihin liittyvät kysymyssanat ja arkisen
puhekielen ilmaisuja. Tämän lisäksi opetellaan futuuri ja tulevaisuutta ilmaisevia
ajanmääreitä, adjektiivien sääntöjä ja
tilanteen mukaan konditionaali yhdistettynä arkielämän ranskan kieleen.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Parfait 3, jatketaan kappaleesta 3.

SAKSA, JATKO
1241101 Puhutaan saksaa
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 16.30–18.00
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Dörte Leupold-Törrönen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Saksaa vähintään kaksi vuotta opiskelleille tai niille, jotka ovat aiemmin lukeneet saksaa. Alussa kerrataan aiemmin
opittua. Vahvistetaan arkielämän saksaa
puhumalla ja kirjoittamalla sekä yhdessä
että pienryhmissä. Kieliopin osalta käydään läpi verbien kertaus (epäsäännöllisiä ja säännöllisiä), aikamuotoja (perfekti
ja imperfekti) sekä läpikatsaus sijamuodoista.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Freut mich 2 ja opettajan materiaali.

RANSKA, ALKEET
1250101 Ranskan kielen alkeet
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 18.15–19.45
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Dörte Leupold-Törrönen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa

Englannin kielen keskustelukurssi yli 5
vuotta opiskelleille, jotka haluavat kehittää suullista kielitaitoaan ja saada rohkeutta puhumiseen. Keskustellaan mm.
arkielämästä, terveydestä, ympäristöstä,
yhteiskunnasta ja matkailusta.
Taitotaso B1.
Oppikirja: Catching Up.

Ranskan kieltä vasta-alkajille matkailua
tai yleensä vapaa-ajan viettoa varten.
Opiskellaan arkipäivän ranskaa ja vahvistetaan ranskan kielen kirjoittamista ja puhumista sekä yhdessä että pieniryhmissä.
Oppikirja: Parfait 1.

1231107 Englantia keskustellen
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 17.30–19.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021

1251101 Puhutaan ranskaa
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 14.45–16.15
9.9.–9.12.2020, 13.1.–14.4.2021
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RANSKA, JATKO

VENÄJÄ, JATKO
1261101 Venäjän kielen jatko 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 18.00–19.30
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Venäjää alkeet osaaville. Kerrataan kielioppia ja sanastoa. Opetellaan käyttämään
peruskieliopin rakenteita ja selviämään
yksinkertaisista puhetilanteita esim. tutustuminen ja lähiympäristöstä kysyminen.
Harjoitellaan ääntämistä, lukemista ja
osallistutaan puheen aktivointiin.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Kafe Piter 1.

1261102 Venäjän kielen jatko 4
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 17.00–18.30
7.9.–7.12.2020, 18.1.–26.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–20 osallistujaa
Venäjää muutaman vuoden opiskelleille.
Luetaan, kuunnellaan ja keskustellaan
mm. venäläisten lomanvietosta, matkustamisesta ja ostoksista. Kerrataan kielioppia ja sanastoa entisistä kappaleista sekä
opetellaan uutta. Kieliopissa käydään läpi
sijamuodot yksikössä, adjektiivit ja futuuri.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Kafe Piter 1, kappaleesta 13
alkaen.

1261103 Venäjää edistyneille
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 18.30–20.00
7.9.–7.12.2020, 18.1.–26.4.2021
Katsiaryna Massinen • 52 t • 60 €
8–20 osallistujaa

Venäjää yli 5 vuotta opiskelleille.
Tutustutaan mm. venäläisten arkielämään, liike-elämään, juhliin sekä lyhyesti
kerrataan kielioppia ja sanastoa entisistä
kappaleista. Lisäksi harjoitellaan lukutaitoa ja puhetta. Kieliopissa käydään läpi
sijamuodot monikossa, verbien aspektit,
relatiivipronominit ja tarkat kellonajat.
Kielten taitotasot A2–B1.
Oppikirja: Kafe Piter 2, kappaleesta 14
alkaen.

ESPANJA, JATKO
1271101 Espanjaa matkailijoille jatko 1
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 18.15–19.45
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Irina Harjunheimo • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Espanjan alkeet tai muutaman sanan
espanjaa osaaville. Jatketaan espanjan
opiskelua leppoisasti. Painotus on puhumisessa mm. fraaseja, vuodenajat ja
viikonpäivät. Kieliopin osalta käydään läpi
verbityypit ja verbien persoonamuodot, yksikön ja monikon nominatiivi sekä joitakin
muita sijamuotoja.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Fantástico 1, kappaleesta 1
alkaen.

1271102 Espanjan kielen jatko 4
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 16.30–18.00
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Irina Harjunheimo • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Espanjaa muutaman vuoden opiskelleille.
Painotus on puhumisessa. Kieliopin osalta
käydään läpi ser/ estar, adjektiivi, refleksiiviverbejä, ir/ irse, pronominit, säännöllinen ja epäsäännöllinen futuuri, datiiviverbejä, gerundi ja sidesanoja.
Taitotataso B1.
Oppikirja: Fantástico 2, kappaleesta 5
alkaen.

1271103 Espanjaa keskustellen jatko 9
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 16.30–18.00
8.9.–8.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Irina Harjunheimo • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Espanjan kieltä aktivoiva keskustelukurssi
noin 4–5 vuotta espanjaa opiskelleille.
Lisäksi käydään läpi reippaassa tahdissa
peruskielioppia.
Opettajan materiaali.

ITALIA, JATKO

VIRO, ALKEET

1281101 Italia kielen jatko 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 17.15–18.45
7.9.–7.12.2020, 11.1.–19.4.2021
Liisa Kärkkäinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa

1298101 Viron kielen alkeet
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 13.00–14.30
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Maiu Juurik verkkovälitteisesti
• 52 t • 60 €
8–12 osallistujaa

Italian kieltä noin vuoden opiskelleille.
Opetellaan mm. tilaamaan ravintolassa,
kysymään ja neuvomaan tietä sekä kertomaan harrastuksista. Tehdään keskustelu-, kuuntelu- ja kielioppiharjoituksia pareittain ja ryhmissä. Painotus on puheen
tuottamisessa. Uudet opiskelijat ovat
tervetulleita ryhmään.
Taitotaso A1.
Oppikirja on Bella Vista 1, jatketaan kappaleesta 4.

1281102 Italian kielen jatko 2
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 18.30–20.00
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Liisa Kärkkäinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa
Italian kielen opiskelua noin 3 vuotta opiskelleille. Opetellaan lisää matkoilla tarvittavaa italiaa, mm. kauppa- ja ruokasanastoa. Kerrataan refleksiiviverbit ja perfektin
muodostaminen.
Tehdään runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Painotus on puheen tuottamisessa. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita ryhmään.
Taitotaso A1.
Oppikirja on Si Parte 1, jatketaan kappaleesta 7.

1281103 Italian kielen jatko 3
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 17.00–18.30
10.9.–10.12.2020, 14.1.–22.4.2021
Liisa Kärkkäinen • 52 t • 60 €
8–24 osallistujaa

Tule opiskelemaan viron kielen alkeita
ja tutustumaan Viroon. Opetellaan mm.
kohteliaisuusilmauksia, ajan ilmauksia,
itsestä ja muista ihmisistä kertomista,
kysymysten esittämistä, mielipiteen ilmaisemista, arkielämän tilanteisiin liittyvä sanastoa ja lyhyen kertomuksen esittämistä.
Kieliopin osalta opetellaan viron kielen
kirjoittaminen ja ääntäminen, lukusanat,
verbin preesens ja imperfekti, kysymyssanoja ja kysymysten muodostaminen,
sijamuotojen perussysteemi, perusteellisemmin nominatiivista, genetiivista ja
partitiivista, maiden nimien käyttö adjektiiveina ja astevaihtelun perussäännöt ja
perustyypit.
Opetus tapahtuu verkkovälitteisesti luokkaan.
Oppikirja: Pajusalu, Hietaharju, Taro,
Yallop Meie keelesild 2017 ja opettajan
tekemät materiaalit.
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Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä
kommunikoinnin tukena
22.–23.9., Varkaus
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä
kommunikoinnin tukena jatkokurssi
9.–10.2., Varkaus
Pagizemmo karjalakse
- Karjalan kielen alkeet
25.1.–19.4., verkko

Italian kielen opiskelua noin 4 vuotta opiskelleille. Kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua italiaa. Saadaan paljon tietoa
italialaisesta kulttuurista ja opitaan uutta
hyödyllistä sanastoa. Kerrataan futuurin,
perfektin ja imperfektin käyttö. Tehdään
paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia.
Painotus on puheen tuottamisessa virheitä pelkäämättä. Uudet opiskelijat ovat
tervetulleita ryhmään.
Taitotaso A2.
Oppikirja on Si Parte 2, jatketaan kappaleesta 3.
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Tieto- ja viestintätekniikka

HEINÄVESI

JOROINEN

MOBIILILAITTEET

TIETOKONE HYÖDYKSI

3413401 Seniorit älypuhelinkäyttäjiksi
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
la 10.00–12.15
14.11.–5.12.2020
Markku Kalevi Lybeck • 12 t • 33 €
7–7 osallistujaa

3411301 Tietokone hyödyksi
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto, kokoushuone, Mutalantie 3A, Joroinen
ke 17.15–18.45
9.9.–23.11.2020
Sari Järn • 20 t • 38 €
7–10 osallistujaa

Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käytettävyyttä parantavat asetukset ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran
käyttö, sähköposti, WhatsApp, Yle Areena,
112 ja muut suositut ohjelmat.
Oma puhelin mukaan, esim. Samsung tai
Huawei.

3413402 Seniorit älypuhelinkäyttäjiksi
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
la 10.00–13.15
16.1.–6.2.2021
Markku Kalevi Lybeck • 12 t • 33 €
7–7 osallistujaa
Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käyttävyyttä
parantavat asetukset ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran käyttö,
sähköposti, WhatsApp, Yle Areena, 112 ja
muut suositut ohjelmat.
Oma puhelin mukaan, esim. Samsung tai
Huawei.

TIETOTEKNIIKAN YKSILÖ- TAI
PARIOPETUS
3498401 Tietotekniikan yksilö- tai
pariopetus
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
la 10.00–16.15
14,11.–5.12.2020
Markku Kalevi Lybeck • 16 t • 38 €
2–7 osallistujaa

Tieto- ja
viestintätekniikka
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Opiskele tietotekniikkaa omaan kalenteriin ja tarpeisiin sopien. Voit tulla tunneille
yksin tai parin kanssa. Opetuksen aiheita voivat olla Windows, älypuhelimet ja
tabletit ja niiden käyttöönotto, WhatsApp,
pankkipalvelut, kuvankäsittely, Facebook,
tietoturva, koneen siivous ja ongelmien
ratkaisu, LibreOffice, Linux, Mac, Internet,
pankkipalvelut tai uuden koneen käyttöönotto.
Ota oma laite mukaan.
Yksilöopetuksen hinta on 38 €/ 90min ja
parin kanssa 30 €/ hlö/ 90min.
Varattavissa olevat ajat la 14.11., 21.11.,
28.11. ja 5.12. klo 12.30–14.00 ja
14.00–15.30.
Oppituntien aika varataan opiston toimistosta puh. 040 713 8660.

Onko tietokoneen käyttö sinulle uutta tai
epävarmaa? Käydään rauhallisessa tahdissa läpi tietokoneen perustoiminnot ja
-ohjelmistot sekä tärkeimmät sähköiset
palvelut kuten verkkopankki.
Mukaan tarvitset oman kannettavan tietokoneen.

3411302 Tietokone hyödyksi
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
ti 17.00–19.30
29.9.–17.11.2020
Sari Järn • 20 t • 38 €
7–10 osallistujaa
Onko tietokoneen käyttö sinulle uutta tai
epävarmaa? Käydään rauhallisessa tahdissa läpi tietokoneen perustoiminnot ja
-ohjelmistot sekä tärkeimmät sähköiset
palvelut kuten verkkopankki.
Mukaan tarvitset oman kannettavan tietokoneen.

MOBIILILAITTEET

Opetellaan älypuhelimen ja tabletin peruskäyttöä rauhalliseen tahtiin. Mitä voi tehdä, kuinka asennetaan ohjelmia ja miten
niitä käytetään.
Soveltuu vasta-alkajille.
Ota mukaan oma tabletti tai älypuhelin.

3413301 Älypuhelimet ja tabletit
tutuiksi
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
kokoushuone, Mutalantie 3A, Joroinen
ma 17.15–18.45
7.9.–16.11.2020
Sari Järn • 20 t • 38 €
7–10 osallistujaa
3413302 Älypuhelimet ja tabletit
tutuiksi
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
kokoushuone, Mutalantie 3A, Joroinen
ma 17.15–18.45
11.1.–22.3.2021
Sari Järn • 20 t • 38 €
7–10 osallistujaa

TIETOTEKNIIKAN YKSILÖ- TAI
PARIOPETUS
3498301 Tietotekniikan yksilö- tai
pariopetus
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
kokoushuone, Mutalantie 3A, Joroinen
la 10.00–13.00
24.10.–31.12.2020, 1.1.–13.2.2021
Sari Järn • 16 t • 38 €
2–8 osallistujaa
Tarvitsetko opastusta tietokoneen tai
älylaitteen käyttöön? Yksilö- tai pariopetuksessa käydään läpi juuri sinun toiveidesi mukaisesti esimerkiksi Windowstietokoneen, älypuhelimen tai tabletin
ominaisuuksia (käyttö ja sovellukset esim.
WhatsApp) tai sähköisiä palveluja (esim.
pankkipalvelut). Voimme myös laittaa uuden laitteesi yhdessä käyttökuntoon.
Mukaan tarvitset oman laitteen.
Varattavat oppitunnit 1 hlö/ 90min 38 €,
tai pariopiskeluun sopiva 2 hlö/ 90min
30 €/ hlö.
Ajan voit varata suoraan opiston toimistolta puh. 040 713 8660. Päivämäärät:
24.10., 7.11., 30.1. ja 13.2. Varattavat
ajat: 10.00–11.30 tai 11.30–13.00.

VARKAUS
MOBIILILAITTEET

Onko älylaitteiden käyttö sinulle uutta
tai epävarmaa? Tutustutaan Androidpohjaisiin älypuhelimiin ja tabletteihin
sekä niihin saataviin sovelluksiin, esim.
WhatsApp ja pankkipalvelut.
Android-laitteita ovat esimerkiksi
Samsungin, LG:n ja Huawein laitteet sekä
uusimmat Nokiat.
Mukaan tarvitset oman älypuhelimen tai
tabletin. Aiempaa kokemusta laitteiden
käytöstä ei tarvita.

3413101 Android-tabletti tai puhelin
tutuksi
Soisalo-opistotalo, luokka 116,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 9.00–11.30
22.9.–10.11.2020
Tiitus Hopia • 20 t • 38 €
8–12 osallistujaa
3413102 Android-tabletti tai puhelin
tutuksi
Soisalo-opistotalo, luokka 116,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 9.00–11.30
12.1.–23.2.2021
Tiitus Hopia • 20 t • 38 €
8–12 osallistujaa
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Tieto- ja viestintätekniikka
DIGIKUVAUS

PALVELUT JA SOVELLUKSET

3418101 Digijärjestelmäkameran
alkeet
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–16.00
20.2.–20.2.2021
Marko Koivistoinen • 6 t • 23 €
8–14 osallistujaa

3423101 Sosiaalinen media ja
markkinointi
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 17.00–19.30
22.9.–13.10.2020
Tiitus Hopia • 6 t • 23 €
8–12 osallistujaa

Digijärjestelmäkameran käytön opettelua
valokuvausta aloittelevalle tai vähän kuvanneelle. Tutustutaan digijärjestelmäkameralla kuvaamiseen ja sen ominaisuuksiin. Käydään läpi kameran perusrakenne,
toiminta, objektiivityypit, kuvausohjelmat
ja tarkennus.
Oma kamera ja ohjekirja mukaan.

Kuinka saada näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa omille palveluille tai vaikkapa
yhdistykselle?
Kurssilla käydään läpi Facebookin ja
Instagramin mahdollisuuksia markkinoinnin välineinä.
Sopii yhdistystoimijoille, pienyrittäjille tai
peruskäyttäjille jotka haluavat saada lisää
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Mukaan tarvitset oman kannettavan
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen.
Tarvitset myös valmiin yrityksen tai yhdistyksen profiilin Facebookiin sekä profiilin
Instagramiin.

3418102 Ihminen miljöössä
-valokuvaus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–16.00
8.5.2021
Marko Koivistoinen • 6 t • 23 €
8–14 osallistujaa

3498101 Tietokoneen siivous ja
tietoturva
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 16.30–19.00
6.10.–17.11.2020
Markku Kalevi Lybeck • 15 t • 35 €
8–12 osallistujaa

KUVANKÄSITTELY

Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon liittyvät
toimet: tietoturva, koneen nopeuttaminen
maksuttomilla ohjelmilla, tarpeettomien
ohjelmien poisto, päivitykset, tärkeimmät
nettiselaimen lisäosat, mainosten torjunta
nettisivuilla.
Kurssi sisältää sisällön tiivistelmän verkko-opetuksena.
Oma läppäri mukaan. Ei kokoonnu viikoilla 42 eikä 43.

Paperikuvat kenkälaatikosta tietokoneelle ja jakoon sukulaisille! Valokuvien
skannaus puhelimen avulla, kuvien rajaaminen, resoluutio, virheiden korjaus ja
muut kuvankäsittelyn tärkeät perusteet.
Lähettäminen pilvipalveluun, jaetun albumin luonti, käyttöoikeuksien määrittäminen. Lisäksi 3 oppitunnin verkkokoulutus,
jossa digitaalisen kuvan käyttökohteiden-,
ilmaisten kuvankäsittelysivustojen ja kuvaa hyödyntävien sometyökalujen esittely.
Verkko-osuuden ajankohta sovitaan kurssilla.
Mukaan tarvitset oman koneen ja ohjelmiston, josta maksuton kokeiluversio
voidaan asentaa kurssin alussa.
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Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon liittyvät
toimet: tietoturva, koneen nopeuttaminen
maksuttomilla ohjelmilla, tarpeettomien
ohjelmien poisto, päivitykset, tärkeimmät
nettiselaimen lisäosat, mainosten torjunta
nettisivuilla.
Kurssi sisältää sisällön tiivistelmän verkko-opetuksena.
Oma läppäri mukaan.

MUU TIETOTEKNIIKKA,
TIETOLIIKENNE

Kuvaamisen perusteet osaaville. Aluksi
käydään läpi ihmisen kuvaamisen teoriaa
luokassa: miljöö, rajaus, valaisu, asennot.
Iltapäivällä kuvataan mahdollisuuksien
mukaan ulko- ja sisämiljöössä. Valaisuna
käytetään heijastimia ja pikkusalamoita.
Oma järjestelmäkamera ja ohjekirja mukaan, omia valaisulaitteita ei tarvita.

3419101 Kuvankäsittely Photoshop
Elements
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 9.30–14.30
26.9.–24.10.2020
Markku Kalevi Lybeck • 15 t • 35 €
8–12 osallistujaa

3498103 Tietokoneen siivous ja
tietoturva
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 16.30–19.00
9.2.–23.3.2021
Markku Kalevi Lybeck • 15 t • 35 €
8–12 osallistujaa

3498102 Wordpress
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 17.00–18.30
21.9.–16.11.2020
Tiitus Hopia • 16 t • 35 €
8–12 osallistujaa
Tutustutaan verkkosivujen rakentamisen
maailmaan WordPress-ohjelmistoa käyttäen.
Harjoitellaan yhdessä sisällön luomista,
ulkoasun muokkausta sekä tutustutaan
mahdollisiin lisäominaisuuksiin.
Lopputuloksena luodaan kaikille ensimmäiset omat, käyttövalmiit verkkosivut!
Mukaan tarvitset oman tietokoneen.

Ihminen, ympäristö ja
yhteiskunta
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HEINÄVESI
METSÄTALOUS
7102401 Metsää keholle, mielelle ja
sielulle
Pirteä Pässi,
Savonrannantie 12 A, Vihtari
la 12.00–15.30
22.5.2021
Mirja Nylander • 4 t • 23 €
10–25 osallistujaa
Tutkittua tietoa ja innostusvinkkejä metsien ja puiden hyvänolonvaikutuksista.
Eloisa esitelmä metsien ja metsänantimien hyvänolonvaikutuksista keholle,
mielelle ja sielulle. Luvassa vinkkejä millaiseen metsään kannattaa suunnistaa,
jos ahdistaa tai päätä pakottaa. Tai miten
tehdä metsäinen kehon- ja mielenpuhdistus. Käydään myös läpi ihmisen sielunyhteyttä metsään ja syvennymme hetkeksi
sielunpuihin.
Esitelmä Pohjautuu Mirjan 40-vuotiseen
metsäammatilliseen kokemus- ja tutkimusperäiseen tietoon, Mirjan suvun yli
700 vuotiseen katkeamattomaan metsäviisausperintöön sekä Mirjan omaan
sielunpolulla taivallukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä kirkon mystikkojen kuten Avilan Teresan käsitykseen
sielusta ja sielun kokemista haasteista.
Luennon pohjalla on myös Mirjan kirjat
Metsä! Metsäkellintä – terveyttä luonnosta ja Havuja sielulle. Luennon jälkeen
tehdään hidastempoinen metsäretki ikiaikaisen metsäviisausperinnön innoittamana. Metsäretkelle säänmukainen ulkoiluvarustus.

SOSIAALITYÖ JA YSTÄVÄPIIRI
6102402 AVH- ja virikekerho
Kotirinne, Sairaalantie 2, Heinävesi
ti 12.30–14.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–11.5.2021
Mervi Hokka • 50 t • 49 €
7–30 osallistujaa
Kerho on yhteinen kokoontumis- ja virkistyspaikka aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille ja ikääntyneille. Kerhon ohjelmaan sisältyy keskusteluja, yhteislaulua,
pelejä, visailuja, jumppatuokioita ja retkiä
sekä asiantuntijapuheenvuoroja.
Syksyn kokoontumiskerrat: 8.9., 15.9.,
22.9., 29.9., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11.,
10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12.2020.
Kevään päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
Alennus huomioitu kurssimaksussa.

6102401 Pitäjäntuvan kerho
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
pe 13.00–14.30
11.9.–4.12.2020, 8.1.–9.4.2021
Mervi Hokka • 28 t • 45 €
7–20 osallistujaa
Ystäväpiiri on vaihtunut Pitäjäntuvan kerhoksi ja sinne ovat tervetulleita kaikki
nuoremmat ja vanhemmat osallistujat,
erilaisista elämäntilanteista riippumatta.
Virkistävää toimintaa, erilaisia teemoja ja
vierailijoita, mukavaa yhdessäoloa.
Kokoontumiskerrat: 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10., 6.11., 20.11., 4.12.2020 ja 8.1.,
22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 26.3., 9.4.2021.

ENSIAPU
9999401 Mielenterveyden ensiapu 1
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
pe 16.30–20.45, la 9.00–17.15
29.1.–30.1.2021
Maarit Antikainen • 14 t • 67 €
7–15 osallistujaa
Hyvä mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta kannattaa pitää huolta. Se lisää hyvinvointiamme ja auttaa
meitä selviytymään elämän haasteista.
Mielenterveystaitojen opettelu sopii kaikille, niin tavallisille kansalaisille kuin ammattilaisillekin. Tällä kurssilla saat pohtia
omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä
sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa.
Opit kurssin aikana puhumaan mielenterveyskysymyksistä, rohkaistut ottamaan
asioita puheeksi ja auttamaan. Lisäksi saat
valmiuksia arvioida, milloin omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitset ammattilaisten apua. Tavoitteena on kansalaisten
mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen lisäämällä
tietoja ja taitoja ja vaikuttaa asenteisiin ja
vähentää leimaantumista.
Sisältö: mitä on hyvä mielenterveys, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet
ja vuorovaikutus, työhyvinvointi ja stressinhallinta.
Kurssille ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa mielen hyvinvoinnin vaaliminen.
Kurssilla pitää olla Mielenterveys elämäntaitona -kirja ja se sisältyy kurssimaksuun
ja jaetaan kurssin alussa.

HYGIENIAPASSI
8105401 Hygieniapassi
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
ti 17.00–20.15
2.3.2021
Kirsi Sarkkinen • 4 t • 57 €
7–20 osallistujaa
Elintarvikelain mukaan hygieniapassia
tarvitaan, jos työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamatto-
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mia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi
kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat,
suurkeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat.
Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniatestin hyväksytysti. Tämä koulutus valmentaa sinut testin suorittamiseen, joka
on heti koulutuksen jälkeen.
Käydään läpi: perustiedot mikrobiologiasta, elintarvikkeen hygieniaa uhkaavat
vaarat ja riskit, ruokamyrkytykset, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito,
elintarvikkeiden käsittely, omavalvonta ja
lainsäädäntö.
Kouluttaja postittaa todistukset osallistujille 2–4 viikkoa koulutuksesta. Ota
virallinen henkilöllisyystodistus mukaan.
Oppikirja: Elintarvikehygienian perusteet,
Sefo konsultointi, jonka osallistuja hankkii
itse. Kurssimaksu sisältää todistusmaksun.

JÄRJESTYKSENVALVOJA
9511401 Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.30
25.9.–10.10.2020
Tomi Sikanen • 40 t • 103 €
7–20 osallistujaa
Peruskoulutuksen suorittanut henkilö voi
toimia järjestyksenvalvojana koko maassa tavanomaisissa tilaisuuksissa kuten
yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa,
ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella.
Koulutuksen jälkeen voi hakea poliisilta
hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi.
Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
Sisältö: järjestyksenvalvojan tehtävät,
toimialueet ja toimipaikat sekä oikeudet ja
velvollisuudet, voimakeinojen käyttöön oikeuttavat tilanteet, fyysinen voimankäyttö,
käsirautojen ja patukan käyttö, hätävarjelu ja pakkotila, yleinen kiinniotto-oikeus,
järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja sekä paloturvallisuus ja ensiapu.
Materiaali kuuluu hintaa ja se jaetaan
opetuksen alussa.
Kokoontumiskerrat: 25.–27.9., 2.–4.10. ja
10.10.2020.

9511402 Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
la 9.00–17.00
27.3.2021
Tomi Sikanen • 8 t • 67 €
7–20 osallistujaa
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
tarvitaan, kun järjestyksenvalvojakortin
voimassaoloaika on umpeutumassa tai
umpeutunut. Uutta järjestyksenvalvoja-

korttia haetaan poliisilta kurssilta saadulla todistuksella, joka on voimassa 6 kk
koulutuksesta.
Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä.
Sisältö: järjestyksenvalvojan tehtävissä
toimiminen, lainsäädännön muutokset,
järjestyksenvalvojan toimivaltuudet, jokamiehenoikeudet, voimankäyttö ja turvallisuustarkastus, käytännönharjoitus ja
CASE-harjoitus. Käytännönharjoituksessa
paneudutaan henkilön ja tämän mukana
olevien tavaroiden tarkastukseen.
Huomioithan, että jos olet käynyt järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ennen
1.3.2007, sinun on käytävä kertauskoulutus ja haettava uutta hyväksyntää kortin
voimassaoloaikana. Jos korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, sinun tulee suorittaa
peruskoulutus uudelleen. Uudemmat
peruskoulutukset 1.3.2007 jälkeiset 32
h ja 40 h, eivät vanhene. Voit näissä tapauksissa osallistua kertauskoulutukseen
milloin tahansa peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen.

JOROINEN
LUONTO- JA ERÄ
4102301 Poluille – Kuinka aloittaa
vaellusharrastus
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
la 10.00–15.00
26.9. ja 3.10.2020
Kati Soininen, luonto-ohjaaja, retkeilijä,
toinen kirjoittaja Retkeily ja keräily, jokamiehenoikeuksien käyttöopas –kirjassa,
Mervi Vainio luontoharrastaja, retkeilijä
• 12 t • 33 €
5–25 osallistujaa
Kiinnostaako sinua retkeileminen tai
vaeltaminen? Tule mukaan perehtymään
mukavan ja turvallisen yöretken sekä
muutaman päivän vaelluksen suunnitteluun. Ensimmäisellä kerralla käydään läpi
erätaitoja ja tutustutaan varusteisiin ja
retkimuonaan. Pääset kokeilemaan riippumatossa nukkumista ja retkikeittimen
käyttämistä. Jälkimmäisellä kerralla lähdetään poluille ja tehdään ruokaa maasto-olosuhteissa. Kurssi soveltuu myös
perheille. Sisältöä voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaan.
Kokoontumiskerrat 26.9. ja 3.10.2020.

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU
9999302 Mielenterveyden ensiapu 1
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
pe 16.30–20.45, la 9.00–17.15
26.2.–27.2.2021
Maarit Antikainen • 14 t • 67 €
7–15 osallistujaa
Hyvä mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta kannattaa pitää huolta. Se lisää hyvinvointiamme ja auttaa
meitä selviytymään elämän haasteista.
Mielenterveystaitojen opettelu sopii kaikille, niin tavallisille kansalaisille kuin ammattilaisillekin. Tällä kurssilla saat pohtia
omaa ja läheisten mielen hyvinvointia
sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Opit kurssin aikana puhumaan
mielenterveyskysymyksistä, rohkaistut
ottamaan asioita puheeksi ja auttamaan.
Lisäksi saat valmiuksia arvioida, milloin
omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitset ammattilaisten apua. Tavoitteena
on kansalaisten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen lisäämällä tietoja ja taitoja ja
vaikuttaa asenteisiin ja vähentää leimaantumista.
Sisältö: mitä on hyvä mielenterveys,
tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, työhyvinvointi
ja stressinhallinta. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa mielen hyvinvoinnin vaaliminen. Kurssilla pitää olla
Mielenterveys elämäntaitona –kirja ja se
sisältyy kurssimaksuun ja jaetaan kurssin
alussa.

KOIRAN ENSIAPU
9999301 Koiran ensiapu
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
la 12.00–15.00
6.2.2021
Maiju Rainio • 4 t • 17 €
5–20 osallistujaa
Koiran avuntarpeen tunnistaminen ja
yleisimmät ensiaputilanteet. Käydään läpi
koiran terveydentilan arviointia, kotihoito-ohjeita, ensiavun antamista ja ensiaputarvikkeita, mitä ensiapuun kuuluu ja mitä
ei sekä kuinka arvioida eläinlääkäriavun
tarve.

VARKAUS
PUUTARHA JA PIHA
7198101 Sienet tutuksi retkellä
Paikka ilm. myöhemmin, Varkaus
la 10.00–14.00
5.9. ja 19.9.2020
Merja Turunen • 10 t • 23 €
8–15 osallistujaa
Tervetuloa sieniretkelle, jossa opetellaan tunnistamaan joitakin sienilajeja ja
myös harjoitellaan sitä, kuinka sienten
tuntomerkkejä etsitään ja verrataan kirjojen kuvauksiin kahdella maastoretkellä.
Kokoontuminen myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. Sopii aloittelijoille ja
vähän kokeneemmillekin. Varusteena
maastokelpoiset jalkineet ja ulkovaatteet, eväät, oma kori ja sieniveitsi, sekä
oma sienikirja mukaan, jos sellainen on.
Kokoontumiskerrat: 5.9. ja 19.9.2020.

7198102 Hyötykasvien viljely
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 17.30–20.00
4.3.–25.3.2021
Eve Antikainen ja Sirpa Ylönen
• 9 t • 23 €
8–15 osallistujaa
Haluaisitko kasvattaa yrttejä, hedelmiä, marjoja, vihanneksia tai juureksia?
Hyötyviljelyn aloittamisessa hyvänä lähtökohtana on se, että mitä hyötykasveja
tykkäät syödä ja miten paljon vaivaa olet
valmis hyötykasvien eteen tekemään.
Lähdetään liikkeelle taimien esikasvatuksella, jota voi itse kukin aloittaa myös kotona.
Tämän jälkeen edetään kasvimaan perustamiseen kohopenkkeihin, lavakasvatukseen,
ruukkuviljelyyn ja kasvihuoneeseen sekä
kasvien istuttamiseen. Lisäksi saat perustietoa kasvien vaatimuksista, maanparannuksesta, lannoituksesta ja kasvinsuojelusta.
Kokoontumiskerrat: 4.3., 18.3. ja
25.3.2021

7198103 Villiinny villikasveista
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 17.30–19.00
15.4.–20.5.2021
Merja Turunen • 8 t • 23 €
8–15 osallistujaa
Tule tutustumaan luonnon ilmaisiin ja
herkullisiin villikasveihin. Käydään läpi
villikasvien tunnistaminen, keruu ja käyttö
yleisesti, jokamiehenoikeudet ja tutustutaan muutamaan (5–10) helppoon ja
yleiseen kasviin tarkemmin. Lisäksi saat
tietoa, että miten kasvit käsitellään ja säi-
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lötään sekä miten niitä voi käyttää.
Kaksi ensimmäistä kertaa on teoriaa
(15.4. ja 22.4.) ja lisäksi tehdään kaksi
maastoretkeä kahtena toukokuun torstaina ja nämä sovitaan yhdessä kurssin
alussa.

KOTI
9999105 Taklaa tavarat - vinkkejä tavaroiden karsintaan ja järjestämiseen
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 17.00–20.15
24.3.–5.5.2021
Nina Päivinen • 16 t • 35 €
8–12 osallistujaa
Ovatko tavarat, paperit ja vaatteet vallanneet kotisi? Onko pöytäpinnat kadoksissa ja etsitkö tavaroita pitkin asuntoa?
Tuntuuko, ettei tunnit vuorokaudessa
riitä? Kurssilla saat vinkkejä ja keinoja
selättää kodin tavarapaljous sekä keinot
ajankäytön tehostamiseksi. Käymme läpi
eri karsimistekniikoita sekä perehdytään
tavarapaljouden syntyyn ja herätellään
uusia ajatusmalleja. Kurssipäivien välissä
tehdään kotitehtäviä, jotta opit saadaan
käytäntöön heti. Otetaan yhdessä niskalenkki tavaroistasi ja löydetään lisää aikaa
elämälle.
Kokoontumiskerrat: 24.3., 7.4., 21.4. ja
5.5.2021.

SOSIAALITYÖ JA YSTÄVÄPIIRI
6102101 Tarinatupa villeille ja virkeille
55+ -ikäisille
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 13.00–14.30
10.9.–26.11.2020, 14.1.–6.5.2021
Miia Impiö • 22 t • 38 €
8–20 osallistujaa
Toimintaa ja virkistymistä mukavan yhdessäolon merkeissä. Tarinoidaan mukavia, tehdään vierailuja, käydään retkellä
ja päästetään välillä luovuus valloilleen.
Maksulliset tapahtumat omakustanteisia.
Toiminta suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tervetuloa
myös uudet tarinatupalaiset!
Kokoontumiskerrat: 10.9., 1.10., 22.10.,
5.11., 26.11.2020 ja 14.1., 4.2., 25.2.,
18.3., 15.4., 6.5.2021.

6102102 Me naiset -Warikon kerho
Yhdistystalo Warikko, Huoltamo,
Ahströminkatu 22, Varkaus
ma 13.00–14.30
7.9.–7.12.2020, 11.1.–12.4.2021
Eira Auvinen • 28 t • 45 €
8–12 osallistujaa
Naisten kerho kokoaa ystävät keskuste-

40

lemaan, liikkumaan, käyttämään käsiä,
vierailemaan mielenkiintoisissa kohteissa
ja kahvittelemaan yhdessä. Tule ystäväksi,
saa ystäviä!
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10.,
26.10., 9.11., 23.11., 7.12.2020 ja 11.1.,
25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 12.4.2021.

JÄRJESTYKSENVALVOJA
9511101 Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.30
22.1.–6.2.2021
Tomi Sikanen • 40 t • 103 €
8–20 osallistujaa
Peruskoulutuksen suorittanut henkilö voi
toimia järjestyksenvalvojana koko maassa tavanomaisissa tilaisuuksissa kuten
yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa,
ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella.
Koulutuksen jälkeen voi hakea poliisilta
hyväksymistä järjestyksenvalvojaksi. Kortti
on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
Sisältö: järjestyksenvalvojan tehtävät,
toimialueet ja toimipaikat sekä oikeudet ja
velvollisuudet, voimakeinojen käyttöön oikeuttavat tilanteet, fyysinen voimankäyttö,
käsirautojen ja patukan käyttö, hätävarjelu ja pakkotila, yleinen kiinniotto-oikeus,
järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja ja paloturvallisuus ja ensiapu. Materiaali kuuluu
hintaa ja se jaetaan opetuksen alussa.
Kokoontumiskerrat: 22.–24.1., 29.–31.1.
ja 6.2.2021.

9511102 Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 9.00–17.00
20.2.2021
Tomi Sikanen • 8 t • 67 €
8–20 osallistujaa
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus tarvitaan, kun järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on umpeutumassa tai umpeutunut. Uutta järjestyksenvalvojakorttia haetaan poliisilta kurssilta saadulla todistuksella, joka on voimassa 6 kk koulutuksesta.
Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä.
Sisältö: järjestyksenvalvojan tehtävissä
toimiminen, lainsäädännön muutokset,
järjestyksenvalvojan toimivaltuudet, jokamiehenoikeudet, voimankäyttö ja turvallisuustarkastus, käytännönharjoitus ja CASEharjoitus. Käytännönharjoituksessa paneudutaan henkilön ja tämän mukana olevien
tavaroiden tarkastukseen.
Huomioithan, että jos olet käynyt järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ennen

1.3.2007, sinun on käytävä kertauskoulutus
ja haettava uutta hyväksyntää kortin voimassaoloaikana. Jos korttisi voimassaolo
ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän
hakemista, sinun tulee suorittaa peruskoulutus uudelleen. Uudemmat peruskoulutukset 1.3.2007 jälkeiset 32 h ja 40 h, eivät
vanhene. Voit näissä tapauksissa osallistua
kertauskoulutukseen milloin tahansa peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen.

ENSIAPU
Ensiapukurssi 1
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet sisällön mukaisesti:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai
sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat, murtumat
ja myrkytykset ja defibrillaattorin käyttö
osana elvytystä.
Kurssista saada todistuksen ja sisältyy
kurssimaksuun.
6110101 Ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti ja ke 8.15–15.30
20.10. –21.10.2020
Maarit Antikainen • 16 t • 97 €
8–15 osallistujaa
6110102 Ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti ja ke 8.15–15.30
23.2.–24.2.2021
Maarit Antikainen • 16 t • 97 €
8–15 osallistujaa
Hätäensiapu 4 t
Kurssin suorittaessa hallitset ensiavun
antamisen perusteet: Hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa,
tajuttoman ensiapu ja elvytys ja defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi
kertaa kertaalleen voimassa olevan EA1:n
tai EA2:n.
6112101 Hätäensiapu 4 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 8.15–11.30
17.11.2020
Maarit Antikainen • 4 t • 53 €
8–15 osallistujaa
6112102 Hätäensiapu 4 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 8.15–11.30
23.3.2021
Maarit Antikainen • 4 t • 53 €
8–15 osallistujaa

Hätäensiapu 8 t
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet seuraavan sisällön mukaisesti: Hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman
ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät
sairauskohtaukset ja defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.
Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan
EA1:n tai EA2:n.
Kurssista saada todistuksen ja sisältyy
kurssimaksuun.
6112103 Hätäensiapu 8 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 8.15–15.30
6.10.2020
Maarit Antikainen • 8 t • 67 €
8–15 osallistujaa
6112105 Hätäensiapu 8 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 8.15–15.30
20.4.2021
Maarit Antikainen • 8 t • 67 €
8–15 osallistujaa
Mielenterveyden ensiapu
9999104 Mielenterveyden ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
pe 16.30–20.45, la 9.00–17.15
23.10. – 24.10.2020
Maarit Antikainen • 14 t • 67 €
8–15 osallistujaa
Hyvä mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta kannattaa pitää huolta. Se lisää hyvinvointiamme ja auttaa
meitä selviytymään elämän haasteista.
Mielenterveystaitojen opettelu sopii kaikille, niin tavallisille kansalaisille kuin ammattilaisillekin. Tällä kurssilla saat pohtia
omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä
sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa.
Opit kurssin aikana puhumaan mielenterveyskysymyksistä, rohkaistut ottamaan
asioita puheeksi ja auttamaan. Lisäksi saat
valmiuksia arvioida, milloin omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitset ammattilaisten apua. Tavoitteena on kansalaisten
mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen lisäämällä
tietoja ja taitoja ja vaikuttaa asenteisiin ja
vähentää leimaantumista.
Sisältö: mitä on hyvä mielenterveys, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet
ja vuorovaikutus, työhyvinvointi ja stressinhallinta. Kurssille ovat tervetulleita kaikki,
joita kiinnostaa mielen hyvinvoinnin vaaliminen.
Kurssilla pitää olla Mielenterveys elämäntaitona -kirja ja se sisältyy kurssimaksuun
ja jaetaan kurssin alussa.

KOIRAN ENSIAPU
9999103 Koiran ensiapu
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 17.30–20.30
7.10.2020
Maiju Rainio • 4 t • 17 €
8–30 osallistujaa
Koiran avuntarpeen tunnistaminen ja
yleisimmät ensiaputilanteet. Käydään läpi
koiran terveydentilan arviointia, kotihoito-ohjeita, ensiavun antamista ja ensiaputarvikkeita, mitä ensiapuun kuuluu ja mitä
ei sekä kuinka arvioida eläinlääkäriavun
tarve.

ERO
9999102 Voimia eron jälkeiseen
arkeen! – Suomalainen eroseminaari
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
ma 18.00–21.15
14.9.–30.11.2020
Anneli Vesamaa, perheterapeutti
• 44 t • 56 €
8–15 osallistujaa
Suomalainen eroseminaari on vakiintunut
eroauttamisen muoto, joka perustuu amerikkalaisen psykologin Tri Bruce Fisherin
menetelmään. Suomeen menetelmän on
päivittänyt Marianna Stolbow. Eroseminaari
on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä,
jossa osallistujat työskentelevät koulutetun
vetäjän johdolla.
Erokriisissä tuntuu kuin kaikki hajoaisi alta.
Vertaisryhmässä pohditaan ja puretaan
eron tuomia kipeitä tunteita; surua, vihaa,
luopumisen tuskaa. Samalla kootaan yhdessä palikoita, joille uusi, parempi elämänvaihe rakentuu. Hankitaan välineitä
ja voimavaroja uuteen elämänvaiheeseen.
Käydään läpi koettua ja kurkotamme kohti uutta. Eron käsittely antaa aikuiselle
valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman
hämmennyksen, suuttumuksen ja surun
keskellä.
Seminaarin viimeinen tapaaminen on
omistettu kokonaan lasten näkökulmaan
erossa.
Työskentely perustuu alustuksiin, pienryhmäkeskusteluihin sekä kurssimateriaaleihin.
Osallistujaa pyydetään olemaan yhteydessä vetäjään ennen kurssin aloitusta: anneli.
vesamaa@pp.inet.fi tai puh. 040 7359411.
Lisätietoja: suomalaineneroseminaari.fi
Kurssimateriaali: Jälleenrakennus – kun
suhteesi päättyy, Bruce Fisher ja/tai Erosta
eteenpäin Marianna Stolbow, jotka toivotaan osallistujien hankkivan työskentelyn
tueksi.

HYGIENIAPASSI

Elintarvikelain mukaan hygieniapassia
tarvitaan, jos työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi
kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat,
suurkeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat.
Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniatestin hyväksytysti. Tämä koulutus
valmentaa sinut testin suorittamiseen,
joka on heti koulutuksen jälkeen. Käydään
läpi: perustiedot mikrobiologiasta, elintarvikkeen hygieniaa uhkaavat vaarat ja
riskit, ruokamyrkytykset, henkilökohtainen
hygienia, puhtaanapito, elintarvikkeiden
käsittely, omavalvonta ja lainsäädäntö.
Kouluttaja postittaa todistukset osallistujille 2–4 viikkoa koulutuksesta. Ota virallinen
henkilöllisyystodistus mukaan. Oppikirja:
Elintarvikehygienian perusteet, Sefo konsultointi, jonka osallistuja hankkii itse.
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun.

8105101 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 8.15–11.30
3.11.2020
Kirsi Sarkkinen, 4 t, 57 €
8–20 osallistujaa
8105102 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 12.00–15.15
2.3.2021
Kirsi Sarkkinen, 4 t, 57 €
8–20 osallistujaa
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Tanssi
jenkka jne. Opetus lähtee perusaskeleista
rauhalliseen tahtiin ja on tarkoitettu aloittaville tanssijoille.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.

1185302 Lavatanssin jatko
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
pe 19.30–21.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Anja Holopainen • 50 t • 59 €
7–40 osallistujaa
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi,
jenkka jne. Tämä ryhmä soveltuu pitempään tanssineille, joilla perusaskeleet
ovat jo hallussa.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.

1185303 Lavatanssi
Rantatupa, Tahkoranta,
Tahkorannantie 32, Joroinen
ma 19.30–21.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Markku Nissinen • 50 t • 59 €
5–40 osallistujaa
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi, foxi,
fusku jne.
Opetus lähtee perusaskeleista ja soveltuu
monilta osin myös pitempään tanssineille.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja puh. 040 745 2681/ Markku
tai info@tanssinissinen.com

Tanssi
HEINÄVESI
LAVATANSSI
1185401 Lavatanssin alkeet
Monitoimitalo, sali, Kenttätie 6, Heinävesi
ti 17.00–18.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anja Holopainen • 50 t • 59 €
7–40 osallistujaa
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi,
jenkka jne. Opetus lähtee perusaskeleista
rauhalliseen tahtiin.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
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Katso
tanssikoulu
–sivulla 52

1185402 LeiLa® Lavatanssia Leideille
Monitoimitalo, sali, Kenttätie 6, Heinävesi
su 17.30–19.45
6.9.–22.11.2020, 31.1.–25.4.2021
Anne Nissinen • 45 t • 56 €
7–40 osallistujaa
Jäitkö kukkaseksi lavatansseissa?
Vietiinkö vierestä tuskastuttavan usein?
Oliko tanssikurssilla taas tuplamäärä seuraajia kuin viejiä, joten puolet ajasta meni
seisoskellessa. LeiLa®- kurssilla et tarvitse odotella tanssivuoroa. Siellä opit viejän
tai seuraajan roolit ja halutessasi vaikka
molemmat Suomessa yleisesti tanssittavissa paritansseissa.
Tunnit ovat vain naisille!
Kokoontumiskerrat: 6.9., 13.9., 20.9.,
11.10., 18.10., 8.11., 15.11., 22.11.2020

1185304 Parisalsan alkeet
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ti 18.00–19.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Markku Nissinen • 50 t • 59 €
5–40 osallistujaa

ja 31.1., 7.2., 7.3., 28.3., 11.4., 18.4.,
25.4.2021.
Lisätietoja: Anne, puh. 040 542 5473.

JOROINEN
LAVATANSSI
1185301 Lavatanssin alkeet
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
pe 18.00–19.30
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Anja Holopainen • 50 t • 59 €
7–40 osallistujaa
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi,

Kuubalaista parisalsaa aloittelijoille.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja puh. 040 745 2681/Markku tai
info@tanssinissinen.com

1185305 Parisalsan jatko
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ti 19.30–21.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Markku Nissinen • 50 t • 59 €
5–40 osallistujaa
Kuubalaista parisalsaa niille, joilla perusteet on jo hallussa.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja puh. 040 745 2681/Markku tai
info@tanssinissinen.com

MUUT TANSSIRYHMÄT
1189301 Lavis
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
ti 18.00–19.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anne Nissinen • 33 t • 47 €
7–40 osallistujaa
LAVIS - Lavatanssijumppa on hauska,
helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka
perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan
välimuotoon. Tunnilla tanssitaan yksin
tuttuja lavatanssilajeja kuten humppaa,
jenkkaa, cha chaa ja sambaa.
Liikkeelle lähdemme perusteista, joten
mukaan voit tulla, vaikka et olisi aiemmin
tanssinut. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella.
(www.lavis.fi)

1189302 Afrolattarit
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
to 18.45–19.45
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Salla Pakarinen-Räsänen • 33 t • 47 €
7–33 osallistujaa
Reipasta menoa tanssillisin sarjoin.
Tutustutaan tanssin maailmaan afrikkalaisten ja latinalaisten liikkeiden ja rytmien saattelemana.
Sopii myös aloittelijoille.

VARKAUS
AIKUISBALETTI
1183101 Aikuisbaletin alkeet
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 18.45–20.15
7.9.–31.12.2020, 1.1.–19.4.2021
Heli Venäläinen • 50 t • 59 €
8–20 osallistujaa
Baletin avulla voit parantaa ryhtiä, saada
sulavat liikkeet sekä kehittää kehonhallintaa ja koordinaatiokykyä pianomusiikin
säestyksellä. Tunti rakentuu lämmittelevistä tekniikkaharjoituksista balettitangon
ääressä, keskilattialla tehtävistä liikkeistä,
diagonaalissa tehtävistä liikkuvista harjoitteista ja loppuvenyttelystä.
Sopii aloittelijoille tai vuoden balettia
tanssineille.

1183102 Aikuisbalettia edistyneille
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 18.30–20.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Heli Venäläinen • 50 t • 59 €
8–20 osallistujaa

Balettitunti koostuu lämmittelevistä tekniikkaharjoituksista balettitangon ääressä, keskilattialla tehtävistä sarjoista
ja diagonaalissa tehtävistä liikkuvista
harjoitteista mm. piruéteista ja hypyistä.
Kehittää tehokkaasti kehon hallintaa ja
koordinaatiokykyä.
Kurssi sopii muutaman vuoden balettia
harrastaneille.

1183103 Aikuisbaletin kärkitossutunti
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 20.00–20.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Heli Venäläinen • 17 t • 35 €
8–20 osallistujaa
Kärkitossutunnilla tehdään harjoituksia
tangon ääressä ja keskilattialla.
Kurssi sopii useamman vuoden balettia
harrastaneille ja perusasiat osaavalle.
Sinulla tulee olla omat kärkitossut tullessasi tunnille.

ITÄMAINEN TANSSI
1184101 Itämaisen tanssin alkeet
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
ti 19.30–21.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anne Hämäläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Itämainen tanssi on yksi maailman vanhimmista tanssilajeista, joka saattelee
sinut musiikillaan ja liikekielellään itämaiseen tunnelmaan. Tanssi tekee hyvää mielelle ja keholle. Itämainen tanssi vahvistaa
mm. lantion ja ylävartalon lihaksia ja lisää
niiden liikkuvuutta ja parantaa ryhtiä. Laji
sopii kaikenikäisille. Tutustutaan itämaisen tanssin perusliikkeisiin ja tekniikkaan.
Tehdään sarjoja, joista koostetaan pieni
tanssi.
Aivan alkeista aloittaville sekä vuoden
tanssineille.

1184102 Itämaisen tanssin jatko
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
ti 18.00–19.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Anne Hämäläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Perusliikkeet jo hallitseville. Kurssilla perustekniikkaa ja vaikeampia sarjoja joista
tehdään vaikeampi koreografia.

LAVATANSSI
1185101 Lavatanssin ensiaskeleet
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
su 17.00–18.30
13.9.–13.12.2020, 10.1.–18.4.2021
Markku Nissinen • 50 t • 59 €
8–40 osallistujaa
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Tanssi
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi, foxi,
fusku jne. Lähdemme perusaskeleista ja
kuvioista rauhalliseen tahtiin. Opiskelijat
voivat kurssin alussa vaikuttaa kauden
aikana opetettavien tanssilajien valikoimaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja puh. 040 745 2681/ Markku
tai info@tanssinissinen.com

1185103 Lavatanssin jatko
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
su 18.30–20.00
13.9.–13.12.2020, 10.1.–18.4.2021
Markku Nissinen • 50 t • 59 €
8–40 osallistujaa
Otamme mukaan uusia tanssilajeja
ja syvennetään aiemmin opeteltuja.
Kiinnitämme huomiota yhä enemmän
vientiin ja seuraamiseen sekä musiikin
tulkintaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja puh. 040 745 2681/ Markku
tai info@tanssinissinen.com

1185102 LeiLa® Lavatanssia Leideille
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
to 16.30–18.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Anne Nissinen • 50 t • 59 €
8–40 osallistujaa
Jäitkö kukkaseksi lavatansseissa?
Vietiinkö vierestä tuskastuttavan usein?
Oliko tanssikurssilla taas tuplamäärä seuraajia kuin viejiä, joten puolet ajasta meni
seisoskellessa. LeiLa®-kurssilla et tarvitse
odotella tanssivuoroa. Siellä opit viejän tai
seuraajan roolit ja halutessasi vaikka molemmat Suomessa yleisesti tanssittavissa
paritansseissa.
Tunnit ovat vain naisille!
Lisätietoja: Anne, puh. 040 542 5473.

SENIORITANSSI
1186101 Senioritanssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ma 13.00–14.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Helmi Jurvanen • 50 t • 59 €
8–40 osallistujaa
Kansainvälinen Senioritanssi on erinomaista terveysliikuntaa ja iloista ikääntymistä. Senioritanssi lisää liikkumisen
keveyttä, parantaa tasapainoa, edistää
sydänterveyttä, ehkäisee muistin heikkenemistä ja antaa oppimisen iloa ja elämyksiä.
Paria ei tarvita.

TANKOTANSSI

Tankotanssi on tanssi- ja liikuntamuoto,
jossa käytetään lattiasta kattoon ulottuvaa tankoa. Laji kehittää voimaa, notkeutta ja koordinaatiokykyä.
Tankotunneille tarvitset mukaan lyhyet
shortsit (jossa ei ole neppareita eikä nappeja yms. jotka voivat naarmuttaa tankoja) ja käsipyyhkeen. Korut, kuten sormukset, kaulakorut, riippuvat korvakorut tulee
riisua pois tuntien ajaksi.

1188101 Tankotanssia junioreille
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 16.00–17.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Johanna Seppänen • 33 t • 47 €
8–14 osallistujaa
Tämä ryhmä on tarkoitettu 6–12-vuotiaille.

1188102 Tankotanssin alkeet
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 17.00–18.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Johanna Seppänen • 33 t • 47 €
8–14 osallistujaa
Sopii uusille sekä lajiin tutustuville osallistujille.

1188103 Tankotanssin jatko
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 18.00–19.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Johanna Seppänen • 33 t • 47 €
8–14 osallistujaa
Sopii alkeet käyneille tai aikaisemmin
harrastaneille.

1188104 Tankotanssia edistyneille
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
ke 19.00–20.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Johanna Seppänen • 33 t • 47 €
6–10 osallistujaa
Tämä ryhmä sopii lajin edistyneille harrastajille.

MUUT TANSSIRYHMÄT
1189101 Lavis
Luttilan koulu, sali,
Savontie 133, Varkaus
ti 16.15–17.15
8.9.–1.12.2020, 7.1.–13.4.2021
Anne Nissinen • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
LAVIS - Lavatanssijumppa on hauska,
helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka
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perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan
välimuotoon. Tunnilla tanssitaan yksin
tuttuja lavatanssilajeja kuten humppaa,
jenkkaa, cha chaa ja sambaa.
Liikkeelle lähdemme perusteista, joten
mukaan voit tulla, vaikka et olisi aiemmin
tanssinut. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella.
(www.lavis.fi)

1189102 Afrolattarit
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
ke 20.00–21.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Salla Pakarinen-Räsänen • 33 t • 47 €
8–33 osallistujaa
Reipasta menoa tanssillisin sarjoin.
Tutustutaan tanssin maailmaan afrikkalaisten ja latinalaisten liikkeiden ja rytmien saattelemana.
Sopii myös aloittelijoille.

1189103 Tavisten tanssitunti
edistyneille
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 19.00–20.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Heli Venäläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Harjoitellaan nyky- ja jazztanssi-tekniikkaa.
Jatkotason tunti sopii aiempaa tanssitaustaa omaaville.

1189104 Nykytanssin tiiviskurssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la ja su 15.30–17.00
24.10.–8.11.2020, 20.2.–28.2.2021
Hanna Pohjola • 20 t • 38 €
8–30 osallistujaa
Kokonaisvaltainen ja virtaavan liikkeen
tiiviskurssi, joka pohjaa release -nykytanssitekniikkaan ja tanssi-improvisaatioon.
Tunti sopii aiempaa tanssitaustaa omaaville.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.10., 31.10.–
1.11., 7.–8.11.2020 ja 20.–21.2.,
27.–28.2.2021.

Liikunta ja terveys
Kevyt: Tunneilla on rauhallinen vauhti, ja kohtuullisen kevyet lihaskuntoliikkeet. Sopii kevyen liikunnan ystävälle ja liikuntaa aloittavalle.

Raskas: Tunneilla pidetään yllä kovaa vauhtia ja
tehdään raskaita lihaskuntoliikkeitä. Sopii rankan
treenin ystävälle.

Keskiraskas: Tunneilla on reipas vauhti. Sopii kohtuullista tempoa haluavalle.

Oman kunnon mukaan tehtävä: Voit itse vaikuttaa
tunnin tehotasoon.

HEINÄVESI
TERVEYSLIIKUNTA
8310401 Terveysliikunta
Monitoimitalo, sali, Kenttätie 6, Heinävesi
ti 18.30–19.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Hannu Jääskeläinen • 33 t • 47 €
7–30 osallistujaa
Monipuolista oman kehon painolla tehtävää toiminnallista-, liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelua kaikille oman kunnon
mukaan.

Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Normaalipaino ehkäisee monia erilaisia
sairauksia, mutta miten liikunnan ja ruokavalion avulla voi parhaiten vaikuttaa painoonsa ja omaan hyvinvointiinsa? Kurssin
aluksi on keskusteleva luento hyvinvointia

tukevasta ravitsemuksesta ja seuraavilla
kerroilla saadaan vinkkejä ilon löytämiseksi liikunnasta.
Kummankin omatoimijaksojen tueksi saa
käyttöön kurssia varten tehdyt verkkojumpat (2 x 60 min). Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

8310402 Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
ke 17.30–18.30
23.9.–2.12.2020
Hannu Jääskeläinen • 9 t • 23 €
5–16 osallistujaa
Kurssin kokoontumiset:
ke 23.9. klo 17.00–18.30 Luento
ravitsemuksesta, Huomioi kellonaika!
ke 30.9. klo 17.30–18.30 Liikunta +
liikuntaohjeet omatoimiharjoittelulle
3 vkoa omatoimiharjoittelua

ke 28.10. klo 17.30–18.30 Liikunta
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ke 2.12. klo 17.30–18.30 Liikunta +
lopetus

8310403 Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Malkkilan koulu,
Malkkilantie 153A, Malkkila
ke 17.30–18.30
9.9.–25.11.2020
Hannu Jääskeläinen • 9 t • 23 €
5–16 osallistujaa
Kurssin kokoontumiset:
ke 9.9. klo 17.00–18.30 Luento
ravitsemuksesta, Huomioi kellonaika!
ke 16.9. Liikunta + liikuntaohjeet
omatoimiharjoittelulle
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ke 21.10. Liikunta
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ke 25.11. Liikunta + lopetus
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Liikunta ja terveys
KUNTOLIIKUNTA
8311401 Naisten jumppa
Otto Kotilaisen koulu, Norppasali,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ke 17.00–18.00
16.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Nellija Vartiainen • 32 t • 47 €
7–30 osallistujaa
Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskuntoa ja
venyttelyä.
Monipuolista jumppaa naisille.
Tehotaso keskiraskas.

8311402 Hikijumppa
Paikka ilm. myöhemmin, Heinävesi
ma 18.30–19.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–12.4.2021
Salla Pakarinen-Räsänen • 33 t • 47 €
7–33 osallistujaa
Reipasta liikkumista ja helppoja liikkeitä,
lihaskuntoa ja venyttelyä.
Sopii kaiken kuntoisille ja ikäisille aikuisille.

8311403 Kuntoliikunta
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
su 18.00–19.00
13.9.–13.12.2020, 10.1.–18.4.2021
Hannu Jääskeläinen • 33 t • 47 €
5–20 osallistujaa
Monipuolista oman kehon painolla tehtävää toiminnallista-, liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelua kaikille oman kunnon
mukaan.

JOOGA
8340401 Varttuneiden jooga
Monitoimitalo, budo-sali,
Kenttätie 6, Heinävesi
to 15.00–16.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Johanna Vinha • 33 t • 47 €
7–30 osallistujaa
Notkeutta ja tasapainoa ylläpitäviä harjoituksia sekä rentoutusta. Jooga auttaa
selviytymään ikääntymisen mukana tuomista haasteista ja lisäämään eläkevuosille vireyttä, iloa ja toimintakykyä. Sopii
myös nuoremmille lempeitä harjoituksia
kaipaaville.
Ota mukaan oma joogamatto tai vastaava
alusta.

8340402 Hathajooga
Otto Kotilaisen koulu, Norppasali,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
ma 18.15–19.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Marjut Huttunen • 50 t • 59 €
7–25 osallistujaa
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Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Ota mukaan oma alusta.

8340403 Hathajooga
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
ma 16.15–17.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Marjut Huttunen • 50 t • 59 €
5–25 osallistujaa
Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Oma alusta mukaan.

JOROINEN
TERVEYSLIIKUNTA
8310301 Terveysliikunta
Urheilutalo, aula, Mutalantie 14, Joroinen
ma 15.15–16.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Matti Pakalén • 42 t • 51 €
7–17 osallistujaa
Tunti sisältää rauhalliseen tahtiin tehtävää vaihtelevaa alkulämmittelyä, venyttelyä sekä kuntosali-osuuden.
Kurssi sopii kaikille, myös ikäihmisille.
Tehotaso kevyt.

8310302 Kehonhuolto
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
ti 20.00–21.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
7–25 osallistujaa
Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Taso kevyt.

8310303 Kehonhuolto
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
ma 19.30–20.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sari Pulliainen • 33 t • 47 €
5–25 osallistujaa
Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Taso kevyt.

8310304 Terveysliikunta
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
ma 16.45–17.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021

Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
5–20 osallistujaa
Terveysliikuntatunnit koostuvat monipuolisesti erilaisista liikuntalajeista ja sopivat
kaikille kunnostaan huolehtiville.
Tehotaso kevyt.

8310305 Naisten terveysliikunta
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
to 18.00–19.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
5–15 osallistujaa
Monipuolista liikuntaa kaiken kuntoisille
naisille.
Tunti sisältää myös kehonhuoltoa.
Tehotaso kevyt.

Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Normaalipaino ehkäisee monia erilaisia
sairauksia, mutta miten liikunnan ja ruokavalion avulla voi parhaiten vaikuttaa painoonsa ja omaan hyvinvointiinsa? Kurssin
aluksi on keskusteleva luento hyvinvointia
tukevasta ravitsemuksesta ja seuraavilla
kerroilla saadaan vinkkejä ilon löytämiseksi liikunnasta.
Kummankin omatoimijaksojen tueksi saa
käyttöön kurssia varten tehdyt verkkojumpat (2 x 60 min). Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
8310306 Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
ti 17.30–18.30
8.9.–24.11.2020
Sanna-Maija Loikkanen • 9 t • 23 €
5–16 osallistujaa
Kurssin kokoontumiset:
ti 8.9. klo 17.00–18.30 Luento ravitsemuksesta, Huomioi kellonaika!
ti 15.9. Liikunta + liikuntaohjeet omatoimiharjoittelulle
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ti 20.10. Liikunta
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ti 24.11. Liikunta + lopetus

8310307 Hyvinvointia liikunnasta ja
ruokavaliosta
Kaitaisten Kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
ti 17.30–18.30
22.9.–1.12.2020
Sanna-Maija Loikkanen • 9 t • 23 €
5–16 osallistujaa
Kurssin kokoontumiset:
ti 22.9. klo 17.00–18.30 Luento ravitsemuksesta, Huomioi kellonaika!

ti 29.9. klo 17.30–18.30 Liikunta + liikuntaohjeet omatoimiharjoittelulle
3 vkoa omatoimiharjoittelua
ti 27.10. klo 17.30–18.30 Liikunta
4 vkoa omatoimiharjoittelua
ti 1.12. klo 17.30–18.30 Liikunta + lopetus

KUNTOLIIKUNTA
8311301 Kuntoliikunta
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
ti 19.00–20.00
8.9.–24.11.2020, 5.1.–6.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
7–20 osallistujaa
Sisältää monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja ja sopii kaiken ikäisille kuntoaan
kohottaville liikkujille.
Taso oman kunnon mukaisesti.

venyttelyt.
Tehotasoa voi säädellä oman kunnon
mukaan.

10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Matti Pakalén • 17 t • 35 €
5–15 osallistujaa

8311307 Kuntonyrkkeily
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
pe 16.00–17.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
7–15 osallistujaa

Tunnilla käydään läpi erilaisia venytystekniikoita. Tunti sisältää täsmävenytyksiä
niska-hartiaseudulle.
Sopii loppuvenyttelyksi sekä alkulämmittelyksi.
Taso kevyt.

Käydään läpi nyrkkeilyn perustekniikkaa monipuolisesti mm. pariharjoitteina.
Kokonaisvaltaista liikuntaa, pääpaino
sanalla kunto.
Sopii kaikille vauhdikkaasta liikunnasta
pitäville!
Tehotaso keskiraskas.

KAHVAKUULA

8311302 Miesten kuntopiiri
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
to 19.30–20.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
5–15 osallistujaa

8311305 Kahvakuula
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
pe 17.00–18.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
7–20 osallistujaa

Alkulämmittelyn jälkeen tehdään kiertoharjoitteluna rauhalliseen tahtiin harjoituksia käyttäen hyväksi mm kehonpainoa,
vastuskuminauhaa ja keppiä. Mukavaa
yhdessä liikkumista!
Tehotaso oma kunnon mukaan.

Sisältää myös oman kehonpainolla tehtäviä harjoitteita.
Kurssilla oltava oma kahvakuula.
Tehotaso keskiraskas.

8311303 Naisten kuntopiiri
Kaitaisten Kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
to 17.30–18.30
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Katri Janhunen • 33 t • 47 €
5–17 osallistujaa
Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita
käyttäen oman kehonpainoa ja jumppavälineitä. Hymy huulilla, hiki pinnassa ja
omaa kehoa kuunnellen. Tunti sisältää
alkulämmittelyt, lihasharjoitteet ja loppuvenyttelyt.
Tehotasoa voi säädellä oman kunnon
mukaan.

8311304 Miesten kuntopiiri
Kaitaisten Kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
to 19.00–20.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Katri Janhunen • 33 t • 47 €
5–17 osallistujaa
Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita
käyttäen oman kehon painoa ja jumppavälineitä. Hymy huulilla, hiki pinnassa ja
omaa kehoa kuunnellen. Tunti sisältää
alkulämmittelyt, lihasharjoitteet ja loppu-

8311306 Kahvakuula
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
ma 19.00–20.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
5–12 osallistujaa
Kahvakuulatunneilla harjoitellaan turvallisesti ja tehokkaasti hyvällä tekniikalla.
Kahvakuula on monipuolinen väline, jolla
harjoitellessa käytetään hyödyksi kuulan
omia luonnollisia liikeratoja.
Osallistujilla on oltava oma kahvakuula.
Tehotason voi itse säädellä kuulan painolla.

VENYTTELY
8330301 Venyttely
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
ma 17.45–18.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 17 t • 35 €
5–20 osallistujaa
Taso kevyt.

8330302 Venyttely
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
to 19.00–19.30

8330303 Venyttely
Kaitaisten Kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
to 18.30–19.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Katri Janhunen • 17 t • 35 €
5–17 osallistujaa
Sopii loppuvenyttelyksi sekä alkulämmittelyksi.
Taso kevyt.

JOOGA
8340301 Hathajooga
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
ke 18.00–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Marjut Huttunen • 50 t • 59 €
7–25 osallistujaa
Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Ota mukaan oma alusta.

VARKAUS
TERVEYSLIIKUNTA
8310101 Kevennetty kuntovoimistelu
naisille A
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ma 11.00–11.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–12.4.2021
Matti Pakalén • 25 t • 41 €
8–40 osallistujaa
Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Se sopii liikuntaa
aloitteleville ja peruskuntoa ylläpitäville.
Taso kevyt.

8310102 Kevennetty kuntovoimistelu
naisille B
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
ke 10.00–10.45
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Sari Pulliainen • 25 t • 41 €
8–40 osallistujaa
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Liikunta ja terveys
Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Se sopii liikuntaa
aloitteleville ja peruskuntoa ylläpitäville.
Taso kevyt.

to 19.15–20.00
10.9.–3.12.2020, 1.1.–15.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 25 t • 41 €
8–25 osallistujaa

8310103 Päivävoimistelu naisille C
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
ke 10.45–11.45
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Sari Pulliainen • 33 t • 47 €
8–40 osallistujaa

8310108 FasciaMethod
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ti 19.00–20.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Satu Portimo • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa

Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Se sopii parempi
kuntoisille ja peruskuntoa ylläpitäville.
Taso kevyt.

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kokonaisvaltainen
kehonhuoltomenetelmä, jossa kehon
liikkuvuutta parannetaan erilaisilla hengityksen rytmittämillä liikkuvuusharjoitteilla,
dynaamisilla täsmävenytyksillä, liikehallintaharjoittelulla ja faskia-käsittelypallon
avulla. FasciaMethod soveltuu kaikille,
jotka haluavat parantaa suorituskykyään
tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan.
Taso kevyt.
Voit ottaa mukaan oman fascia-käsittelypallon ja peiton/ huovan loppurentoutukseen.

8310104 Kevennetty kuntovoimistelu
miehille
Uimahalli, peilisali, Ahlströminkatu 11,
Varkaus
ke 13.00–13.45
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Matti Pakalén • 25 t • 41 €
8–40 osallistujaa
Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Se sopii liikuntaa
aloitteleville ja peruskuntoa ylläpitäville.
Tehotaso kevyt.

8310105 Tuolijumppa
Yhdistystalo Warikko,
Ahströminkatu 22, Varkaus
pe 13.00–14.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
8–41 osallistujaa
Tuolijumppaa turvallisesti ja tehokkaasti.
Mukavaa yhdessä tekemistä lihaskuntoa
kehittäen ja kehoa huoltaen.
Tehotaso kevyt.

Asahi
Asahi on suomalainen terveysliikunnan
menetelmä, jonka tarkoituksena on tyypillisten vaivojemme ennaltaehkäisy ja hoito.
Tunneilla huolletaan kehoa seisten tehtävillä yksinkertaisilla ja luonnollisilla liikunnallisilla harjoitteilla hengityksen kannattelemana. Sopii kaikille ikää katsomatta.
(www.asahi.fi)
Tehotaso kevyt.
8310106 Asahia päivällä
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ma 10.00–11.00
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
8310107 Asahi
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11–13, Varkaus

48

8310109 Kehonhuolto
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la ja su 13.45–15.15
24.10.–8.11.2020, 20.2.–28.2.2021
Hanna Pohjola • 20 t • 38 €
8–24 osallistujaa
Kokonaisvaltaista kehonhallintaa, venyttelyä, lihasten aktiivista venytystä, rentoutumista sekä ydintuen työstämistä. Sopii
kaikille, jotka nauttivat liikkumisesta ja
kehon hyvänolon tunteesta.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.10., 31.10.–
1.11., 7.–8.11.2020 ja 20.–21.2., 27.–
28.2.2021.

8310112 Toukolan jumppa
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
ke 17.30–18.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
5–25 osallistujaa
Monipuolista liikuntaa kaikille kunnostaan
huolehtiville.
Sopii niin naisille kuin miehillekin.
Tehotaso kevyt.

KUNTOLIIKUNTA
8311101 Kuntoliikunta
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
ti 16.00–17.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Reetta Kettunen • 33 t • 47 €
8–40 osallistujaa
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainoa
ja välineitä apuna käyttäen. Tunti koostuu
alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta
ja venyttelystä.
Reipas tunti joka soveltuu kaiken tasoisille
liikkujille.
Tehotaso keskiraskas.

8311102 Kuntoliikunta
Luttilan koulu, sali, Savontie 133, Luttila
ti 18.45–19.45
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Sari Pulliainen • 33 t • 47 €
8–40 osallistujaa
Tunti sisältää askelluksia alkulämmittelyssä. Lihaskunto-osuudessa käydään läpi
kaikki lihasryhmät myös välineitä hyödyntäen, loppuvenyttely. Kuntoliikunnassa
hengästyt ja kuntosi nousee. Tehotaso
keskiraskas.

8310110 Terveysliikunta
Harjurannan kylätupa,
Harjurannantie 588, Harjuranta
ma 16.30–17.30
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sari Pulliainen • 33 t • 47 €
5–15 osallistujaa

8311103 Kuntoliikunta
Könönpellon koulu, sali,
Kivipurontie 8–10, Könönpelto
ke 18.30–19.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Reetta Kettunen • 33 t • 47 €
8–40 osallistujaa

Terveysliikuntatunnit koostuvat monipuolisesti erilaisista liikuntalajeista ja sopivat
kaikille kunnostaan huolehtiville.
Tehotaso kevyt.

Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainoa
ja välineitä apuna käyttäen. Tunti koostuu
alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta
ja venyttelystä.
Reipas tunti joka soveltuu kaiken tasoisille
liikkujille.
Tehotaso keskiraskas.

8310111 Sydänjumppa
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4A, Kangaslampi
ma 11.15–12.45
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Matti Pakalén • 50 t • 59 €
5–30 osallistujaa
Tehotaso kevyt.

8311104 Kuntoliikunta
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4A, Kangaslampi
ke 19.00–20.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
5–30 osallistujaa

Monipuolista ja tehokasta liikuntaa.
Tehotaso: Edetään oman kunnon mukaan.

8311108 Cross-treeni
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11–13, Varkaus
to 18.00–19.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
Treenataan monipuolisesti eri välineillä
ja kehonpainolla tehtäviä liikkeitä kovalla
sykkeellä. Tehokas ja hikinen treeni!
Tehotaso keskiraskas-raskas.

8311109 Kamppaillen kuntoon
Liikuntalo, painisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
pe 19.30–20.30
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
Käytämme kamppailulajeista sovellettuja
lihaskunto-, taito- sekä nopeusharjoitteita
kestävyyttä kehittäen. Harjoitteet tehdään
omaa kehonpainoa hyödyntäen, kurssi
sisältää myös kehonhuoltoa.
Sopii tehokkaasta liikunnasta pitäville.
Tehotaso raskas.

KAHVAKUULA
8311105 Kahvakuula A
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11–13, Varkaus
to 17.00–18.00
10.9.–4.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
Kahvakuulatunneilla harjoitellaan turvallisesti ja tehokkaasti hyvällä tekniikalla.
Kahvakuula on monipuolinen väline, jolla
harjoitellessa käytetään hyödyksi kuulan
omia luonnollisia liikeratoja.
Osallistujilla on oltava oma kahvakuula.
Tehotason voi itse säädellä kuulan painolla.

8311106 Kahvakuula B
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
pe 18.30–19.30
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
8–25 osallistujaa
Sisältää myös oman kehonpainolla tehtäviä harjoitteita.
Kurssilla oltava oma kahvakuula.
Tehotaso keskiraskas.

8311107 Kahvakuula
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4A, Kangaslampi
pe 17.30–18.30

11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
8–20 osallistujaa
Kahvakuulatunneilla harjoitellaan turvallisesti ja tehokkaasti hyvällä tekniikalla.
Kahvakuula on monipuolinen väline, jolla
harjoitellessa käytetään hyödyksi kuulan
omia luonnollisia liikeratoja.
Osallistujilla on oltava oma kahvakuula.
Tehotason voi itse säädellä kuulan painolla.

VESILIIKUNTA
8314101 Kevennetty vesijumppa A
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
pe 8.45–9.15
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 17 t • 47 €
8–40 osallistujaa
Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

8314102 Kevennetty vesijumppa B
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
pe 9.30–10.00
11.9.–4.12.2020, 8.1.–16.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 17 t • 47 €
8–40 osallistujaa
Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

8314103 Hydrobic A
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
ma 18.00–19.15
7.9.–30.11.2020, 11.1.–19.4.2021
Sari Pulliainen • 33 t • 67 €
8–25 osallistujaa
Tehokasta aerobicin kaltaista vesiliikuntaa
musiikin tahdissa. Vesi pehmentää liikkeitä ja toimii samalla vastuksena. Tunti
sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä.
Sopii kaikille jotka pitävät vedessä liikkumisesta.

8314104 Hydrobic B
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
to 14.45–16.00
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 67 €
8–25 osallistujaa
Tehokasta aerobicin kaltaista vesiliikuntaa
musiikin tahdissa. Vesi pehmentää liikkeitä ja toimii samalla vastuksena. Tunti
sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä.
Sopii kaikille, jotka pitävät vedessä liikkumisesta.

JOOGA
8340101 Joogaa aloittelijoille
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ke 9.00–10.30
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Päivi Pietiläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Joogaa vasta-alkajille. Sopii ikään tai kuntoon katsomatta. Harjoitus tehdään omista lähtökohdista, itseä kuunnellen.

8340102 Aamujooga
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 7.30–8.30
10.9.–4.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Päivi Pietiläinen • 33 t • 47 €
8–30 osallistujaa
Hathajoogaa varhaiseen aamuun. Virkistä,
notkista mieltä ja kehoa alkavaan päivään
hieman reippaammalla harjoituksella.

8340103 Hathajoogaa päivällä A
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
ti 10.00–11.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Marjut Huttunen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Ota mukaan oma alusta.

8340104 Hathajoogaa päivällä B
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 9.00–10.30
10.9.–4.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Päivi Pietiläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Lempeää hathajoogaa, jossa huomioidaan mahdolliset kehon rajoitteet, edeten
kiireettömästi kehoa kuunnellen, mieltä
rauhoittaen. Harjoitukseen kuuluu lisänä
hengitysharjoituksia.

8340105 Hathajoogaa päivällä C
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
to 10.45–12.15
10.9.–3.12.2020, 7.1.–15.4.2021
Päivi Pietiläinen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Lempeää hathajoogaa, jossa huomioidaan mahdolliset kehon rajoitteet, edeten
kiireettömästi kehoa kuunnellen, mieltä
rauhoittaen. Harjoitukseen kuuluu lisänä
hengitysharjoituksia.
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8340106 Hathajooga A
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ti 16.00–17.30
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Päivi Pietiläinen • 50 t • 59 €
8–35 osallistujaa

8340110 Jooga-päivä B
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–15.00
17.10.2020
Kari Timonen • 5 t • 17 €
8–25 osallistujaa

8340112 Astangajoogan tiiviskurssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la ja su 12.00–13.30
24.10.–8.11.2020, 20.2.–28.2.2021
Hanna Pohjola • 20 t • 38 €
8–20 osallistujaa

Iltaan lempeää, rauhallista Hathajoogaa.
Tavoitteena mielen ja kehon hyvinvointi.
Vapauttaen, hellittäen päivän kiireestä ja
stressistä.
Sopii myös vasta-alkajille.

Päivän aikana venytetään kehoa ja mieltä.
Tarjolla arjesta irtautumista, rentoutusta
ja uutta opittavaa joogan maailmasta ja filosofiasta. Päivä sisältää avaavan joogan,
omakustanteisen ruokatauon ja iltapäivän
rentouttavan Yin joogan.

Kertauskurssi astangajoogan ensimmäisen sarjan seisomasarjaan. Sopii astangajoogan perusteet hallitseville.
Kurssia ei suositella mikäli on raskaana /
tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.10., 31.10.–
1.11., 7.–8.11.2020 ja 20.–21.2., 27.–
28.2.2021.

8340107 Hathajooga B
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ti 17.30–19.00
8.9.–1.12.2020, 12.1.–13.4.2021
Päivi Pietiläinen • 50 t • 59 €
8–35 osallistujaa
Iltaan lempeää, rauhallista Hathajoogaa.
Tavoitteena mielen ja kehon hyvinvointi.
Vapauttaen, hellittäen päivän kiireestä ja
stressistä.
Sopii myös vasta-alkajille.

8340108 Hathajooga C
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
ke 15.30–17.00
9.9.–2.12.2020, 13.1.–14.4.2021
Marjut Huttunen • 50 t • 59 €
8–30 osallistujaa
Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.

8340109 Jooga-päivä A
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–15.00
12.9.2020
Kari Timonen • 5 t • 17 €
8–25 osallistujaa
Päivän aikana venytetään kehoa ja mieltä.
Tarjolla arjesta irtautumista, rentoutusta
ja uutta opittavaa joogan maailmasta ja filosofiasta. Päivä sisältää avaavan joogan,
omakustanteisen ruokatauon ja iltapäivän
rentouttavan Yin joogan.
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8340111 Jooga-päivä C
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la 10.00–15.00
27.3.2021
Outi-Maija Itkonen • 5 t • 17 €
8–25 osallistujaa
Päivä alkaa kahden tunnin matkalla Flow
-joogan syövereihin. Flow -jooga on joogan
asanaharjoitus, jossa eri asanat (eli jooga-asennot) yhdistetään virtaaviksi kokonaisuuksiksi, joiden läpi kuljetaan hengityksen rytmissä.
Yin -jooga on kehoa ja mieltä hellivä, pysähtynyt ja rento harjoitus, jossa sidekudoksille luodaan painetta pysymällä asanassa mahdollisimman liikkumatta. Sen
jälkeen asento vapautetaan ja päästetään
energia taas liikkumaan. Harjoitus etenee
näin paineistuksen, vapautuksen ja rentoutuksen sykleissä, luoden hyvin meditatiivisen kokonaisuuden.
Jooga-päivä sopii aloittelijoista kokeneempiin harrastajiin. Aiemmasta keho-mieli
-lajien harrastamisesta on hyötyä, mutta
tärkeintä on avoin mieli ja halu pysähtyä.
Alku- ja loppurentoutusta varten suositellaan varaamaan mukaan lämmintä vaatetta. Halutessaan voi ottaa mukaan myös
oman joogatiilen.
Osallistumista ei suositella raskaana
oleville.
Päivä sisältää Vinyasa Flow-joogaa, omakustanteisen ruokatauon ja iltapäivän
rentouttavan Yin joogan.

8340113 Joogan asanatyöpaja
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
la ja su 10.00–12.00
24.10.–8.11.2020, 20.2.–28.2.2021
Hanna Pohjola • 27 t • 45 €
8–20 osallistujaa
Oivaltava ja kehoa huoltava työpaja.
Kurssilla tutustutaan klassisiin jooga-asanoihin ja tehdään lyhyt harjoitus.
Erityisenä kohteena on toiminnallinen
anatomia asanaharjoituksessa.
Kurssi on tarkoitettu joogan eri lajien harrastajille, mutta siitä hyötyvät myös joogan
ohjaajat ja opettajat.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.10., 31.10.–
1.11., 7.–8.11.2020 ja 20.–21.2., 27.–
28.2.2021.
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Opi arvostamaan itseäsi ja parantamaan
ihmissuhdetaitojasi mindfulnessin avulla
26.9., Varkaus
TRE stressiä ja jännittyneisyyttä purkava
kehollinen harjoitusmenetelmä 3.10.,
Varkaus
Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle
24.10., Varkaus
Hoitava hengitys 28.11., Varkaus

Soisalo-taidekoulut tarjoavat monipuoliset harrastusmahdollisuudet taitavien ja
innostavien opettajiemme ohjauksessa.
Oppilaslähtöisessä opetuksessa korostuu
taiteen tuottama ilo.

KUVATAIDEKOULU

Anna taiteen vaikuttaa! Kuvataidekoulu
tarjoaa 7–19-vuotiaille lapsille ja nuorille
monipuolista kuvataiteen opetusta.
Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin sekä tekemällä taidetta eri tekniikoilla,
työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvallisen
ilmaisun kautta lapsi tai nuori voi mm. toteuttaa luovuuttaan, harjoitella havaintojen
tekemistä ja kehittää sekä kuvallista ilmaisukykyään että taidollisia valmiuksiaan.
Kuvataidekoulun opetus on teemallista ja
tavoitteellista. Keskeistä opetuksessa on
innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Monipuolisen työskentelyn kautta kehitetään oppilaan kuvallista
ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä
sekä vahvistetaan oman taidesuhteen
muotoutumista. Monipuolisen työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat myös mm.
taidenäyttelyihin tutustuminen ja taideretket. Kuvataiteen opetusta järjestetään
Varkaudessa, Nuorten Talolla
(os. Osmajoentie 28).
Kuvataidekoulun ryhmiin ilmoittaudutaan
lapsen tai nuoren iän mukaan. Voit tulla
myös tutustumaan kuvataidekouluun.

Yhteiset opinnot -kuvataideryhmät
7–12-vuotiaille
Nautitaan taiteen tekemisestä ja taide-elämyksistä! Opetusta 2–3 t/vko. Ryhmissä
opitaan kuvantekemisen perusasioita sekä
tutustutaan kuvallisiin ilmaisukeinoihin ja
perustekniikoihin:
• piirustus ja maalaus
• taidegrafiikka
• keramiikka
• kuvanveisto
• valokuvaus
• monitaiteiset kokeilevat tekniikat
• animaatio
• performanssi
• ympäristö -ja yhteisötaide
Teemaopinnot -kuvataideryhmät
12–19-vuotiaille
Ryhmissä syvennytään tekniikkoihin ja
kuvallisiin kokonaisuuksiin: piirustus,
maalaus, keramiikka, kokeileva kuvataide,
mediataide ja digitaide. Oppilaan omaa taiteellista ilmaisua vahvistetaan ja hän oppii
arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan
omaa sekä muiden työskentelyprosessia.
Opetusta 3 t/ vko.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/kuvataidekoulu
Kaarin Oresmaa,
kaarin.oresmaa@soisalo-opisto.fi,
puh. 044 444 2273

KÄSITYÖKOULU

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käsitöitä ja opitaan kädentaitoja monipuolisesti. Käytettävät materiaalit
ja tekniikat vaihtelevat langoista ja pehmeistä materiaaleista luonnonmateriaaleihin, kierrätykseen ja koviin materiaaleihin.
Käsityökoulussa mm. huovutetaan, kudotaan, värjätään, ommellaan, solmeillaan,
punotaan, muotoillaan, rakennellaan ja
nikkaroidaan. Opintoihin kuuluu myös opintoretkiä ja vierailuja.
Opiskelussa keskeistä on käsillä tekemisen ilo, positiiviset oppimiskokemukset
ja luovaan työskentelyyn kannustaminen.
Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityön ja kulttuurin eri osa-alueilla.
Opetuksessa korostuvat taidon ja luovuuden lisäksi kulttuurin tuntemus, alueellisuus ja käsityöperinteet.
Opinnot voi aloittaa 7-vuotiaana tai sitä
vanhempana. Kokonaisuuden suorittaminen kestää noin kuusi vuotta. Opetus on
teemallista, tavoitteellista ja tasolta toiseen
etenevää. Opiskelusta saa todistuksen,
jota voi hyödyntää myöhemmin opinnoissa.
Käsityökoulun käytyään oppilas on perehtynyt monipuolisesti materiaalien ja teknii-

koiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa
ja hyvinvointinsa välineenä. Käsityökoulu
antaa valmiuksia elinikäiselle harrastamiselle sekä opintojen jatkamiselle.
Soisalo-käsityökoulu toimii Heinävedellä
ja Joroisissa. Heinävedellä opetukseen
sisältyy myös kuvataidejaksoja. Joroisten
Taito-käsityökoulu toimii yhteistyössä Taito
Itä-Suomen kanssa.
Lisätiedot: www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/kasityokoulu/
Päivi Tölli, paivi.tolli@soisalo-opisto.fi,
puh. 040 713 8654

TAIDELEIKKIKOULU

Soita, laula, musisoi,
Tanssi, liiku, tarinoi.
Mieti, maalaa, muotoile,
Etsi, tutki, kuuntele.
Näyttele ja näperrä,
mielihyvää hykerrä!
Taideaineet tarjolla,
luovan leikin varjolla!

Satubaletti ja Rytmivarpaat
(3–6-vuotiaat, 5–6-vuotiaat ja
6–7-vuotiaat)
Tutustutaan tanssin kiehtovaan maailmaan. Tehdään monipuolisesti harjoituksia
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Täydennyskoulutukset

leikin ja luovan liikkeen avulla integroiden
tanssia myös muihin taideaineisiin.

liikkeiden oikeellisuus ja baletille ominaisen esteettisyyden hahmottaminen.

Vauvamuskari (alle 1-vuotiaat) ja
Taaperomuskari (1–2-vuotiaat)
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja integroidaan musiikki muihin taideaineisiin yhdessä vanhemman kanssa.

Street-tunneilla yhdistyvät HipHopin sekä
eri katutanssilajien rentous, sähäkkyys ja
tekniikka. Nykypäivän musiikki- ja tanssi-ilmiöistä vaikutteita ottavaa treenausta,
jossa tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja.

Muskari (3–4-vuotiaat)
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja integroidaan musiikki muihin taideaineisiin.
Rumpumuskari (5–6-vuotiaat)
Soitetaan djembe-rumpua sekä muita rytmisoittimia, tutustutaan rytmikirjoituksen alkeisiin, lauletaan,
kuunnellaan, liikutaan ja integroidaan musiikki muihin taideaineisiin.
Huilumuskari (5–6- ja 6–7-vuotiaat)
Soitetaan lasten poikkihuilua, lauletaan,
kehosoitetaan ja tutustutaan nuottikirjoituksen alkeisiin 3–5 lapsen pienryhmässä.
Soitinlainaus sisältyy lukukausimaksuun.
Kuvataideryhmät: Taideseikkailijat
(3–4-vuotiaat) ja Värikäs sivellin
(5–6-vuotiaat)
Tutustutaan monipuolisesti kuvan tekemiseen: piirretään, maalataan, tehdään
keramiikkaa, painotöitä, ja kokeilevaa kuvataidetta. Käydään luovasti, leikin avulla
läpi kuvan tekemisen perusasioita esim.
sommittelua ja värioppia.
Erityislapsen osallistuminen mahdollistetaan pienentämällä ryhmäkokoa.
Tarvittaessa huoltaja järjestää tunnille
avustajan.
Lisätiedot: www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/taideleikkikoulu/
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho,
hanna-reetta.viirret-ruoho@soisalo-opisto.fi,
puh. 040 713 8652

TANSSIKOULU

Tanssikoulussa rytmiä, iloa ja tanssin riemua! Tanssitunteja koululaisista aikuisiin
saakka. Alle kouluikäisille tanssitunteja
järjestetään Soisalo-taideleikkikoulussa.
Tanssikoulun tunnit ovat lajista riippuen
kerran tai kahdesti viikossa. Voit ottaa
tuntivalikoimaasi myös useamman kuin
yhden tanssilajin. Lukujärjestykset ja lisätiedot: http://www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/tanssikoulu/

Nykytanssi-tunneilla nautitaan liikkeen
ja vauhdin hurmasta. Tunti koostuu erilaisista lyhyistä tekniikkaharjoituksista ja
tanssisarjoista tilassa liikkuen. Tunnit ovat
ensimmäisenä vuonna kerran viikossa ja
seuraavina vuosin kaksi kertaa viikossa.
Baletti-tunneilla tutustutaan klassisen
baletin tekniikkaan ja tyyliin ilmaista itseä.
Tavoitteena on kehittää tanssiteknistä
osaamista, kehonhallinnan lisääminen,
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HipHop-tunneille voit osallistua, kun
osaat katutanssin alkeet. Tunnilla keskitytään HipHopin tanssitekniikkaan.
Tunneilla tyylilajeista tutuksi tulevat mm.
House, Popping ja Locking. Tunneilla tehdään Hiphopin tekniikka harjoituksia ja
tanssisarjoja.

Pianonsoiton voi aloittaa 5-vuotiaana.
Viulu on kaunisääninen jousisoitin.
Yleisin viulunsoiton aloitusikä on 5–9
vuotta.

Sello on jousisoitinperheen toiseksi matalin soitin. Sellonsoiton voi aloittaa 6-vuotiaana.
Huilu on kaunisääninen ja monipuolinen
puupuhallin. Huilunsoiton sopiva aloitusikä
on 9–10 vuotta, mutta nuorempanakin voi
aloittaa.
Klarinetti on puupuhallinperheen ”jokapaikan höylä”, erittäin monipuolinen soitin.
Sopiva aloitusikä on 9–10 vuotta, mutta
nuorempanakin voi aloittaa,

DanceHall Fusion -tunneille voit osallistua 12-vuotaista alkaen: jamaikalaisesta
katutanssista vaikutteita saanut tanssilaji.
Tunneilla on vauhdikas meno erilaisten
tekniikka- ja tanssisarjojen parissa.

Saksofoni on puhallinporukan hauska ja
cool rämäpää! Saksofonin sopiva aloitusikä
on noin 10 vuotta, mutta nuorempanakin
voi aloittaa.

Twerk K 16 -tunnilla tehdään alavartalopainotteisia lajille ominaisia tanssiliikkeitä mm. sheikkausta ja ”pop” –liikkeitä.
Vauhdikasta menoa luvassa.

Kitara on monipuolinen instrumentti,
koska sitä voi käyttää sekä säestys-, että
soolosoittimena. Hyvä opiskelun aloitusikä
on kahdeksasta vuodesta ylöspäin.

UUTUUS! Showtanssi on monipuolinen
tanssilaji, joka yhdistää mm. nykytanssin,
jazztanssin, disco-tanssin sekä baletin
tekniikkaa. Tunneilla tehdään mukaansa
tempaavia ja heittäytymiseen kannustavia
tanssisarjoja, joissa korostuu ilmaisun ja
yhdessä tanssimisen ilo. Showtanssista
oppii hyvin tanssin perusteita kuten piruetin, erilaisia hyppyjä sekä erilaisia hyppyja askelsarjoja.

Sähkökitara on monipuolinen bändisoitin.
Sähkökitaran soiton voi aloittaa 7-vuotiaana.

UUTUUS! Koreografiatunnilla perehdytään erilaisiin tapoihin rakentaa omaa koreografiaa ja luoda tanssia yhdessä muiden kanssa. Tunti on suunnattu tanssia jo
jonkin aikaa harrastaneille, jotka haluavat
päästä luomaan omia koreografioita ja
laajentamaan tanssillista ajattelua. Tunnit
tarjoavat kattavan paketin erilaisia lähtökohtia tanssin tekemiseen, ja kehittävät
koreografista ajattelua antaen rohkeutta
omaan taiteelliseen tulkintaan!
Lisätiedot: www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/tanssikoulu
Anna Savolainen,
anna.savolainen@soisalo-opisto.fi
puh. 040 713 8657

MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopistossa perehdytään musiikin
ihmeellisen maailmaan itse musisoiden
innostavien ja ammattitaitoisten opettajien
ohjauksessa. Musiikkiopiston työtapoja
ovat soittimen yksilöopetus, soittaminen
pienryhmissä ja orkestereissa
sekä soittamista tukevat musiikin yleiset
aineet. Musiikkiopisto toimii Leppävirralla,
Pieksämäellä ja Varkaudessa.

Piano on monipuolinen soitin, jolla yksinkin soittaminen kuulostaa hienolta.

Varkauden toimipaikka sijaitsee Soisalo-opistotalolla
Taipaleentie 24
asiakaspalvelu@snellmanedu.fi | 044 746 2840
www.snellmanedu.fi

Harmonikka on soitin, jolla voi melodian
ja säestyksen soittaa yhtä aikaa.
Sopiva aloitusikä on 6-vuotiaasta ylöspäin.
Yksinlaulutunneilla harjoitellaan hengitys- ja laulutekniikkaa.
Vaskipuhaltimia ovat trumpetti, käyrätorvi,
alttotorvi, baritonitorvi, pasuuna ja tuuba.
Suositeltavaa on aloittaa 6–7-vuotiaana.
Rummut ovat yhtyeen sielu – basson
kanssa ne muodostavat pohjan koko
bändin soundille. Rumpujen opiskelun voi
aloittaa 7-vuotiaana.
Popjazz-pianotunneilla opetellaan pianonsoitontekniikkaa ja soitetaan monipuolisesti kevyttä musiikkia.
Popjazz-laulutunneilla opiskellaan laulutekniikkaa ja lauletaan musiikkia laajasti
populaarimusiikin eri tyylilajeista.
Lisätiedot: www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/musiikkiopisto
Jukka Tuohino,
jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi,
puh. 044 743 6410

Snellman-kesäyliopiston Varkauden koulutustarjonta
Opi arvostamaan itseäsi ja parantamaan ihmissuhdetaitojasi mindfulnessin avulla
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
la klo 10.00–16.00
26.9.2020
Anne-Kristiina Kolehmainen,
mindfulness-ohjaaja • 73 €
Ajatuksemme voivat olla negatiivisia ja
tämä vaikuttaa tunnetilaamme ja päinvastoin. Meillä voi olla itseemme kohdistuvaa
negatiivista kritiikkiä. Mielemme arvostelee
ja kommentoi lakkaamatta itseämme ja
kanssaihmisiä. Tutkimuksissa on havaittu,
että mindfulness-harjoitteiden säännöllinen tekeminen vähentää asioiden vatvomista ja murehtimista. Ajattelukyky paranee jo lyhyen aikaa kestävän meditoinnin
jälkeen. Pystymme säätelemään paremmin
tunteitamme ja meillä on parantunut keho-mieli -yhteys, jolloin omaamme enemmän positiivisia ja vähemmän negatiivisia
tunnekokemuksia. Tarkempi sisältö: snellmankesayliopisto.fi
Sisältö Tehdään monipuolisia ohjatuttuja mindfulness-harjoitteita, jotka tukevat
muun muassa itsesäätelyä, stressinhallintaa ja rentoutumista. Harjoitteita on mahdollista kuunnella myös jälkikäteen.
Kohderyhmä Sinulle, jos tunnet, että
murehdit jatkuvasti ja ajattelet asioista
negatiivisesti, haluat oppia uusia keinoja
oman hyvinvointisi tueksi, kaipaat vakautta
elämääsi, tunnet itsesi stressaantuneeksi
tai uupuneeksi ja sinulla on uniongelmia.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
14.9.2020 mennessä.
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä
kommunikoinnin tukena
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
ti-ke klo 9.15–15.15
22.9.–23.9.2020
Katja Sohlström, AAC-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen valmentaja • 143 €
Harjoitellaan arkeen sopivia tukiviittomia, joita voi käyttää puhetta tukevana
ja korvaavana kommunikointimuotona
ja kuvien käyttöä kommunikoinnissa, toiminnanohjauksessa ja strukturoinnissa.

Opetus perustuu vahvaan kokemukseen
AAC-keinojen käytöstä ja toteutetaan
käytännönläheisesti osallistujien toiveita
huomioiden. Tarkempi sisältö: snellmankesayliopisto.fi
Kohderyhmä Lasten kanssa työssä tai
vapaa-ajalla toimiville sekä perheille.
Aikaisempaa kokemusta viittomien tai kuvien käytöstä ei tarvitse olla.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
7.9.2020 mennessä.
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä
kommunikoinnin tukena jatkokurssi
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
ti-ke klo 9.15–15.15
9.2.–10.2.2021
Katja Sohlström, AAC-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen valmentaja • 143 €
Tule hakemaan lisää vinkkejä ja rohkeutta tukiviittomien ja kuvakommunikaation
käyttöön lasten kanssa. Tarkempi sisältö:
snellmankesayliopisto.fi
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
25.1.2021 mennessä.
TRE stressiä ja jännittyneisyyttä purkava kehollinen harjoitusmenetelmä
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
la klo 10.00–13.15
3.10.2020
Markku Liinamaa, TRE-ohjaaja,
Mindfulness-ohjaaja, sosiaalityöntekijä,
työnohjaaja • 65 €
TRE® (Tension, Stress&Trauma Release
Exercise) on kehollinen itsehoitomenetelmä, joka on helppo oppia ja ottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitäväksi rutiiniksi. TRE-harjoitus käynnistää luonnollisen
palautumismekanismin, joka purkaa kehon
jännitystiloja. Se pohjautuu autonomisen
hermoston stressireaktioon ja nisäkkäille
luontaiseen kykyyn purkaa stressihormonia
vapinarefleksin kautta. Teorian ja harjoitusten myötä saat valmiuksia selvitä mm. työn
ja kiireellisen elämän tuomasta stressistä
ja kuormituksesta.
Sisältö TRE –menetelmän teoria ja tausta,
ohjattu harjoittelu menetelmään, rentoutusjakso, keskustelu ja palaute harjoitte-

lukokemuksesta, vinkkejä menetelmän
ylläpitämiseen ja jatkotyöstämiseen ja
Mindfulness –harjoitetteiden hyödyntäminen kehon tilan havainnointiin ja läsnäoloon juurtumiseen.
Kohderyhmä Kaikille työhyvinvoinnista ja
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille. Harjoittelu ei sovi,
jos on somaattisia tai psyykkisiä sairauksia
tai pitkällä oleva raskaus.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
14.9.2020 mennessä.
Tiimivastaavana työyhteisössä
– Haasteet ja mahdollisuudet
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
ke klo 8.30–15.30
7.10.2020
Päivi Perämäki, työnohjaaja, LTO • 140 €
Tule mukaan vuorovaikutteiseen sparrauspäivään yhdessä vertaiskollegojen kanssa
pohtimaan, miten omalla toiminnallasi voit
vaikuttaa oman työsi sujuvuuteen ja minkälaiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
asiantuntija esimiehellä ovat.
Sisältö Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet, asiantuntijan vastuu ja valta,
työntekijän vastuu, asenteet ja arvostus,
”supervoimiako” tarvittaisiin?, ihmisten
erilaisuus voimavaraksi, toimivan vuorovaikutuksen valtava voima, ”Uskallatko katsoa
peiliin?” – Omat luontaiset taipumukset
– missä omat vahvuudet ja kehittymiskohdat?, puuttumisen kulttuuri Mitä ja Miten?
ja mistä asiantuntijalle tukea prosesseiden
esimiehenä toimimiseen?
Kohderyhmä Tiimivastaavat, suunnittelijat, moniammatillisten ryhmien vetäjät ja
projektipäälliköt.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
22.9.2020 mennessä.
Visuaalisen viestinnän perusteet ja
työkalut
ti 20.10.2020 klo 14–15.30 ja
ti 27.10.2020 klo 14–15.30, verkko
to 22.10.2020 klo 9–15.30 ja
to 29.10.2020 klo 9–15.30, lähiopetus,
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
Petra Suominen, Medianomi AMK, yrittäjä
• 183 €
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Täydennyskoulutukset
Kuinka rakentaa yrityksen, yhteisön tai
henkilön visuaalista ilmettä ja brändiä
ilmaisilla työkaluilla. Koulutuksessa käydään läpi mitä tarkoittaa organisaation
identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi ja
miksi se on tärkeää pitää mukana markkinoinnissa ja viestinnässä. Lisäksi opit käyttämään ilmaisia visuaaliseen viestintää tarkoitettuja ilmaisia työkaluja ja opit ymmärtämään visuaalisen viestinnän perusasiat.
Lähipäiville ota oma kone mukaan.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
6.10.2020 mennessä.
Purentaelimistön (TMD) fysioterapia
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
pe klo 12.00–17.00
23.10.2020
Hanna Pohjola, TanssT, TtM, ft • 135 €
Paneudutaan TDM-potilaan manuaaliseen
kliiniseen tutkimukseen ja tarkastellaan
käytännönläheisesti ns. ”hands on”-tyyppisesti purentalihasten palpaatiota, toimintaa sekä pehmytkudos- ja trigger-/ fasciakäsittelyä.
Kohderyhmä Hammaslääkärit, hammashoitajat, suuhygienistit ja fysioterapeutit.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
8.10.2020 mennessä.
Superhyvää suolistolle, keholle ja
mielelle
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
la klo 10.00–15.00
24.10.2020
Leena Putkonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, eräopas • 95 €
Syöminen on iloinen ja hyvinvointia lisäävä
osa elämää. Monella dieettipuhe ja ruokasäännöt ovat sotkeneet syömisen rentoutta, mutta syömisentaitoja voi opetella missä vain elämänvaiheessa. Tule kuulemaan,
mitkä tutkitut ruoat ja syömistavat tuovat
terveyttä! Saat myös vinkkejä, miten arjen
ruokahuolto sujuu ilman vaikeita syömissääntöjä.
Sisältö: Suoliston, suolistomikrobiston
ja aivojen yhteispeli, näin pidät suoliston
kunnossa, prebioottisen ja sen ruokavalion
perusteet, miten hoitaa herkkää vatsaa,
FODMAP-ruokavalio tutuksi, miten tehdä
terveystekoja kokoon katsomatta, miksi
kehopositiivisuus on puuttuva linkki pysyvien elämäntapamuutosten polulla, kuinka
tietoinen syöminen voi auttaa löytämään
itselle sopivat syömisen taidot ja tietoisen
syömisen käytännön harjoitukset.
Kohderyhmä Sinulle, joka olet kiinnostunut ruokavalion hyvää tekevistä vaikutuksista kokoon katsomatta, suoliston, aivojen
ja ruokavalion yhteydestä ja kokeilemaan,
miten tietoisen syömisen avulla voit löytää
tasapainoisen ruokasuhteen.
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Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi,
11.10.2020 mennessä.
Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja
vuorovaikutusleikki
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
la klo 9.30–16.00
14.11.2020
Minna Lappalainen, menetelmäkehittäjä,
musiikintekijä • 130 €
Kohotetaan yhdessä ”tunnesarvet” ja herkistytään kuuntelemaan musiikkia ihan
uusin korvin, löytäen siitä aina uusia tunnelmia, tunnetiloja, hahmoja, maisemia ja
tarinoita. Mukaan saat uusia musiikillisia ja
toiminnallisia työkaluja tunnetaitotyöskentelyyn ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen
sekä luovaan yhteistoimintaan ja ilmaisuun. Erilaisia tunnekäsitteitä ja tunnetaitoteemoja lähestytään luovin työtavoin,
mm. musiikin, liikkeen ja leikin, kuvallisen
työskentelyn, laulun ja soiton, keskustelun
ja kosketuksen sekä draaman ja tarinankerronnan avulla. Voit tutustua myös Musa
tuntuu! –materiaaliin ja hankkia se (ei
kuulu koulutuksen hintaan).
Kohderyhmä Varhaiskasvatuksen, esi- ja
alkuopetuksen ammattilaiset, alakoulun
opettajat, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimivat ammattilaiset, kuten
erityisopettajat, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit, musiikki- ja taidekasvattajat
sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja
lastenohjaajat.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
1.11.2020 mennessä.
Hoitava hengitys
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
la klo 9.00–15.30
28.11.2020
Marketta Manninen, luontaishoitaja, diplomivyöhyketerapeutti, Hoitava Hengitys -kouluttaja sekä Buteyko-ohjaaja  • 80 €
Avataan hengityksen fysiologiaa uudella
tavalla. Opit, minkälainen hengitystapa on
terveyttä edistävää ja minkälainen hengitys
heikentää terveyttäsi. Saat lukuisia vinkkejä häiriintyneen hengityksen korjaamiseen.
Vinkit ja hengitysharjoitukset ovat yksinkertaisia ja säännöllinen harjoittelu voi tuottaa
merkittäviä terveyshyötyjä. Kurssi koostuu
teoriaosuuksista, hengitysharjoituksista ja
nielua avartavaa kielijumppaa.
Sisältö: Buteyko-menetelmä ja Hoitava
Hengitys HB ®; liikahengitys sekä hiilidioksidin rooli elimistön hapensaannissa,
terveyttä heikentävän hengityksen merkit
ja oireet, hengityksen merkitys astman,
kuorsauksen ja uniapnean synnyssä sekä
hoidossa, lapsen hengitystavan merkitys
mm. kasvojen luuston oikealle kehitykselle,

stressin ja paniikkihäiriön oireiden lievitys
hengityksen avulla ja hengitys liikunnan
yhteydessä.
Kohderyhmä Sopii kaikille terveytensä
itsehoidosta kiinnostuneille, jotka haluavat
lääkkeetöntä lievitystä mm. unihäiriöihin,
kuorsaukseen, uniapneaan sekä hengityksen ongelmiin, kuten astmaan, krooniseen
tukkoisuuteen sekä poskiontelovaivoihin.
Myös täysin terveeksi itsensä tuntevat
saavat tästä elimistön hapensaantia parantavasta menetelmästä hyötyä esimerkiksi
liikuntaan, urheiluun tai kiihtyneen mielen
rauhoittamiseen. Arvokasta lisäosaamista
työhönsä koulutuksesta saavat kaikki terveyden- ja hyvinvoinnin alalla toimivat.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
15.11.2020 mennessä.
Pagizemmo karjalakse
- Karjalan kielen alkeet
ma klo 17.00-18.30
25.1.–19.4.2021, verkko
Olga Kuusela, FM  • 83 €
Tulgua terveh opastumah karjalua!
Opiskele karjalan kielen alkeita verkossa.
Sopii myös vähän karjalan kieltä puhuville.
Tavoitteena on, että matkustaessa karjalan
kielisillä alueilla selviydyt arjen perustilanteissa. Opiskellaan erilaisten tekstien ja
tehtävien avulla livvinkarjalan perussanastoa ja kieliopin perusteita. Harjoitellaan
kirjaimet ja niiden ääntely, opitaan lukemaan karjalan kielellä, käydään kevyesti
läpi muoto-opin perusteet ja harjoitellaan
sanojen taivutukset. Kurssilla käytetään
opettajan materiaaleja sekä Raija Pyölin
Livvinkarjalan kielioppia ja Livvinkielen harjoituskirjaa. Tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen ja kuulokkeet. Osallistumislinkin saat
sähköpostiisi ennen koulutuksen alkua.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi
13.1.2021 mennessä.
SnellmanEDU verkkokoulutukset
• Opinnäytetyösparraus 5.9.–5.12.
• Oppimisen vaikeudet lukiossa 17.–24.9.
• Lukio-opiskelijan oppimaan oppiminen ja
tukeminen 21.9.–19.10.
• Verkkokoulutuksen suunnittelun
perusteet (1 op) 29.9.–3.11.
• Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op
• Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja
ja pelisäännöt
• Karjalan kielen alkeet 25.1.–19.4.
Ilmoittautuminen www.snellmanedu.fi

SOISALO-OPISTOLAISET RY
Puheenjohtaja, Rami Marja-Leena
p. 040 069 7060

Lahjakortti
on hyvä
lahja!

Sihteeri, Pyykkö Anneli
p. 040 704 2745
Lisätietoja: www.soisalo-opisto.fi

Opinto-ohjelma
2020-2021
VASTAAVA TOIMITTAJA:
Kati Arola
KUVAT:
Kuvapankki, Jukka Tuohino ja
Pasi Tenhunen

Lahjakortti on hyvä lahja!
Soisalo-opiston lahjakortti
on erinomainen ja
persoonallinen lahja
perheenjäsenelle,
sukulaiselle tai ystävälle.
Kortti on voimassa yhden
vuoden (ostopäivästä
alkaen) ja sillä voi maksaa
kurssin tai osan siitä. Voit
itse määrittää lahjakortin
suuruuden.

PAINO:
PunaMusta Oy
Muutokset mahdollisia

Soisalo-käsityökoulu
toimii myös
Heinävedellä.
Katso sivu 51.

t
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k
ö
ity
Käs olla 34
viik

TAITTO:
Hurry Factor Oy

Varkaus

1.vuosiluokka
ke 15‐16.30, 90€/lukukausi
2.‐3. vuosiluokka
ma 15.15‐16.45, 90€/lukukausi
TULE
4.‐5. vuosiluokka
KÄSITYÖ‐ ke 17‐19.15,
120€/lukukausi
6.‐7.
vuosiluokka
KOULUUN! � 15.15‐17.30, 120€/lukukausi
Aikuiset ma 17‐20, 150€/lukukausi
+ materiaalit
Leppävirta
alkavat to 15‐16.30 90€ ja jatkavat 17‐19.15 120€
Joroinen
alkavat � 14‐16.30 ja jatkavat ke 15‐17.30

Villasukka‐
lanka
Käsityön taiteen perusopetusta lapsille,
nuorille sekä aikuisille!

3.90
100g

Lisä�eto�a �a ilmoi�autumiset:
Taito Shop, Kauppakatu 17 Varkaus
www.taitoitasuomi.ﬁ puh. 0440 162 246.
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JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

ILMOITTAUDU MUKAAN!
www.soisalo-opisto.fi
Puh. 040 713 8660
Soisalo-opisto
soisaloopisto
#soisaloopisto

