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Soisalo-opistossa voit harrastaa ja
opiskella kansalaisopistossa sekä
taidekouluissa. Kansalaisopistoon voit
tulla iästä ja koulutustaustasta riippumatta.
Musiikkiopisto, kuvataide-, käsityö-,
tanssi- ja taideleikkikoulu on suunnattu
lapsille ja nuorille.

KESTÄVÄÄ ILOA JA OPPIA
Vuosi sitten kirjoitin, että kevät 2020 on
myös Soisalo-opistossa ollut poikkeuksellinen. Niin myös koko lukuvuosi 2020–
2021 oli poikkeuksellinen. Opiston toiminta-alue ulottuu monen kunnan, monen
maakunnan ja sairaanhoitopiirin alueelle.
Erilaiset alueelliset suositukset ja rajoitukset toivat vaikeuskerrointa opetuksen
turvalliseen järjestämiseen. Voimme olla
tyytyväisiä, että toiminta pystyttiin toteuttamaan lähes normaalisti. Toivottavasti
nyt alkava lukuvuosi 2021–2022 on ihan
”tavallinen”.
Keväällä 2020 otettiin digiloikka taiteen
perusopetuksessa. Silloin uumoiltiin, että
seuraavaksi loikka otetaan kansalaisopistossa. Niin on myös tapahtunut. Joroisten
kunnan alueella aikuisten opetus siirtyi
1.3.2021 kuukaudeksi etäopetukseen
kunnan päätöksen mukaisesti. Yllätyimme
positiivisesti, kun lähes 60 % kansalaisopiston kursseista pystyttiin siirtämään
etäopetukseen. Tarvitaan näköjään ”pikku
pakko”, että etäopetus koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Etäopettaminen
ja -opiskelu kansalaisopiston kursseilla on
sujunut mallikkaasti.

Korona-aikana käyttöön otetut ja hyviksi
koetut käytänteet jäävät elämään myös
poikkeusolojen jälkeen. Opetus- samoin
kuin työskentelytavat ovat monipuolistuneet ja samalla palvelujen saavutettavuus
on parantunut. Yhdelle sopii verkkokurssi
ja toiselle lähikurssi, kolmannelle etäopiskelu, kun taas hybridimalli on hyvä vaihtoehto jossakin tilanteessa.
Harrastamisen ja kulttuurin merkitys kansalaisille on korostunut poikkeusaikana.
Ihmiset kaipaavat yhdessä tekemistä,
kokemista ja olemista. Tämä tulee selkeästi esille myös opiston toteuttaman
kyselyn Mitä haluat harrastaa tai opiskella? vastauksissa. Kursseille saa tulemaan oman hyvinvoinnin ylläpito, uuden
oppiminen, halu harrastaa ja yhdessäolo.
Samankaltaisilla argumenteilla visioidaan
tulevaisuutta Soisalo-opiston strategiassa
2025. Soisalo-opisto edistää toiminnallaan ihmisen monipuolista kehittymistä,
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta
perustuu kestävän kasvatuksen ja -elämäntavan arvoihin. Vastuullisuudesta
kertoo myös se, että tämä painotuote on
hiilineutraali.

Hiilineutraali opinto-ohjelma

Herkästi toiveitanne kuunnellen olemme
suunnitelleet lukuvuoden 2021–2022 ohjelman. Käsissänne oleva Soisalo-opiston
opinto-ohjelma on uudenlainen, se sisältää ihan koko tarjonnan. Alkupuolella
on kansalaisopiston kurssit ja sivulta 52
lähtien taiteen perusopetuksen tarjonta.
Samasta julkaisusta löytyy helposti, mitä
lapset, nuoret ja aikuiset voivat harrastaa
ja opiskella.
Seuraava asiakkaan kommentti kiteyttää
hyvin kevään 2021 tunnelmia: Kiitos!
Kaiken tämän epätietoisuuden keskellä
valitsemani kurssit ovat toimineet kivasti.
Kaikkiin en kuitenkaan uskaltanut edes
ilmoittautua. Ensi syksynä sitten uudestaan.
Marjut Latva-Vesanen
rehtori, 31.7.2021 saakka

Kestävän kehityksen
sertifioitu oppilaitos

Hiilineutraali painotuote on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 100 % hiilineutraali painotuote saadaan,
kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Verified Carbon Standard
-sertifioitujen ilmastoprojektien kautta täysimääräisesti. Hiilineutraalin painotuotteemme kompensaatiot on kohdistettu hankkeeseen, joka suojelee Amazonin sademetsää Perun puoleisella alueella. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

ClimateCalc -sertifitoitu painotuote. Käytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa päästölaskelmasta. Päästöt
lasketaan vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä
perustuu siis tarkkaan tietoon.

Joutsenmerkki on osoitus ympäristöystävällisyydestä, turvallisesta ja laadukkaasta tuotteesta. Merkki myönnetään hakijalle,
joka täyttää tiukat vaatimukset mm. käytettyjen kemikaalien laadun ja määrän, kierrätyksen ja energiankäytön.

OPINTO-OHJELMA 2021–2022
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus

Avainlippu kertoo, että tuotteemme ja palvelumme ovat Suomessa valmistettuja.

Soisalo-opiston konsertit, näyttelyt ja muut tapahtumat

www.soisalo-opisto.fi
Soisalo-opisto
soisaloopisto

#soisaloopisto

Soisalo-opisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin opetustarjonnassa tai
kurssimaksuissa.

PEFC-merkintä varmistaa, että paperiin käytetty puuraaka-aine ja kuidut ovat peräisin ekologisesti ja kestävän kehityksen
periaatteella hoidetuista metsistä. Metsien hoidossa on otettu huomioon YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja luonnon
monimuotoisuus.

–merkki kertoo, että ohjelma viedään ympäristöystävällisesti perille.

Opiskeluinfoa

KANSALAISOPISTO
Kansalaisopiston kurssit on tarkoitettu
kaikille. Voit tulla niille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.
Kursseja on mm. kielistä, kotitaloudesta, käsityöstä, musiikista, liikunnasta,
luonnosta, taideaineista, tanssista ja tietotekniikasta.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 11.8. klo 12.00 ja jatkuu koko
lukuvuoden ajan
● netissä
www.opistopalvelut.fi/soisalo-opisto
● soittamalla
040 713 8660 ke 11.8. klo 12–16 ja
muuna aikana ma–to klo 9–15.
Tiedon kurssille pääsystä saat heti ilmoittautumisen yhteydessä, emme lähetä erillistä ilmoitusta ennen kurssin alkamista.
Kirjoita muistiin kurssit, joille olet ilmoittautunut.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.
Ilmoittautumisessa tarvittavia
tietoja:
● kurssin numero tai nimi
● nimi ja henkilötunnus
● yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite)
● alle 18-vuotiaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan tiedot
● jos kurssimaksun maksaja on yhdistys
tai yritys, tarvitaan maksajan laskutustiedot mm. osoite ja y-tunnus.

Ilmoittautumisen peruminen
Jos haluat perua ilmoittautumisen, tee se
viimeistään seitsemän arkipäivää ennen
kurssin alkamista.
Voit perua kurssin sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi tai
soittamalla 040 713 8660.
Jos ilmoittauduit kurssille internetissä,
voit perua ilmoittautumisen Omat tiedot
-kohdassa.
Kurssin perumiseen tarvitset ilmoittautumisnumeron ja kurssin numeron.
Jos teet peruutuksen alle seitsemän arkipäivää ennen kurssin alkua, joudut maksamaan puolet kurssimaksusta.
Jos et aloita kurssia tai keskeytät sen
Jos et peru ilmoittautumistasi, maksat
kurssimaksun kokonaan. Maksat kurssimaksun kokonaan, vaikka et tule kurssille
tai keskeytät kurssin.
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YHTEYSTIEDOT

ASIAKASPALVELU
soittamalla
040 713 8660 ma–to klo 9–15
sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi

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

Jukka Tuohino, puh. 040 713 8630

Opintoneuvonta

Heinäveden suunnittelusta vastaava sekä
kädentaidot, hyvinvointi
Päivi Tölli, puh 040 713 8654
Joroisten suunnittelusta vastaava sekä
luonto, hygienia, ensiapu, järjestyksenvalvonta, puutarha, kirjallisuus
Miia Impiö, puh. 040 713 8664
Varkauden suunnittelusta vastaava sekä
kuvataide
Kaarin Oresmaa, puh. 044 444 2273
Kielet, liikunta ja terveys, tieto- ja
viestintätekniikka
Sirpa Virtanen, puh. 041 730 8171
Kädentaidot ja kotitalous
Pirjo Manninen, puh. 040 713 8634
Musiikki (Varkaus)
Janne Juutilainen, puh. 040 713 8656
Musiikki (Joroinen ja Heinävesi)
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho,
puh. 040 713 8652
Tanssi ja teatteri
Anna Savolainen, puh. 040 713 8657

KURSSIEN MAKSAMINEN JA
LASKUTUS
Kun ilmoittaudut kurssille, olet valmis maksamaan kurssimaksun.
Kurssimaksun voit maksaa verkkopankissa, ePassilla, liikunta- ja kulttuuriseteleillä
tai laskulla.
Voit maksaa verkkopankissa ne
kurssimaksut, joihin ei tule alennusta.
Verkkopankissa maksamiseen tarvitset
pankkitunnukset.
Lähetämme laskun kotiosoitteeseen (tai
laskutusosoitteeseen), jos et ole maksanut kurssimaksua verkkopankissa, ePassilla tai seteleillä. Lasku kurssimaksusta
lähetetään kurssin alkamisen jälkeen
ja laskussa huomioidaan ennen kurssin
alkamispäivää todistetut alennukset sekä
toimistolle tuodut liikunta- ja kulttuuriedut.
Lasku on maksettava viimeistään laskun
eräpäivänä. Jos sinulla on kysyttävää
laskusta, soita toimistoon 040 713 8660
ennen laskun eräpäivää. Jos et maksa
laskua, menetät opiskeluoikeuden.
Jos perustellusta syystä opintomaksua
hyvitetään, niin hyvityssumma on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron hyvityksiä
ei makseta.

Kurssimaksun maksaminen liikunta-,
kulttuuri tai muilla seteleillä
ePassi
Maksu tapahtuu internetissä ePassi-kuvakkeen kautta. Jos käytät ePassia
maksamiseen, sinun pitää maksaa koko
kurssimaksu ePassilla. Maksamisessa
käyttäjätunnus on puhelinnumerosi ja
salasanan olet saanut ePassilta.
Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit, Tyky-Kuntosetelit, Virikesetelit
ja Osuuskauppa PeeÄssän liikuntasetelit
Jos maksat kurssimaksun seteleillä, sinun
täytyy tuoda setelit toimistolle ennen kurssin alkamispäivää.
Liikunta- tai kulttuuriseteleillä et voi
maksaa kurssimaksua kurssin alkamisen
jälkeen.
Seteleitä ei vaihdeta rahaksi, eikä niistä
anneta rahaa takaisin.

TIETOA OPISKELUSTA

Alennukset

Asiakastoive

Kurssit

Alennukset ovat henkilökohtaisia.
Alennuksen saa yhdestä kurssista lukuvuoden aikana.
Kun ilmoittaudut netissä jätä yhden
kurssin kurssimaksu maksamatta, toimisto vähentää alennuksen kurssimaksusta.
Alennuksen saat vain ennen kurssin
alkamispäivää.

Kurssit, jotka on toteutettu asiakaskyselyn
tai kurssitoiveen perusteella on merkitty
Asiakastoive-symbolilla:

Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle. Opistosta lähetetään tekstiviesti tai
soitetaan, jos olet saanut kurssipaikan
varasijalta.
Syyslukukauden opetus alkaa pääsääntöisesti ma 13.9.2021.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Opintoryhmän minimikoko kaupungissa 8,
kirkonkylillä 7 ja sivukylillä 5.
Kurssi toteutetaan, jos kurssin minimiopiskelijamäärä täyttyy viimeistään
6 vrk ennen kurssin alkua. Jos kurssi
peruuntuu tai siihen tulee muutoksia, saat
siitä tiedon tekstiviestillä.
Jos puhelinnumerosi tai osoitteesi
muuttuu, ilmoita siitä toimistolle sähköpostilla soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi tai
soittamalla 040 713 8660.
Jos tunnit peruuntuvat opettajan sairastumisen vuoksi (enintään 2 kokoontumiskertaa lukuvuodessa) ei korvaavia tunteja
järjestetä.
Jos opetusta ei voi järjestää lähiopetuksena esim. koronarajoitusten takia, osa
kursseista voi kokoontua etäopetuksena/
verkossa.

Opiskelu
Sinulla on mahdollisuus saada todistus
opinnoistasi. Pyydä todistus 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 HelleWi-kurssihallintajärjestelmään.
Henkilötietojen rekisteröimisen tarkoitus
on henkilön yksilöiminen ja asiakaspalvelujen tuottaminen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä palvelujen hoitamisen kannalta.

Käytössä olevat alennukset:
● Työttömän alennuksen saa työtön, jonka työnhaku on voimassa (TE-palvelut/
Oma asiointi). Käy näyttämässä työttömän
tosite toimistolla tai lähetä tosite sähköpostilla ennen kurssin alkua. Työttömän
alennus on 20 € yhdestä kurssimaksusta
lukuvuoden aikana.
● Eläkeläisalennuksen saa 63 vuotta täyttänyt eläkeläinen.
Jos olet alle 63-vuotias eläkeläinen, käy
näyttämässä eläkekortti toimistolla ennen
kurssin alkua. Jos olet jo aiemmin näyttänyt kortin, niin mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Eläkeläisalennus on
5 € yhdestä kurssimaksusta lukuvuoden
aikana.
● Warkaus-kortilla saa yhden maksuttoman kurssin lukuvuoden aikana. Käy näyttämässä kortti toimistolla ennen kurssin
alkua.
● 9-kortilla saa 20 €:n alennuksen yhdestä kansalaisopiston kurssimaksusta lukuvuoden aikana. Käy näyttämässä kortti
toimistolla ennen kurssin alkua. Lisäksi
kortilla pääsee maksutta opiston järjestämiin tilaisuuksiin.

Esteettömyys

Soisalo-opiston palvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että jokainen
pystyy osallistumaan niihin. Esteettömät
tilat on merkitty kurssien kohdalle kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla:
Henkilökohtaisen avustajan käyttäminen kurssilla on mahdollista.
Mikäli tila tai opetusjärjestelyt ovat
esteenä harrastamiselle, ota yhteyttä, niin
pyrimme järjestämään asian. Kysymyksiä
tai palautetta palvelujen ja verkkosivujen
saavutettavuudesta voit laittaa sähköpostilla soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi

Tulethan tuoksutta kursseille!
Jokainen Soisalo-opiston opiskelija ja
työntekijä voi vaikuttaa siihen, että tuoksuyliherkätkin voivat osallistua kursseille.

Loma-ajat
Syysloma viikolla 42
Pyhäinpäivä 6.11.2021
Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
Joululoma 20.12.2021–6.1.2022
Talviloma viikolla 10
Pääsiäinen 14. –18.4.2022
Vappu 1.5.2022
Helatorstai 26.5.2022

Tarjoukset
Kansalaisopiston yhdelle kurssille voi käydä tutustumassa yhdellä kokoontumiskerralla. Tutustuminen ei koske lyhytkursseja
eikä yksilöopetusta.
Jos haluat käydä tutustumassa, ota
yhteyttä aineen suunnittelijaan tai toimistoon. Yhteystiedot sivulla 4.
Kansalaisopistossa on myös kursseja, joissa kurssimaksu sisältää aikuisen ja yhden lapsen osallistumisen.
Lisälapsien kurssimaksu on 10 €/ lapsi.
Ilmoittautumisen yhteydessä kirjoita lisätietoihin lasten osallistuminen. Kurssit on
symbolilla. Voit tulla kursseilmerkitty
le myös ilman lasta.

SOISALO-OPISTON
KEVÄTRUPPEEMA
JA NÄYTTELYT
23.–25.4.2022

Anna palautetta tai lähetä
kurssitoiveita opiston internetsivuilla tai sähköpostiin
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi
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9000101 Janne Jääskeläinen:
Suomen kultakauden maalarit
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali
(luokka 117), Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 17.30–19.30
20.8.2021
Janne Jääskeläinen
Klassisesti koulutettu kuvataiteilija ja
taideopettaja Janne Jääskeläinen luennoi Suomen kultakauden kuvataiteesta.
Luennolla tarkastellaan 1800-luvun sekä
1900-luvun alun kuvataiteen kansainvälisiä ilmiöitä Suomen kultakauden taiteilijoiden kautta. Perehdytään yksittäisten taiteilijoiden taustoihin ja koulutukseen niin
Suomessa kuin ulkomailla sekä siihen,
miten taiteilijat tuotannollaan osallistuivat
maassamme vallitsevaan ajan henkeen.
Luennolla sukelletaan myös syvälle kunkin taiteilijan tekniikoihin ja niiden eroihin
ammattilaisen näkökulmasta sekä siihen,
miten taiteilijat vaikuttivat kuvataiteen
tuleviin sukupolviin.
Luennolla käsitellään useita kiinnostavia 1800–1900-luvun vaihteen
taiteilijoita kuten Akseli Gallen-Kallela,
Helene Schjerfbeck, Eero Järnefelt, Albert
Edelfelt, Fanny Churberg ja Pekka Halonen
sekä vanhempia, heille tietä raivanneita
alan huippuja.
Luennoitsija Janne Jääskeläinen on
Firenzessä klassisen maalaustaiteen
koulutuksen saanut taidemaalari, kuvanveistäjä sekä kuvataideopettaja. Hän
on erityisesti perehtynyt renessanssi- ja
barokkiajan sekä 1800-luvun kuvataiteeseen ja taidehistoriaan. Jääskeläinen on
myös Espoossa toimivan Ateljee Espoo
-taidekoulun perustaja.
Metsäkansa-luentosarja
Varkauden museot,
Wredenkatu 5 A ja verkossa
to 18.00-19.30
26.8.2021–17.3.2022

Luennot
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua
(ellei toisin ole ilmoitettu).
Kaikki luennot ovat maksuttomia, tervetuloa!
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Metsäkansa-luentosarja käsittelee metsänomistajuuden historiaa, puunjalostusteollisuuden vaikutuksia metsänhoitoon sekä metsänhoidossa tapahtuneita
muutoksia ja nykyaikaisen puunjalostusteollisuuden arvopohjaa. Luentosarja
liittyy Varkauden museoiden Metsäkansa
-näyttelyyn, joka käsittelee teollisuuden
alkutuotantoa ja puunhankintaa. Luennot
toteutetaan yhteistyössä Varkauden museoiden ja Soisalo-opiston kanssa.
Muutoksia metsänhoidossa
to 26.8.2021 Puunjalostusteollisuuden
vaikutukset metsänhoitoon, tohtori Tapani
Tasanen (kurssinumero 9000103)
to 23.9.2021 Toteutuvatko metsänomistajan toiveet ja tavoitteet metsänhoidossa? metsäsijoittaja ja metsänomistaja
Timo Kujala (kurssinumero 9000104)

Puunjalostusteollisuuden
arvopohja
to 21.10.2021 Puunjalostusteollisuuden
arvopohja - avohakkaamaton puutavara,
Jouni Lehmonen, Jukola Ind.
(kurssinumero 9000105)
to 20.1.2022 ”12 myyttiä jatkuvan kasvatuksen ongelmista”, Innoforin hallituksen puheenjohtaja DI Marcus Walsh
(kurssinumero 9000106)
Metsänomistajan näkökulma
to 17.2.2022 Metsänomistajuuden
historia, tutkija Reetta Karhunkorva
(kurssinumero 9000107)
to 17.3.2022 Metsänomistajan ja biologin näkökulmat metsänhoitoon, Tuomas
Sopanen (kurssinumero 9000108)
Luennot järjestetään sekä Varkauden
museoilla paikan päällä että verkkovälitteisesti. Luennoille pitää ilmoittautua
etukäteen, jotta tiedetään, moniko
tulee paikan päälle tai osallistuu
verkkovälitteisesti. Museolle mahtuu
20 kuulijaa.
Verkkoluentoa varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai
puhelin) sekä toimivan internetyhteyden.
Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ennen luennon alkua antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
9000102 Voiko kuluttaja hillitä
ilmastonmuutosta?
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
To 13.00–14.30
30.9.2021
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.
9000401 Lotta Svärd - 100 vuotta
naisten yhteiskuntavastuuta
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 18.00–19.30
6.10.2021
Kaija Vesala, Suomen Lottaperinneliiton
puheenjohtaja, emerita

Suomen Naisten Huoltosäätiön, koska johtotehtävissä olleet lotat pelkäsivät, että järjestö lakkautetaan, kuten Suojeluskunnille
oli käynyt. Lotta Svärd-järjestö lakkautettiinkin 23.11.1944. Kun Suomen Naisten
Huoltosäätiö täytti 60 vuotta 2004, säätiön
nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.
Luennolla käydään läpi järjestön historiaa, toimintaa ja tapahtumia. Luennon
sisältönä on mm. lottakenraali Fanni
Luukkonen, Työmaahuolto Oy, Lotta Svärd
Säätiön asuntotuotanto, Syvärannan lottamuseo Tuusulassa sekä Lotta Svärdin
70-vuotisjuhla Finlandia-talossa.
Kaija Vesala on toiminut sotilaskotijärjestössä aktiivisesti 60 vuotta sekä
vuonna 1992 perustetussa Lottaperinne
-järjestössä vuodesta 2006. Vesala on
ollut Suomen Lottaperinne-liiton puheenjohtajana 2014–2019 ja hän on Kouvolan
Seudun Lottaperinne-yhdistyksen kunniapuheenjohtaja. Vesalan juuret ovat vahvasti Heinävedellä.
9000402 Pukuja kulttuureissa
-verkkoluentosarja
Verkkoluentosarjassa tarkastellaan
Suomen kulttuuristen ja etnisten ryhmien
pukeutumista eri näkökulmista.
to 11.11. Kansallispuvussa kevyesti
klo 16.45–17.30 Soja Murto,
kansallispukuyrittäjä
klo 17.30–18.15 Helena Hämäläinen,
käsityötieteilijä, sekä Tiina Salonen,
juuripukeutuja ja opettaja
to 18.11. Modernia
saamepukeutumista
klo 16.45–17.30 Pirita Näkkäläjärvi,
saamelaisasiantuntija
klo 17.30–18.15 Minna Moshnikoff,
käsityötubettaja ja kolttapukeutuja
to 25.11. Romanipuvun perinteitä ja
bändipukeutumisen viestejä
klo 16.45–17.30 Anita Lindgren,
romanipukujen asiantuntija ja ompelija
klo 17.30–18.15 Emmi Silvennoinen,
KM, muusikko
Helsingin suomenkielinen työväenopisto ja
Tekstiilikulttuuriseura -Sällskapet för textilkultur ry - järjestävät yhteistyössä kolme
verkkoluentoa, jotka striimataan Helsingin
työväenopiston YouTube -kanavan kautta.
Luentolinkit löytyvät ennen luennon
alkua Soisalo-opiston nettisivuilta ja
Facebookista. Tallenteet voi katsoa jälkikäteen 13 päivän ajan.

Lotta Svärd-järjestö perustettiin vuonna
1921 ja se oli Suomen väkilukuun suhteutettuna maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Sota-aika
1939–44 oli lottien tulikaste; lotat toimivat
lukuisissa huolto- ja avustustehtävissä
vapauttaen miehet sotilaallisiin tehtäviin.
Lotta Svärd-järjestö perusti 24.10.1944
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VERKKOKURSSI
1006101 Musiikin perusteet
Ma 19.00–20.00
20.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Laura Brelo • 31 t • 45 €
Opettelemme musiikin teoriaa nuottinimistä sävellajeihin ja perusrytmeistä
melodian laulamiseen suoraan nuottikuvasta.
Voit olla vasta-alkaja tai jo pidempään
musiikkia harrastanut.
Opiskelu tapahtuu sekä itsenäisesti
tehtäviä tehden, että opettajan kanssa
etätunneilla Teams-ohjelman välityksellä.
Tehtäväalustana on peda.net.
Lähiopetuskerrat syksyllä 20.9., 4.10.,
25.10., 8.11., 22.11. ja 29.11. Keväällä
myös kuusi lähiopetuskertaa, päivät tarkentuvat loppuvuodesta.
Kurssisisältöä muokataan opiskelijoiden tarpeen mukaan, voimme esimerkiksi
tutustua ilmaisen nuotinkirjoitusohjelman
käyttöön (Musescore).
Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille
sähköpostitse ennen kurssin alkua.

HEINÄVESI
YKSILÖOPETUS

1001401 Piano, harmonikka,
kitara, basso
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 15.45–17.45
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Tuomo Hokka • 270 €
Pianon, harmonikan, kitaran tai basson
alkeita. Pianolla voi opiskella myös vapaata säestystä.

1002401 Pop-jazz-laulu
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 14.00–18.00
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Taavi Kiiskinen•270 €

Musiikki
Musiikin opetusta annetaan kaikenikäisille ja opetuksen sisältö suunnitellaan oppilaskohtaisesti yhdessä opettajan kanssa.
Lähtökohtana ovat oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja osaamisen taso.
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Laulun opiskelua kaikenikäisille ja -tasoisille. Opiskellaan laulutekniikkaa ja lauletaan musiikkia laajasti populaarimusiikin
eri tyylilajeista. Lisäksi kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan halutessa opiskellaan esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.
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.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE

1010401 Sekakuoro
Otto Kotilaisen koulu, Keskuksenkuja 2,
Heinävesi
To 17.45–19.15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Tuomo Hokka • 50 t • 59 €
Matalan kynnyksen harrastekuoro kaikille
kuorolaulusta kiinnostuneille. Ohjelmisto
suunnitellaan yhdessä kuorolaisten toiveiden mukaan painottuen viihdemusiikkiin.
Kuoro ottaa mielellään riveihinsä uusia
laulajia.
Karaoke
Karaokelaulun opiskelua kaikentasoisille harrastajille ja laulajille. Aiempaa
laulutaustaa tai osaamista ei vaadita.
Tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan
karaokelaulun perusteita, mikrofonitekniikkaa, esiintymistä ja laulutekniikkaa.
Lauletaan karaokea yksin ja yhdessä.
Edetään jokaisen osallistujan omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.

1010402 Karaoke A
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 18.00–20.00
7.9.–30.11.2021, 11.1.– 26.4.2022
Taavi Kiiskinen • 37 t • 49 €
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10.,
26.10., 9.11., 23.11.2021 ja 11.1.,
25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 12.4.,
26.4.2022.

1010403 Karaoke B
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 18.00–20.00
14.9.–30.11.2021, 18.1.– 26.4.2022
Taavi Kiiskinen • 37 t • 49 €
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9., 12.10.,
2.11., 16.11., 30.11.2021 ja 18.1., 1.2.,
15.2., 1.3., 22.3., 5.4., 19.4., 26.4.2022.
ORKESTERI

1011401 Pelimannit
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ke 16.30–18.00
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Tuomo Hokka • 50 t • 59 €

BÄNDI
Perehdytään bändisoittimiin ja soitetaan
yhdessä.

1012401 Bändikurssi A
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 12.00–13.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Tuomo Hokka • 26 t • 41 €
1012402 Bändikurssi B
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Pe 13.00–13.45
10.9.–3.12.2021, 7.1.–1.4.2022
Tuomo Hokka • 13 t • 33 €
MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE

1013401 Kehitysvammaisten
yhteislaulu
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 13.30–14.15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Tuomo Hokka • 25 t • 21 €
Laulamme yhdessä tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä harmonikan säestyksellä.
Kurssimaksussa huomioitu erityisryhmien
alennus.

JOROINEN
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.

1001301 Piano
Joroisten yhtenäiskoulu, ruokasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 15.00–18.45
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Minna Pikkarainen • 249 €

Yhteissoittoa eri soittimilla. Ohjelmisto
pääasiassa vanhaa tanssimusiikkia.
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Musiikki
1001302 Piano
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma 14.15–17.45
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Svetlana Koskinen • 249 €

1010302 Yhteislaulua
Kerisalon seurapirtti,
Kerisalontie 716, Kerisalo
La 14.00–15.00
2.10.–31.12.2021, 8.1.–9.4.2022
Jyrki Immonen • 9 t • 23 €

1002301 Pop-jazz-laulu
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.00–18.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Taavi Kiiskinen • 249 €

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

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

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

1004301 Kitara, sähkökitara,
basso, slide
Joroisten yhtenäiskoulu, yläkoulun luokka,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.30–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Juha Kauppinen • 249 €
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.

1010303 Karaoke A
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–20.00
15.9.–1.12.2021, 12.1.–27.4.2022
Taavi Kiiskinen • 37 t • 49 €
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9., 13.10.,
3.11., 17.11.; 1.12.2021 ja 12.1., 26.1.,
9.2., 23.2., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4.2022.

1003301 Rummut
Joroisten lukio, luokka D10,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.15–20.15
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Pasi Tenhunen • 249 €

1010304 Karaoke B
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–20.00
22.9.–1.12.2021, 19.1.–27.4.2022
Taavi Kiiskinen • 37 t • 49 €

Rumpujen soiton opiskelua kaikenikäisille
ja -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.

Kokoontumiskerrat: 22.9., 6.10., 27.10.,
10.11., 24.11., 1.12.2021 ja 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3., 23.3., 6.4., 20.4., 27.4.2022.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE

1010301 Joroisten sekakuoro
Joroisten seurakuntatalo,
Joroistentie 3 A, Joroinen
Ke 19.00–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Jyrki Immonen • 54 t • 60 €
Kuorolaulua aiemmin harrastaneille.
Lauluohjelmisto painottuu viihdemusiikkiin ja se suunnitellaan yhdessä kuorolaisten
kanssa. Kuoro ottaa mielellään riveihinsä
uusia laulajia koko Soisalo-opiston alueelta.
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MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE

1013301 Musiikkia erityisryhmille
Muurinkosken palvelukoti,
Koskentie 14, Joroinen
Ke 15.00–16.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Iiris ja Tuomo Salmela • 31 t • 37 €
Kurssilla lauletaan ja soitetaan yhdessä
tuttuja lauluja. Ennen yhteistä musisointia
lämmitellään kokonaisvaltaisesti ja laulutuokion lopuksi vietetään yhteinen rentoutumishetki.
Kurssilla huomioidaan jokainen omana
itsenään ja jokainen saa tuoda esille omia
lempikappaleitaan, opitaan myös uusia
kivoja lauluja.
Musiikin myötä opitaan myös itseilmaisua.

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 14.30–19.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Minna Pikkarainen • 249 €
1001102 Piano
Waltterin koulu, musiikkiluokka (vuosiluokat 1–6), Osmajoentie 30, Varkaus
To 14.15–18.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Minna Pikkarainen • 249 €
1001103 Piano
Puurtila/ opettajan koti, Varkaus
Ma 13.00–20.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Minna Pikkarainen • 249 €
1002101 Pop-jazz-laulu
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 14.00–17.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Sirkku Miettinen • 249 €
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
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Juha Kauppinen • 249 €
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,
Taipaleentie 24.

1005101 Viulunsoitto aikuisille
Soisalo-opistotalo, luokka 213,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.00–12.15
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Piia Tuohino • 249 €
Kaikentasoisille soittajille. Opetus on
yksilöopetusta ja ohjelmisto suunnitellaan
opiskelijalähtöisesti.
Tarvitset oman soittimen, opettaja auttaa tarvittaessa soittimen hankinnassa.
KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE

1010101 Laulun viemät
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ma 17.30–19.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Jyrki Immonen • 46 t • 56 €
Matalan kynnyksen harrastekuoro kaikille
kuorolaulusta kiinnostuneille.
Ohjelmisto suunnitellaan yhdessä kuorolaisten toiveiden mukaan painottuen
viihdemusiikkiin. Tule mukaan rentoon
tekemisen meininkiin!

1010102 Sekakuoro Ajattomat A
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ti 16.00–17.45
14.9.–16.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Jyrki Immonen • 24 t • 41 €
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua aikaisemmin harrastaneille.

1010103 Sekakuoro Ajattomat B
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ti 16.00–17.45
21.9.–23.11.2021, 18.1.–19.4.2022
Jyrki Immonen • 24 t • 41 €
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua aikaisemmin harrastaneille.
Karaoke
Karaokelaulun opiskelua kaikentasoisille
harrastajille ja laulajille. Aiempaa laulutaustaa tai osaamista ei vaadita, tärkeintä
on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun
perusteita, mikrofonitekniikkaa, esiintymistä ja laulutekniikkaa. Lauletaan karaokea
yksin ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.

1010104 Karaoke A
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.00–20.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Taavi Kiiskinen, 61 t, 62 €
1010105 Karaoke B
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 19.00–20.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Sirkku Miettinen • 46 t • 56 €
ORKESTERI/ YHTYE

1011101 Varkauden soittokunta
Nuorten Talo, musiikkiluokka (puhallinopetus) 3004, Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.00–20.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–14.4.2022
Janne Juutilainen • 69 t • 72 €

1011102 Ukulelen alkeet
kaikenikäisille
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
luokka 117, Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 19.30–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Jouni Pelli • 31 t • 45 €
Tutustutaan ukulelen ihmeelliseen maailmaan. Treenataan helppoja sointuja,
säestystä ja tuttuja lauluja.

1011103 WAU - Varkauden
ukuleleorkesteri
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
luokka 117, Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Jouni Pelli • 46 t • 56 €
Warkauden Ukuleleorkesteri harjoittelee
ja esittää monipuolisesti ukulelemusiikkia
ja lauluja. Huomiota kiinnitetään myös
sovittamiseen ja yhteissoittoon rennossa
ilmapiirissä. Yhtye esiintyy mielellään.
MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE

1013101 Kehitysvammaisten
musiikki
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
Ke 18.00–18.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Sari Malinen • 23 t • 21 €
Soitetaan ja lauletaan yhdessä tuttuja
lauluja.
Opettaja tuo soittimet mukanaan.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita.
Soittokunnalta on mahdollisuus saada
myös soitin lainaksi.
Kiinnostuneet ottakaa yhteys: Janne
Juutilainen, puh. 040 7138 656.

Katso
musiikkiopisto
– sivulla 56
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ovat myös ryhmässä työskenteleminen ja
onnistumisen kokemukset. Kurssilaiset
saavat rohkeutta itseilmaisuun ja keinoja
oman luovuuden esiin tuomiseen.
Kurssi sopii myös niille, joita kiinnostaa
käsikirjoittaminen, valo- ja äänisuunnittelu, puvustus, lavastus tai muu esityksen
rakentumiseen vaikuttava osa-alue.

1121301 Joroisten teatteriryhmä
Joroisten lukio, auditorio,
Koulutie 1, Joroinen
To 18.00–20.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Tuomo Salmela • 69 t • 72 €
Tutustutaan näyttelemiseen teatteri-ilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla.
Valitaan yhdessä työstettävä näytelmä,
joka esitetään keväällä 2022.
Aiempaa kokemusta ei tarvita.

Esittävä taide ja
kirjallisuus
VERKKOKURSSI
1302103 Itsensä kehittäminen ja
luova kirjoittaminen
Ma 18.00–19.30
10.1.–11.4.2022
Ulla Korhonen • 26 t • 41 €
Harjoitellaan erilaisia itsensä kehittämisen taitoja sekä kirjoitetaan luovasti, terapeutillisesti ja intuitiivisesti.
Materiaalit jaetaan maanantaisin
Campwire-verkkokurssialustalla, joka
toimii koko kurssin ajan kokoontumispaikkana. Kurssilaiset eivät kokoonnu tiettyyn
kellonaikaan, vaan tehtävät ja harjoitukset tehdään itsenäisesti. Kurssialustalle
palautetaan viikkotehtävät ja annetaan
muille palautetta sekä voidaan osallistua
yleiseen keskusteluun. Harjoitukset ja
tehtävät ovat helppoja ja kivoja.
Kurssi sopii kaikille itsensä kehittämisestä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

HEINÄVESI
TEATTERI

1121401 Kirkkodraama
Kirkonkylän seurakuntakoti,
Vahvalahdentie 17, Heinävesi
Su 13.00–15.30
19.9.–28.11.2021, 9.1.–10.4.2022
Tuomo Salmela • 69 t • 72 €
Tutustutaan näyttelemiseen teatteri-ilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla.
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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
16.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Mikko Keinonen • 16 t • 35 €
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja
kirjailijoihin keskustellen.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 14.10.,
11.11., 9.12.2021 ja 13.1., 10.2., 17.3.,
21.4.2022

1302402 Runon ystävät
Varjentiini, kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 16.30–18.00
15.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Martti Issakainen • 16 t • 35 €
Luetaan vetäjän ja kurssilaisten yhdessä
valitsemia runoja ja keskustellaan niistä.
Runokahvilassa tavataan kerran
kuussa, kokoontumiset 15.9., 13.10.,
10.11., 8.12.2021 ja 12.1., 9.2., 16.3.,
13.4.2022.

1302403 Kirjallisuuspiiri
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
To 18.00–19.30
9.9.–2.12.2021, 20.1.–28.4.2022
Mikko Keinonen • 16 t • 35 €
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja
kirjailijoihin keskustellen.
Kokoontumiskerrat: 9.9., 7.10.,
4.11., 2.12.2021 ja 20.1., 17.2., 24.3.,
28.4.2022.

JOROINEN
TEATTERI

1120301 Lasten ja nuorten teatteri
(7–15-vuotiaat)
Joroisten lukio, auditorio,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 16.15–17.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Iiris Salmela • 46 t • 56 €
Teatterikurssi on tarkoitettu ala- ja yläkoululaisille, jotka ovat kiinnostuneita teatterin tekemisestä, oli se sitten näyttelemistä
tai vaikka käsikirjoittamista.
Kurssin aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti teatteri-ilmaisuun ja teatteriesitysten valmistamiseen. Opetuksessa käytetään erilaisia
teatteripelejä ja -leikkejä, joilla harjoitellaan roolin ja kontaktin ottamista, fyysistä ilmaisua ja äänen käyttöä. Keskeistä

1121302 Senioriteatteri
Joroisten palvelutalo Mansikkapaikka,
aula, Sairaalatie 3, Joroinen
Pe 10.00–11.30
17.9.–26.11.2021, 7.1.–8.4.2022
Iiris Salmela • 46 t • 51 €
Senioriteatteri sopii kaikille niille, jotka haluavat lisätä luovuuden iloa elämäänsä.
Senioriteatterissa harjoitellaan sanojen,
kuvien, liikkeen ja äänen avulla niin itseilmaisua kuin yhdessä tekemistäkin.
Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset kurssilaiset, esim. muistisairaus,
pyörätuoli, kuulolaite tms. ei ole este osallistumiselle. Jokainen otetaan huomioon
omana itsenään ja jokainen voi osallistua
omilla kyvyillään.
Kurssimaksu sisältää eläkeläisalennuksen.
KULTTUURI, KIRJALLISUUS

1302301 Kirjallisuuspiiri
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
Ke 18.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Anne Marttala • 26 t • 41 €
Kirjallisuuspiirissä keskustellaan yhdessä
valituista kirjoista. Kirjat voivat olla tuoreita kotimaisia teoksia, uusia käännöksiä
tai jo klassikon maineen saaneita teoksia.
Luettavista kirjoista sovitaan heti kauden
alussa. Keskustelu voi rönsyillä yksittäisistä kirjoista kaunokirjallisen kentän eri
ilmiöihin.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11.2021 ja
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3.,
13.4.2022.

VARKAUS
TEATTERI

1121103 Kesäteatteri, Kangaslampi
Kangaslammin kylätalo,
Sopulantie 4, Kangaslampi
Ti 18.00–20.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Tuomo Salmela • 69 t • 72 €

Lasten- ja nuorten teatteri
Kurssin aikana oppilas tutustuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti teatteri-ilmaisuun ja teatteriesitysten valmistamiseen.
Opetuksessa käytetään erilaisia teatteripelejä ja -leikkejä, joilla harjoitellaan roolin
ja kontaktin ottamista, fyysistä ilmaisua ja
äänen käyttöä. Keskeistä ovat myös ryhmässä työskenteleminen ja onnistumisen
kokemukset. Kurssilaiset saavat rohkeutta
itseilmaisuun ja keinoja oman luovuuden
esiin tuomiseen.

Syyskaudella tehdään improvisaatio ja
ilmaisutaitoharjoituksia sekä harjoitellaan kesällä 2022 esitettävää näytelmää.
Esityksen ajankohdat sovitaan erikseen.
Kurssi on tarkoitettu kaikille teatterin
tekemisestä kiinnostuneille, aikaisempaa
teatteriosaamista ei tarvitse olla.

1120101 Lasten teatteri
(7–12-vuotiaat)
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
To 15.00–16.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Iiris Salmela • 46 t • 56 €

1302101 Luova kirjoittaminen
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.30–19.00
16.9.–18.11.2021, 13.1.–31.3.2022
Marja Vilhunen • 22 t • 38 €

Teatterikurssi on tarkoitettu alakoululaisille, jotka ovat kiinnostuneita teatterin tekemisestä. Jokainen kurssilainen etenee
omaa tahtiaan ja saa vahvistusta omaan
tekemiseen.
Ryhmän esitys syntyy kurssilaisten
toiveista, ideoista ja luovuudesta, yhdessä
tehden.

1120102 Nuorten teatteri
(yli 12-vuotiaat)
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 15.00–16.30
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Iiris Salmela • 46 t • 56 €
Teatterikurssi on tarkoitettu yläkoululaisille (yli 12-vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita teatterin tekemisestä, oli se sitten näyttelemistä tai vaikka käsikirjoittamista.
Kurssi sopii myös niille, joita kiinnostaa
käsikirjoittaminen, valo- ja äänisuunnittelu, puvustus, lavastus tai muu esityksen
rakentumiseen vaikuttava osa-alue.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS

Tule tekemään tekstejä kannustavassa,
keskustelevassa ilmapiirissä. Kaiva vanhat tekstit pöytälaatikosta tai taio täysin
uutta. Tehdään yhdessä ideoista totta!
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9.,
14.10., 4.11., 18.11.2021 ja 13.1., 27.1.,
10.2., 24.2., 17.3., 31.3.2022.

1302102 Runon ystävät
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.30–19.00
23.9.–25.11.2021, 20.1.–7.4.2022
Marja Vilhunen • 20 t • 38 €
Tule yllättymään, ilahtumaan, liikuttumaan
lyriikan äärellä. Rauhoittava runollinen
lepohetki arjen keskellä. Runo elää!
Kokoontumiskerrat: 23.9., 7.10., 28.10.,
11.11., 25.11.2021 ja 20.1., 3.2., 17.2.,
3.3., 24.3., 7.4.2022.

1121101 Musiikkiteatteri
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 18.00–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Tuomo Salmela • 69 t • 72 €
Musiikkiteatterissa yhdistyvät näytteleminen, laulaminen ja tanssiminen.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, riittää
että olet kiinnostunut teatterin tekemisestä.
Musiikkiteatteriesitys esitetään
Kevätruppeeman aikaan 2022
Harjoitusmäärä lisääntyy kauden loppua
kohden. Rohkeasti mukaan!
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LUENTO
9000101 Janne Jääskeläinen:
Suomen kultakauden maalarit
20.8.2021
Katso sivu 7

HEINÄVESI
PIIRUSTUS JA MAALAUS

1131401 Kuvataidepaja
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 18.00–20.30
15.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Johanna Vinha • 75 t • 75 €
Tutustutaan kokeelliseen sekä perinteisiin
kuvataiteen menetelmiin, mm. hiilipiirustus, akryylimaalaus ja kollaasi. Kurssin
sisällöissä otetaan huomioon oppilaiden
toiveita. Retkimahdollisuus kurssilaisten
toiveiden mukaan. Opettaja antaa ohjeet
materiaalihankinnoista ensimmäisellä
kerralla.
Sopii aloittelijoille ja kuvataidetta pitempään harrastaneille.

1131402 Maisemamaalaus
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
La ja su 10.00–16.00
21.–29.5.2022
Johanna Vinha • 28 t • 85 €

Kuvataiteet ja
muotoilu
14

Maalataan akryyliväreillä canvas-taulunpohjalle kaunista Vihtarin maisemaa.
Tutkitaan ja havainnoidaan luonnon
moninaisuutta. Opitaan sommittelun- ja
väriopin perusteita sekä erilaisia maalaustekniikoita. Kurssilla tehdään aluksi itse
maalauspohjat kiilakehyksistä ja pellavakankaasta. Taulunpohjat pohjustetaan
gessolla. Seuraavaksi luonnostellaan
maisemaa hiilellä ja maalataan teosta
akryyliväreillä käyttäen siveltimiä ja palettiveitsiä.
Kurssimaksuun on lisätty materiaalimaksua 40 €, joka sisältää kaiken kurssilla tarvittavan materiaalin.
Kurssi sopii kaikille maalaamisesta
kiinnostuneille.
Kokoontumiskerrat: 21.–22.5. ja 28.–
29.5.2022.
TAIDEGRAFIIKKA

1133401 Taidegrafiikka
Eräkartano,
Kansalantie 3, Varistaipale
La ja su 10.00–16.00
25.9.–21.11.2021, 15.1.–20.3.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 84 t • 81 €

Tehdään vesiliukoista taidegrafiikkaa
monipuolisesti eri tekniikoilla. Tutustutaan
metalligrafiikan eri menetelmiin sekä
kokeillaan mm. kartonkigrafiikkaa, monotypiaa ja carborundumia.
Sopii vasta-alkajille ja taidegrafiikkaa
pitempään harrastaneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja ja
lainata työvälineitä.
Kokoontumiskerrat: 25.–26.9., 30.–
31.10., 20.–21.11.2021 ja 15.–16.1.,
12.–13.2., 19.–20.3.2022.
POSLIININMAALAUS

1134401 Posliininmaalaus
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 14.00–16.30
14.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022
Irma Tolvanen • 75 t • 75 €
Maalataan mm. maljakoita, astioita ja
laattoja. Opitaan erilaisia posliininmaalaus- ja koristelutekniikoita. Tutustutaan
mm. täplämaalaus-tyylisuuntaan. Opettaja
antaa ohjeet posliininmaalaukseen tarvittavista välineistä ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Jos sinulla on jo posliininmaalaustarvikkeita, ota ne mukaan jo ensimmäiselle
kerralle. Kurssilla tarvittavia materiaaleja
hankitaan tarvittaessa yhteistilauksena.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
posliininmaalausta harrastaneille.
Polttomaksut peritään erikseen.
KERAMIIKKA

1135401 Keramiikka
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
To 17.30–20.00
16.9.–9.12.2021, 13.1.–28.4.2022
Karin Keitel • 75 t • 75 €
Valmistetaan savesta käyttö- ja koriste-esineitä erilaisilla käsinrakennustekniikoilla
ja dreijaten. Tutustutaan erilaisiin savimassoihin sekä opitaan erilaisia saven
työstämistekniikoita ja koristelumenetelmiä. Teoksia voidaan tehdä joko opettajan antamien ohjeiden mukaan tai oman
kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
keramiikkaa harrastaneille.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.
Rakukeramiikka
Valmistetaan käsinrakennustekniikoilla
rakusavesta koriste-esineitä ja veistoksia,
jotka lasitetaan ja poltetaan ulkona raku-uunissa. Tuloksena on persoonallisia ja
yllätyksellisiä uniikkiteoksia.

1135402 Rakukeramiikka syksyllä
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Pe 17.30–20.00, la ja su 10.00–16.00
18.9.–2.10.2021
Karin Keitel • 17 t • 35 €
Kokoontumiskerrat: Poltettavat työt valmistetaan Varjentiinissa la 18.9. klo
10.00–16.00. Raakapoltetut työt lasitetaan Varjentiinissa pe 1.10.
klo 17.30–20.00. Teokset poltetaan
os. Kypäräjärventie 58, Heinävesi la 2.10.
klo 10.00–16.00.

1135403 Rakukeramiikka keväällä
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Pe 17.30–20.00, La ja su 10.00–16.00
7.–21.5.2022
Karin Keitel • 17 t • 35 €
Kokoontumiskerrat: Poltettavat työt valmistetaan Varjentiinissa la 7.5. klo 10.00–
16.00. Raakapoltetut työt lasitetaan
Varjentiinissa pe 20.5. klo 17.30–20.00.
Teokset poltetaan os. Kypäräjärventie 58,
Heinävesi la 21.5. klo 10.00–16.00.

JOROINEN
PIIRUSTUS JA MAALAUS

1131301 Kuvataide
Vanha kasino/ yläkerta,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ma 14.00–17.15
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Johanna Vinha • 96 t • 88 €
Piirretään eri työvälineillä, mm. hiilellä.
Maalataan öljy- ja akryyliväreillä sekä akvarelleilla. Lisäksi kokeillaan yhdistelmätekniikoita. Opitaan kuvataiteen perusteita
sommittelua ja värioppia.
Opettaja antaa ohjeet materiaalihankinnoista ensimmäisellä tunnilla.
Sopii kaikille maalaamisesta ja piirtämisestä kiinnostuneille.

1131302 Piirustus ja maalaus
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
Ke 14.45–18.00
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Matti Pakalén • 96 t • 88 €
Opitaan monipuolisesti erilaisia piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita.
Työskennellään omien sekä opettajan
aiheiden pohjalta. Kurssilla on myös mahdollista tehdä itse kehyksiä maalauksiin.
Opettaja antaa ohjeet materiaalihankintoihin ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
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Kuvataiteet ja muotoilu
Sopii sekä aloittelijoille että pidempään
harrastaneille.

VARKAUS

POSLIININMAALAUS

PIIRUSTUS JA MAALAUS

1134301 Posliininmaalaus
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
La ja su 9.30–14.30
18.9.–28.11.2021, 8.1.–10.4.2022
Aki Könönen • 84 t • 81 €

1131101 Piirustus ja maalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.15–20.45
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Matti Pakalén • 69 t • 72 €

Maalataan posliinia, esim. maljakoita, astioita, laattoja ja kaakeleita. Opitaan erilaisia posliininmaalaustekniikoita.
Sopii sekä aloittelijoille että aikaisemmin posliininmaalausta tehneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Polttomaksut peritään erikseen.
Kokoontumiskerrat: 18.–19.9.,
30.–31.10., 27.–28.11.2021 ja
8.–9.1., 12.–13.2., 26.–27.3.,
9.–10.4.2022.

Tutustutaan piirustus- ja maalaustekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin.
Piirretään mm. lyijykynällä ja hiilellä sekä
maalataan vesiväri, akryyli- ja öljyväreillä.
Opitaan väri- ja sommitteluopin perusteita. Työskennellään omien ja annettujen
aiheiden pohjalta.
Opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla
ohjeet materiaalihankinnoista.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
kuvataidetta harrastaneille.

KUVANVEISTO

1132301 Veistos kipsistä
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
La ja su 10.00–16.00
26.–27.3.2022
Susanna Nissinen • 14 t • 33 €
Tule oppimaan kuvanveiston perusteita.
Aluksi muotoillaan kuvanveistosavesta
kolmiulotteinen työ, malline, josta tehdään useampiosainen muotti. Aiheena voi
olla koriste- tai käyttöesine. Muotin avulla
voidaan tehdä monta samanlaista työtä
savesta tai muusta materiaalista.
Sopii vasta-alkajille ja jonkin verran
kuvanveistoa tehneille.
Poltto- ja materiaalimaksut peritään
erikseen.
MUUT TAIDEAINEET

1104304 Lasten taidepäivät
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma ja ti 11.00–15.15
6.–7.6.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä ja
Mari Hämäläinen • 10 t • 43 €
Mukavaa tekemistä kesäloman alkuun.
Maanantaina piirretään sekä maalataan
ja tiistaina tehdään käsitöitä.
Sopii alakoululaiselle.
Kurssi sisältää 20 €:n materiaalimaksun.
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Kuvataide
Ateljee-työskentelyä omien aiheiden pohjalta. Opitaan piirtämään ja maalaamaan
erilaisilla tekniikoilla. Opettajalta saa henkilökohtaista ohjausta oman tason mukaan. Käydään läpi myös taidehistoriaa
sekä väri- ja sommitteluoppia.
Opettaja antaa ensimmäisellä tunnilla
ohjeet materiaalihankinnoista.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
kuvataidetta harrastaneille.

1131102 Kuvataide A
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 11.00–13.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Matti Pakalén • 69 t • 72 €
1131103 Kuvataide B
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 10.00–12.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Matti Pakalén • 69 t • 72 €
1131104 Ikonimaalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La 9.00–15.00
4.9.–27.11.2021, 8.1.–2.4.2022
Seija Juutilainen • 98 t • 88 €
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. Opitaan mm. munatemperalla maa-

laamista, sivellintekniikkaa sekä valojen
ja varjojen tekemistä.
Opettajalta voi ostaa ikonitarvikkeita.
Kokoontumiskerrat: 4.9., 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11.2021 ja 8.1.,
22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4.2022.

1131105 Ikonimaalauksen
intensiivikurssi
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke-su 9.00–15.00
18.–22.5.2022
Seija Juutilainen • 35 t • 49 €
Kurssi sopii ikonimaalauksen perusteet
hallitseville. Maalataan vapaavalintainen
ikoni.
Opettajalta voi ostaa ikonitarvikkeita.

1131106 Voi hyvin taiteesta, jatko
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La 11.00–14.15
25.9.–20.11.2021
Joni Ahonen • 16 t • 45 €
Voi hyvin taiteesta on jatkokurssi, johon
ovat tervetulleita myös kaikki uudet osallistujat. Tarvitset mukaan vain avoimen
mielen. Kurssilla tutustutaan omaan
itseensä kuvataiteen avulla eri taidemateriaaleja hyödyntäen. Kurssilla hyödynnetään taideterapeuttisia menetelmiä
erilaisten harjoitteiden avulla. Ryhmän
kesken jaetaan myös taideteosten pohjalta syntyneitä ajatuksia ja tuntemuksia.
Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.
Kokoontumiskerrat: 25.9., 9.10., 30.10.
ja 20.11.2021.

1131107 Omaelämänkerrallisen
sarjakuvan työpaja
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La 11.00–15.15
15.1.–9.4.2022
Joni Ahonen • 30 t • 55 €
Työpajassa opitaan sarjakuvakerronnan
perusteita sekä tuottamaan kuvakerronnan tueksi tekstiä. Työpajan ideana on
tutustua sinun oman elämäsi merkittävään polkuun muistojesi ja kokemuksiesi
kautta. Sarjakuvan tarinan luomisen tukena hyödynnetään mm. musiikkia, mukana
tuomiasi sinulle merkityksellisiä esineitä
sekä luottamuksellisesti ryhmän kesken
jaettuja kokemuksia. Materiaalina käytetään mm. perinteisiä lyijy- ja tussikyniä.
Sarjakuvan voi myös maalata, eikä sen
tarvitse noudattaa perinteisiä tekniikoita.
Valmis sarjakuva voi olla pieni kertomus

tai suurempi romaani käsittäen niin monta sivua kuin haluat. Kurssilta saat kipinän lähteä piirtämään sarjakuvaa, jota
voit työstää vielä mahdollisesti kurssin
päätyttyäkin.
Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.
Kokoontumiskerrat: 15.1., 29.1., 12.2.,
26.2., 26.3. ja 9.4.2022.

1131108 Opi piirtämään ihminen
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.00–20.30
28.3.–11.4.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 9 t • 33 €
Opitaan piirtämään ihmistä lyijykynällä ja
hiilellä. Tehdään nopeita croquis-piirustuksia sekä muutamia tutkielmia elävästä
mallista. Tutkitaan ihmistä eri asennoissa.
Kurssimaksussa mallikorotus 10 €.
Materiaalimaksu n. 4 € peritään erikseen.
Kurssi sopii aloittelijoille.

1131109 Kokeileva kuvataide
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
23.4.–15.5.2022
Johanna Vinha • 28 t • 75 €
Tutkitaan luonnon moninaisuutta ja sinun
omaa luontosuhdetta maalaten. Omista
luontokokemuksista tehdään maalaus
luovasti yhdistellen mm. eri maalaustekniikoita. Kurssilla tehdään itse canvas-taulunpohjat. Opitaan luottamaan omaan intuitioon ja vahvistamaan omaa luovuutta.
Sopii vasta-alkajille sekä pitempään
kuvataidetta harrastaneille.
Materiaalimaksu 30 € sisältyy kurssimaksuun.
Kokoontumiskerrat: 23.–24.4. ja
14.–15.5.2022.
TAIDEGRAFIIKKA

1133101 Taidegrafiikka
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 18.15–20.45
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 69 t • 72 €
Tehdään taidegrafiikkaa monipuolisesti eri
menetelmillä.
Syyslukukaudella keskitytään tekemään
metalligrafiikkaa: opitaan mm. viivasyövytyksen ja akvatinnan tekeminen.
Kevätlukukaudella tehdään kokeilevampaa taidegrafiikkaa mm. kartonkigrafiikkaa, carborundumia ja monotypiaa.

Kurssilla käytetään vesiliukoisia aineita.
Vedostuvärien ja pohjusteiden käyttömaksu 7 € peritään erikseen.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Sopii sekä aloittelijoille että taidegrafiikkaa pitempään harrastaneille.

1133102 Grafiikkaa luonnon
inspiroimana
Nuorten Talo, taidegrafiikan luokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.30–20.00
7.–28.10.2021
Maria Rouvinen-Mäkelä • 9 t • 23 €
Tutkitaan ja kuvitetaan luonnon muotoja
ja sen rytmejä. Tehdään kuva linoman-levylle. Linoman-levyltä painetaan kuva
painoprässin kautta paperille.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Kurssin materiaalit maksavat noin 5 €.
Sopii aloittelijoille.
POSLIININMAALAUS

1134101 Posliininmaalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.00–19.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Aki Könönen • 69 t • 72 €
Maalataan posliinia, esim. maljakoita, astioita, laattoja ja kaakeleita. Opitaan erilaisia posliininmaalaustekniikoita.
Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvita.
Sopii sekä aloittelijoille että posliininmaalausta aikaisemmin tehneille.
Opettajalta saa kurssilla tarvittavia materiaaleja.
Polttomaksut peritään erikseen.

1168404 Käsitöitä ja
posliininmaalausta
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
Ma 12.00–15.15
13.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022
Ulla-Riitta Immonen • 48 t • 59 €

KERAMIIKKA
Valmistetaan savesta käyttö- ja koriste-esineitä erilaisilla käsinrakennustekniikoilla
ja dreijaten. Tutustutaan erilaisiin savimassoihin sekä opitaan erilaisia saven
työstämistekniikoita ja koristelumenetelmiä. Teoksia voidaan tehdä joko opettajan antamien ohjeiden mukaan tai oman
kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään
keramiikkaa harrastaneille.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.

1135101 Keramiikka A
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 9.00–12.15
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Susanna Nissinen • 92 t • 86 €
1135102 Keramiikka B
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.30–20.45
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Susanna Nissinen • 92 t • 86 €
1135103 Savesta käsinrakentaen
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 17.30–20.45 ja 17.30–19.00
13.–27.9.2021
Susanna Nissinen • 6 t • 23 €
Kuppi, veistos tai vaikkapa ruukku kukalle? Tule toteuttamaan ideasi savesta.
Ensimmäisellä kerralla tehdään savesta
teos ja toisella kerralla teokset lasitetaan
kauniilla lasitteilla. Kurssi sopii hyvin vasta-alkajille.
Materiaalit voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.
Kokoontumiskerrat:
Saviteosten tekeminen 13.9.
klo 17.30–20.45.
Teosten lasittaminen 27.9.
klo 17.30–19.00.

Tehdään perinteisiä käsitöitä kuten kankaankudontaa, neulakinnastekniikkaa,
pitsejä ja punontoja. Lisäksi posliininmaalausta, lasitöitä ja mosaiikkia kurssilaisten
toiveet huomioiden.
Kokoontumiskerrat: 13.9., 27.9., 11.10.,
1.11., 15.11., 29.11.2021 ja 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3., 28.3.2022.

17

Kuvataiteet ja muotoilu
1135105 Keramiikan pintakoristelu
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 17.30–20.00
14.–21.3.2022
Aki Könönen • 6 t • 23 €
Koristellaan keraamisia laattoja tai aikaisemmin keramiikkakurssilla tehtyjä
teoksia erilaisilla pintakoristelutekniikoilla.
Opitaan sivellintekniikkaa vaihe vaiheelta
ja tarvittaessa kultausta.
Sopii sekä pintakoristelutekniikoista
kiinnostuneille että keramiikkaa pitempään harrastaneille.
Materiaalit saa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.
KUVANVEISTO

1135104 Kipsiveistoksen ABC
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La 9.00–16.00
26.2.2022
Susanna Nissinen • 8 t • 23 €
Tutustutaan kuvanveiston perusteisiin.
Tehdään savesta reliefi (kohokuva) aiheinen työ, malline, josta valetaan yksiosainen kipsimuotti.
Kurssi sopii vasta-alkajille sekä kuvanveistoa jonkin verran tehneille.
Poltto- ja materiaalimaksut peritään
erikseen.
LASITYÖ

1137101 Lasityöt
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 18.00–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Katri Ahonen • 69 t • 72 €
Opitaan tekemään ikkuna- tai pöytäkoristeita tiffany-, lyijy-, tai lasimosaiikki tekniikoilla.
Opettaja antaa ohjeet materiaalihankinnoista ensimmäisellä tunnilla.
Sopii sekä aloittaville että aikaisemmin
lasitöitä tehneille.
LASINSULATUS

1138101 Lasinsulatus
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
9.–10.10.2021
Ulla-Riitta Immonen • 14 t • 33 €

tö- ja koriste-esineitä. Ikkunalasia voidaan
värittää ja koristella erilaisilla menetelmillä. Kurssilla voi myös tehdä koruja lasijauheista.
Opettajalta voi ostaa kurssilla tarvittavia materiaaleja sekä tarvittaessa lainata
työvälineitä. Muottien ja työvälineiden
käyttömaksu 4 € maksetaan kurssin alussa opettajalle.
Sopii vasta-alkajille ja aikaisemmin
lasinsulatustöitä tehneille.
Polttomaksut 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 25 €.
Erityisryhmien alennus huomioitu kurssimaksussa.

1140101 Kuparisepän taidepiiri A
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
To 15.00–16.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Kaarin Oresmaa • 46 t • 61 €
1140102 Kuparisepän taidepiiri B
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
To 16.30–18.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Kaarin Oresmaa • 46 t • 61 €
MUUT TAIDEAINEET

1104104 Lasten taidepäivät
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma ja ti 11.00–15.15
6.–7.6.2022
Mari Hämäläinen ja
Maria Rouvinen-Mäkelä • 10 t • 43 €
Mukavaa tekemistä kesäloman alkuun.
Maanantaina tehdään käsitöitä ja tiistaina
piirretään sekä maalataan.
Sopii alakoululaisille.
Kurssi sisältää 20 €:n materiaalimaksun.

Katso myös
Aikuisten kuvataidekoulu,
sivu 62.

Katso

taideleikkikoulun,
kuvataide- ja käsityökoulun yhteystiedot
sivulta 53

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

Valmistetaan pääasiassa ikkunalasista
erilaisten tasojen ja muottien avulla käyt-
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Kädentaidot
LUENNOT

ENTISÖINTI JA VERHOILU

9000402 Pukuja kulttuureissa
-verkkoluentosarja
11.–25.11.2021
Katso sivu 7

1150401 Huonekalujen entisöinti
Torvelan koulu,
Torvelantie 64, Torvela
Ke 16.00–19.15
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Kaj-Pekka Kervinen • 100 t • 89 €

VERKKOKURSSIT
1153401 Kori pajunkuoresta
Ti 18.00–19.30
26.4.–31.5.2022
Eira Auvinen, 12 t, 33 €
Valmista ihastuttava kori pajunkuoresta.
Opit keräämään pajunkuorta, työstämään
sen punontakuntoon sekä suunnittelemaan ja valmistamaan siitä pienen kauniin kuorikorin.
Opit kädentaitoja etäyhteyksien kautta
(Teams ja WhatsApp). Saat osallistumisohjeet ennen kurssin alkua.
Kokoontumiskerrat: 26.4., 3.5., 10.5.,
17.5., 24.5. ja 31.5.2022.
1160405 Tilkkupinnasta pussukaksi
To 15.00–17.30
7.10.–4.11.2021
Hannele Kinnunen • 12 t • 33 €
Valmistetaan helppo blokki pikakolmioista ja kootaan niistä tilkkupintaa.
Valmistuneesta tilkkupinnasta ommellaan
vuoritettu vetoketjullinen pussukka.
Kurssi sopii myös aloittelijoille.
Kurssille voi osallistua Facebookin kautta
tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
Saat osallistumisohjeet ennen kurssin
alkua.
Kokoontumiskerrat: 7.10., 14.10.,
28.10. ja 4.11.2021, jolloin uudet ohjeet
aina julkaistaan.

HEINÄVESI
1104401 Käsityökahvila
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 10.00–13.00
31.8.2021
Eri opettajia • 4 t
Korjaa ja kierrätä! Tuo käsityökahvilaan
mukanasi korjausta tarvitseva tekstiili.
Saat opastusta lahkeiden lyhentämiseen,
paikkaamiseen ja moneen muuhunkin
korjaustarpeeseen. Samalla voit tutustua
kahvikupposen äärellä kädentaitojen uutuuksiin ja tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan erityisesti kestävän elämäntavan
näkökulmasta.
Ei kurssimaksua, mutta ennakkoilmoittautuminen tarvitaan. Ilmoita samalla millaisen korjattavan tekstiilin otat mukaasi.
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Korjataan ja entisöidään huonekaluja ja
vanhojen esineitä.

1150402 Huonekalujen entisöinti
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
To 17.30–20.45
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Jukka Leppänen • 100 t • 89 €
Entisöidään huonekaluja ja tehdään pieniä verhoilutöitä.

1150403 Huonekalujen entisöinti
ja verhoilu
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
Ti 13.45–17.00
11.1.–12.4.2022
Anna-Kaisa Miinalainen • 52 t • 60 €
Entisöidään huonekaluja ja pienesineitä
perinteisin materiaalein ja menetelmin
sekä tehdään pienimuotoisia verhoilutöitä.
Lisäksi aiheeseen liittyviä luentotuokioita.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.

1150404 Entisöintitekniikat ja
materiaalit tutuiksi
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
Ti 17.30–20.45
11.1.–12.4.2022
Anna-Kaisa Miinalainen • 52 t • 60 €
Tutustutaan erilaisiin entisöintitekniikoihin, kuten puupaikkausten tekemiseen,
upotustöihin, puleeraukseen ja koristemaalaukseen. Opetellaan tekemään itse
erilaisia maaleja ja lakkoja.
Kurssi koostuu luennoista ja erillisistä
harjoitustöistä.
PUUTYÖT

1151401 Vanhat ja uudet
puuesineet
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
Ti 17.30–20.45
7.9.–16.11.2021, 1.2.–26.4.2022
Jukka Leppänen • 52 t • 60 €
Tehdään puutöitä ja entisöidään käyttö- ja
koriste-esineitä.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 14.9., 28.9.,
12.10., 2.11., 16.11.2021 ja 1.2., 15.2.,
1.3., 22.3., 5.4., 12.4., 26.4.2022.

1151402 Puukäsityöt
Kypärä-talo,
Kypäräjärventie 67, Kypärä
Ke 17.30–20.45
27.10.–1.12.2021, 16.2.–6.4.2022
Jukka Leppänen • 52 t • 60 €
Tehdään monipuolisesti puutöitä sekä pienimuotoista entisöintiä ja pajunpunontaa.
Kokoontumiskerrat: 27.10., 3.11.,
10.11., 17.11., 24.11., 1.12.2021 ja 16.2.,
23.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4.2022.
KORUT, KIVEN- JA
LASINKAIVERRUS
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.

1155401 Jalometalli A
Vihtarin Verstas,
Ratatie 3 A, Vihtari
La ja su 10.00–16.00
18.9.–31.10.2021
Tuulia Kasonen • 28 t • 45 €
Kokoontumiskerrat: 18.–19.9. ja
30.–31.10.2021.

1155402 Jalometalli B
Vihtarin Verstas,
Ratatie 3 A, Vihtari
La ja su 10.00–16.00
19.3.–3.4.2022
Tuulia Kasonen • 28 t • 45 €
Kokoontumiskerrat:
19.–20.3. ja 2.–3.4.2022.

1155403 Kiven- ja lasinkaiverrus
Vihtarin Verstas,
Ratatie 3 A, Vihtari
La ja su 10.00–14.15
2.–17.10.2021
Tuulia Kasonen • 20 t • 38 €
Ihastu gemmeihin, kaiverra lahjalaatta
lasista, kurkista kiven sisään tai tee oma
Kamee-koru. Työstetään kiveä ja lasia pienoiskaivertimilla ja kivenkaiverruskoneella
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: 2.–3.10. ja
16.–17.10.2021.
MUU TEKNINEN TYÖ

1156401 Moottorisahan
käyttökurssi
Monitoimitalo, Heinävesi,
Kenttätie 6, Heinävesi
La 9.00–15.00
9.4.2022
Hannu Jääskeläinen • 7 t • 23 €
Opetellaan turvallista moottorisahan käyttöä ja perushuoltoa.
Metsurin suojavarustus ja saha mukaan. Kurssille voi osallistua myös ilman
omaa sahaa ja suojavarusteita.
OMPELU JA TILKKUTYÖT

1160401 Ompele ja tuunaa
tekstiilejä
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 17.00–20.15
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Minna Sallinen, 100 t, 89 €
Valmistetaan, korjataan ja tuunataan
erilaisia ompelutöitä; asusteita, verhoja ja
vanhojenpäiväpukuja.
Kurssi sopii myös aloittelijoille.

1160402 Muodikkaat tunikat ja
linjakkaat liivimekot
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
La 10.00–16.00
18.9.–16.10.2021
Ulla Niemelä • 21 t • 38 €
Ommellaan aikuiselle tai lapselle monikäyttöinen ja mukava tunika tai liivihame/
mekko, johon voi lisätä myös hihat, hupun
tai taskuja.
Kurssilla saa paljon ompeluvinkkejä,
joten se sopii hyvin sekä aloittelijoille että
ompelua jo harrastaneille.
Ota mukaan kangasta ja ompeluvälineet sekä ompelukone ja saumuri (jos
on).
Kokoontumiskerrat: 18.9., 2.10. ja
16.10.2021.

1160403 Syksyn tilkkulanit 2021
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Pe 15.00–20.00, la ja su 10.00–16.45
13.–15.8.2021
Hannele Kinnunen • 22 t • 38 €
Kurkataan tilkkuilun uusiin tuulahduksiin.
Mitä uutta maailmalla? Tutustutaan korealaiseen pojakiin. Kokeillaan erilaisia
tilkkublokkeja ja valmistetaan esim. pussukoita, laukkuia, tyynyjä jne.
Kurssi sopii kaikille tilkkutöistä kiinnostuneille, myös opettajille koulutukseksi.
Kokoontumiskerrat: 13.–15.8.2021.
Ilmoittautumiset alkavat 14.6.2021.

1160404 Kevään tilkkulanit 2022
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 12.00–17.00, ti ja ke 10.00–16.45
9.–11.5.2022
Hannele Kinnunen • 22 t • 38 €
Tutustutaan kolmiulotteisiin tilkkutyötekniikoihin. Tehdään tilkkublokkeja ja tutustutaan ajankohtaisiin uutuuksiin. Kurssilla on
hyvää aikaa jatkaa myös kesken jääneitä
töitä valoisina kevätiltoina.
Kurssi sopii myös opettajille koulutukseksi.
Kokoontumiskerrat: 9.–11.5.2022.

1160405 Tilkkupinnasta
pussukaksi -verkkokurssi
Katso verkkokurssin tiedot sivulta 20
LANKATYÖT

1161401 Nypläys ja kirjonta
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 9.30–12.45
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Katri Miettinen • 52 t • 60 €
Nyplätään erilaisia pitsejä sekä opetellaan
monipuolista kirjontaa uutta ideoiden ja
perinteitä kunnioittaen, opiskelijoiden
toiveet huomioiden.
Kokoontumiskerrat: 13.9., 27.9., 11.10.,
1.11., 15.11., 29.11.2021 ja 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 11.4.2022.

1162401 Lankakirjasto
Varjentiini, kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 9.30–12.00
22.9.–24.11.2021, 19.1.–23.3.2022
Päivi Tölli • 30 t • 45 €
Neulotaan, virkataan, koukutaan ja tehdään erilaisia lankatöitä. Vaihdetaan
ideoita, opetellaan uusia tekniikoita
ja innostutaan vanhoista työtavoista.
Mahdollisuus aloittaa myös isompi työ,
jolloin kerrataan mallitilkun tekemistä ja
ohjeen lukemista. Hyödynnetään kirjaston
tarjoamia palveluita käsityön harrastajille.

Kurssi sopii sekä aloittelijoille että lankatöitä pidempään harrastaneille.
Kokoontumiskerrat: 22.9., 6.10., 27.10.,
10.11., 24.11.2021 ja 19.1., 2.2., 16.2.,
2.3., 23.3.2022.

1157401 Mainio makramee
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Pitäjäntupa
Ke 13.15–16.30
29.9.–24.11.2021
Eira Auvinen • 20 t • 38 €
Tutustutaan makrameen perustyötapoihin. Valmistetaan kranssi, enkeli tai keiju
ja pieni seinävaate.
Kokoontumiskerrat: 29.9., 13.10.,
27.10.,10.11. ja 24.11.2021.

1169401 Trendikkäät nauhat
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
La ja su 9.00–15.00
15.1.–5.3.2022
Hannele Kinnunen • 28 t • 45 €
Valmistetaan perinteisiä nauhoja eri tekniikoilla arkeen ja juhlaan. Muodikkaat
nauhat sopivat piristeeksi esim. asusteisiin ja pukeutumiseen. Niitä voi käyttää
myös koristeena tai somistuksena vaikka
sisustuksessa.
Kokoontumiskerrat: 15.-16.1., 12.2. ja
5.3.2022.

1169402 Muistojen miniryijy
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Ke 13.15–15.45
19.1.–30.3.2022
Eira Auvinen • 18 t • 35 €
Tule suunnittelemaan ja valmistamaan
muistojen miniryijy. Voisiko ryijyssä näkyä
kuvioin ja värein oma elämäntarinasi?
Ryijy valmistetaan kudontakehyksessä tai ompelemalla pohjakankaalle.
Valmistuksessa voi käyttää ympäriltä
löytyviä langanloppuja.
Kokoontumiskerrat: 19.1., 2.2., 16.2.,
2.3., 16.3. ja 30.3.2022.
KUDONTA
Pitäjäntuvan kudontaryhmät
Opetellaan kankaan rakentamisen ja kankaankudonnan lisäksi sidosten ja materiaalien monipuolista käyttöä.
Loimet suunnitellaan ja rakennetaan
ryhmätyönä.
Myös aloittelijat ovat tervetulleita entisten kankureiden joukkoon.
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Kädentaidot
1164401 Pitäjäntuvan
päiväkudonta
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 14.00–17.00
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Päivi Tölli • 88 t • 84 €
1164402 Pitäjäntuvan iltakudonta
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 17.00–20.00
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Päivi Tölli • 88 t • 84 €
1164403 Kudonta
Eräkartano,
Kansalantie 3, Varistaipale
Ma 9.00–12.15
13.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Aino Lampio • 100 t • 89 €
Perehdytään kankaankudonnan perusasioihin kuten kankaan suunnitteluun,
loimen luontiin, kankaan rakentamiseen,
erilaisiin materiaaleihin ja kudontatekniikoihin.
Loimet suunnitellaan ja valmistetaan
ryhmätyönä.
Kurssin aikana tutustutaan värien vuorovaikutukseen tekstiileissä ja lisätään
ymmärrystä värien käytöstä oman työn
värisuunnittelussa.

1164404 Kudonta
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
Ke 9.45–13.00
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Aino Lampio • 52 t • 60 €
Opetellaan kankaan rakentamisen ja kankaankudonnan lisäksi sidosten ja materiaalien monipuolista käyttöä.
Loimet suunnitellaan ja rakennetaan
ryhmätyönä.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 3.11., 17.11., 1.12.2021 ja
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3.,
13.4.2022.
KEHRÄYS

1165401 Kehräys
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Pe 17.00–20.15, la 10.00–15.00
24.9.–13.11.2021, 28.1.–26.2.2022
Katri Ahonen • 50 t • 59 €
Kehrätään villaa, karvoja, kasvikuituja ja
muita materiaaleja.
Tervetuloa mukaan niin aloittelijat
kuin aiemmin kehränneet. Tarvikkeita
voi tuoda itse, villaa ja pellavaa voi ostaa
opettajalta. Työvälineitä hankitaan tarpeen mukaan, rukit kunnostetaan ja huol-
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letaan. Säilytetään perinteistä työtapaa
ja tuodaan mukaan uusia tuulahduksia.
Ideoidaan yhdessä, mihin kerättyjä lankoja voisi käyttää.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.9., 8.–
9.10., 12.–13.11.2021 ja 28.–29.1.,
25.–26.2.2022.
KÄSITYÖPAJAT

1168401 Käsityöpaja
Lepikkomäen oppimiskeskus,
Petrumantie 188, Lepikkomäki
Ma 13.00–16.15
6.9.–22.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Aino Lampio • 52 t • 60 €
Perehdytään kankaankudonnan perusasioihin, kuten kankaan suunnitteluun ja
rakentamiseen, erilaisiin materiaaleihin ja
kudontatekniikoihin.
Loimet suunnitellaan ja valmistetaan
ryhmätyönä. Lisäksi vaihtuvia pieniä käsityöteemoja kurssilaisten kiinnostuksen
mukaan, mm. neulalla tuftaus, makramee-solmeilu ja kinnasneulatyöt.
Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9., 4.10.,
25.10., 8.11., 22.11.2021 ja 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 25.4.2022.

1168402 Käsityöpaja
Erähovi,
Lampelantie 3, Malkkila
Ke 9.00–12.15
15.9.–24.11.2021, 19.1.–13.4.2022
Eira Auvinen • 52 t • 60 €
Tutustutaan erilaisiin käsityö- ja askarteluteknikoihin. Tehdään kokeileva kierrätyskäsityö. Hyödynnetään mahdollisimman
paljon ympärillä löytyviä materiaaleja.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11.2021 ja
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3.,
13.4.2022.

1168403 Käsityöpaja
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
Ma 16.30–19.45
6.9.–15.11.2021, 31.1.–25.4.2022
Aino Lampio • 52 t • 60 €
Opetellaan kankaankudonnan perusasioita, kuten kankaan suunnittelua ja rakentamista. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja kudontateknikoihin.
Loimet suunnitellaan ja valmistetaan
ryhmätyönä. Lisäksi pieniä vaihtuvia käsityöteemoja kurssilaisten kiinnostuksen
mukaan, mm. neulalla tuftaus, neulahuovutus, japanilainen kirjonta ja makramee-solmeilu.
Kokoontumiskerrat: 6.9., 13.9., 27.9.,
11.10., 1.11., 15.11.2021 ja 31.1., 14.2.,
28.2. 21.3., 4.4., 11.4., 25.4.2022.

JOROINEN

MUU TEKNINEN TYÖ

1104301 Käsityökahvila
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
To 10.00–13.00
2.9.2021
Eri opettajia • 4 t

1156301 Rautalammin puukon
valmistuskurssi
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Pe 17.30–20.45, la ja su 9.00–15.45
3.–19.9.2021
Taisto Kuortti • 60 t • 90 €

Korjaa ja kierrätä! Tuo käsityökahvilaan
mukanasi korjausta tarvitseva tekstiili.
Saat opastusta lahkeiden lyhentämiseen,
paikkaamiseen ja moneen muuhunkin
korjaustarpeeseen. Samalla voit tutustua
kahvikupposen äärellä kädentaitojen uutuuksiin ja tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan erityisesti kestävän elämäntavan
näkökulmasta.
Ei kurssimaksua, mutta ennakkoilmoittautuminen tarvitaan. Ilmoita samalla millaisen korjattavan tekstiilin otat mukaasi.
ENTISÖINTI
Korjataan ja entisöidään vanhoja huonekaluja.

1150301 Vanhat huonekalut
kuntoon A
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ma 18.00–21.15
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Reijo Rytsy • 96 t • 88 €
1150302 Vanhat huonekalut
kuntoon B
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–21.15
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Reijo Rytsy • 96 t • 88 €
PUUTYÖT

1151301 Puutöiden alkeisryhmä
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ti 18.00–21.15
14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Reijo Rytsy • 96 t • 88 €
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
16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Reijo Rytsy • 96 t • 88 €
Harjoitellaan erilaisia puuntyöstötekniikoita vaativimmissa töissä, esim. erilaiset
huonekalut, sorvaustyöt ja käyttöesineet.

Valmistetaan Rautalammin puukon juhlamalli, joka on joskus äänestetty maamme kauneimmaksi puukoksi. Tällä puukolla on myös kansainvälistä meriittiä.
Rautalampilainen seppä Emil Hänninen
valmisti puukon Pariisin maailmannäyttelyn käsityökilpailuun vuonna 1900 ja sai
sillä kolmannen sijan. Puukko on upea,
mutta myös suuritöinen erikoisen rakenteensa vuoksi. Sen kahva on koristeltu
kielokuvioisella sorkoupotuksella. Malleja
on arki- sekä juhlakäyttöön, kurssilla tehdään juhlamalli.
Puukon terän voi takoa ja hioa itse,
mutta nykyisin kursseilla käytetään valmisterää. Valmisterä on lähellä mallipuukon terää ja halutessaan sen voi hioa
aivan samanlaiseksi.
Terä sisältyy tarvikemaksuun, samoin
kuin painevaluna valmistettu kypäränuppi
niipalla varustettuna. Heloitukset juotetaan
hopealla ja sorkoupotus uushopealla.
Opettajana on puukonrakennuksen
NTM Taisto Kuortti.
Tarvikemaksu 80 € maksetaan kurssin
alussa opettajalle.
Kokoontumiskerrat: 3.–5.9, 10.–12.9.
ja 17.–19.9.2021.
LANKATYÖT

1162301 Elämäni villatakki
Jari-Pekka Joroinen,
Joroistentie 5, Joroinen
To 13.15–16.30
16.9.–2.12.2021, 13.1.–31.3.2022
Eira Auvinen • 48 t • 59 €
Tule virkkaamaan elämäsi villatakki.
Harjoittelemme virkkaamaan erilaisia
paloja ympäriltä löytyvistä langanlopuista.
Kuinkahan neliöruutu virkataan reunasta keskustaan päin? Opit sen kurssilla.
Erilaisista paloista kootaan ihastuttava
villatakki. Näkyykö sinun villatakin kuvioissa ja väreissä tunnelmia eletystä elämästä vai sittenkin tulevaisuuden haaveet?
Keskustelua virkkauksen lomassa.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9.,
14.10., 4.11., 18.11., 2.12.2021 ja 13.1.,
27.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3.2022.

1162302 Neulotaan
kirjoneulevillapaita
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
La 10.00–13.15
11.9.–9.10.2021
Mari Hämäläinen • 16 t • 35 €
Tutustutaan kirjoneuletekniikkaan ja neulotaan työvaiheittain kirjoneulevillapaita.
Varaa mukaan mieluinen malli, omat langat ja puikot. Ensimmäiselle kerralle voit
varata myös harjoittelulankoja ja päättää
sopivan neulemallin kurssin alussa.
Kokoontumiskerrat: 11.9., 25.9.,
9.10.2021. Lisäksi 4 oppituntia etäopetusta (aika sovitaan kurssilaisten kanssa).
KEHRÄYS

1165301 Kehräys
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Pe 17.00–20.15, la 10.00–15.00
17.9.–20.11.2021, 14.1.–26.3.2022
Katri Ahonen • 80 t • 78 €
Kehrätään villaa, karvoja, kasvikuituja ja
muita materiaaleja.
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: 17.–18.9., 1.–2.10.,
29.–30.10., 19.–20.11.2021 ja 14.–15.1.,
11.–12.2., 4.–5.3., 25.–26.3.2022.
KIERRÄTYSKÄSITYÖT

1166301 Kierrätyskäsityöt
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ma 10.00–13.15
6.9.–22.11.2021, 17.1.–4.4.2022
Katri Miettinen • 48 t • 59 €
Kierrätä vanhaa, keskeneräiseksi jäänyttä
tai kirpputorilta löydettyä. Ideoidaan, kokeillaan ja valmistetaan vanhasta uutta!
Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9., 4.10.,
25.10., 8.11., 22.11.2021 ja 17.1., 31.1.,
14.2., 28.2., 21.3., 4.4.2022.
KÄSITYÖPAJAT

1168301 Käsityökerho
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ti 10.00–12.30
14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Tarja Kettunen • 72 t • 74 €

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat
oppia uutta ja verestää vanhoja taitoja.
Tarjolla on monipuolista tekemistä. Kurssi
painottuu ompelu- ja värjäystekniikoihin.
Luvassa mm. kirjontaa, tilkkutöitä sekä
kankaanpainantaa.
Lopullinen sisältö päätetään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

1168302 Kivat käsityöt
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 10.00–12.30
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Tarja Kettunen • 72 t • 74 €
Opitaan uusia käsityötaitoja kahvikupin
ja iloisen seurustelun lomassa. Tule mukaan jakamaan kokemuksia käsitöistä,
kuulemaan uusimmat ideat. Kurssilla
mm. solmitaan makrameeta, neulotaan ja
virkataan.
Lopullinen sisältö päätetään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

1168303 Käsityöpaja
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
To 17.45–21.00
16.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Mari Hämäläinen • 56 t • 61 €
Kankaankudontaa sekä käsityöaiheita
teemoittain kuten kankaankuviointi, huovutus ja kierrätyskäsityöt.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9.,
14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 2.12.2021
ja 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3.,
7.4.2022.
MUUT KÄDENTAIDOT

1104303 Luovasti luonnosta
-taidekerho
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
Ke 17.00–18.30
15.9.–8.12.2021, 12.1.–27.4.2022
Lisa Räisä-Natunen • 30 t • 33 €
Luovasti luonnosta -taidekerhossa askarrellaan, liikutaan ja leikitään.
Kerho on suunnattu 5–10-vuotiaille.
Kehitetään kädentaitoja luonnon- ja
kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.
Tutustutaan myös lähiympäristöön liikunnan, leikin ja aistien kautta.
Keväällä pidetään taidenäyttely, jossa
esitellään kerhossa tehtyjä töitä.
Tule mukaan askartelun ja hauskan tekemisen pariin.

1104304 Lasten taidepäivät
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma ja ti 11.00–15.15
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Kädentaidot
6.–7.6.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä ja
Mari Hämäläinen • 10 t • 43 €
Mukavaa tekemistä kesäloman alkuun.
Maanantaina piirretään sekä maalataan
ja tiistaina tehdään käsitöitä.
Sopii alakoululaiselle.
Kurssi sisältää 20 €:n materiaalimaksun.

VARKAUS
1104101 Varkaus-päivän
käsityöpaja
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 10.00–13.00
11.9.2021
Eri opettajia • 4 t
Korjaa ja kierrätä! Tuo mukanasi korjausta
tarvitseva tekstiili. Saat opastusta lahkeiden lyhentämiseen, paikkaamiseen ja
moneen muuhunkin korjaustarpeeseen.
Samalla voit tutustua kädentaitojen uutuuksiin ja tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan erityisesti kestävän elämäntavan
näkökulmasta.
Ei kurssimaksua, mutta ennakkoilmoittautuminen tarvitaan. Ilmoita samalla millaisen korjattavan tekstiilin otat mukaasi.

1104102 Käsityökahvila
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 10.00–13.00
14.1.2022
Eri opettajia • 4 t
Korjaa ja kierrätä! Tuo käsityökahvilaan
mukanasi korjausta tarvitseva tekstiili.
Saat opastusta lahkeiden lyhentämiseen,
paikkaamiseen ja moneen muuhunkin
korjaustarpeeseen. Samalla voit tutustua
kahvikupposen äärellä kädentaitojen kevätlukukauden kurssitarjontaan erityisesti
kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Ei kurssimaksua, mutta ennakkoilmoittautuminen tarvitaan. Ilmoita samalla millaisen korjattavan tekstiilin otat mukaasi.
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
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Anne-Mari Eronen • 92 t • 86 €
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1150102 Huonekalujen kunnostus
ja verhoilu B
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 16.15–19.30
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Anne-Mari Eronen • 92 t • 86 €

1153102 Ajatusten kehrä
- puno pallo pajusta
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 13.45–17.00
7.10.–11.11.2021
Eira Auvinen • 12 t • 33 €

1150103 Huonekalujen kunnostus
ja verhoilu C
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 13.00–16.15
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anne-Mari Eronen • 92 t • 86 €

Tule punomaan oma maapallo pajusta tai
risusta. Punomisen ohessa voidaan keskustella hetki yhdessä maapallon tilasta
ja ympäristöasioita. Pienillä yhteisillä teoilla on suuri merkitys.
Kokoontumiskerrat: 7.10., 28.10 ja
11.11.2021.

1150104 Huonekalujen kunnostus
ja verhoilu D
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 16.45–20.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anne-Mari Eronen • 92 t • 86 €

1153103 Riemukkaat ruukut
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 14.30–17.00
20.1.–7.4.2022
Eira Auvinen • 18 t • 35 €

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

1151101 Puutyöt A
Waltterin koulu, puutyöluokka, Varkaus
Ma 16.30–19.45
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Timo Saarela • 92 t • 86 €

Valmistetaan riemukkaita ruukkuja, kulhoja ja vaaseja ylijäämäkankaista, pitsiliinoista, papereista yms. jämämateriaaleista. Mahdollista tutustua omatekoiseen
paperimassaan. Työt voi pintakuvioida
luovasti esim. mixed media -tekniikalla.
Kokeileva ja rohkeasti eri materiaaleja ja
työtapoja yhdistävä kurssi.
Kokoontumiskerrat: 20.1., 3.2., 17.2.,
3.3. 24.3. ja 7.4.2022.

1151102 Puutyöt B
Waltterin koulu, puutyöluokka, Varkaus
Ti 16.30–19.45
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Timo Saarela • 92 t • 86 €

1153401 Kori pajunkuoresta
–verkkokurssi
Katso tiedot sivulta 20

LUONNONMATERIAALIT JA
VEISTOKSET ERI TEKNIIKOIN

1154101 Mosaiikkia viikonloppuisin
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 10.00–14.15
18.9.–27.11.2021, 8.1.–9.4.2022
Mari Hämäläinen • 70 t • 72 €

1153101 Kirjaveistokset
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–20.00
17.9.–15.10.2021
Mari Hämäläinen • 15 t • 35 €
Valmistetaan kirjoista muokaten pienoismaailmoja tai pieniä kirjaveistoksia. Voit
varata mukaan kirjan sekä pieniä esineitä, joita haluat työhön käyttää tai joiden
ympärille haluat teeman rakentaa.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 24.9., 1.10.,
8.10. ja 15.10.2021.

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.
Kokoontumiskerrat: 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11.2021 ja
8.1., 22.1., 5.2,. 19.2., 5.3., 19.3., 2.4.,
9.4.2022.

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
9.–31.10.2021
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
Kokoontumiskerrat:
9.–10.10. ja 30.–31.10.2021.

1155102 Hopeakorut B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
27.11.–12.12.2021
Pirjo Manninen, 32 t, 47 €
Kokoontumiskerrat:
27.–28.11. ja 11.–12.12.2021.

1155103 Hopeakorut C
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
5.–20.2.2022
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €
Kokoontumiskerrat:
5.–6.2. ja 19.–20.2.2022.

1155104 Hopeakorut D
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
19.3.–10.4.2022
Pirjo Manninen • 32 t • 47 €

Tavanomaisten tasapainopilkkien lisäksi
valmistetaan mikrotasapainoja ja suureen
suosioon nousseita suurikokoisia kevennettyjä tasapainoja.
OMPELU JA TILKKUTYÖT
Ompelupaja
Tutustutaan ompelukoneiden ja saumureiden käyttöön. Ommellaan vaatteita, sisustustuotteita ja kasseja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opetellaan hyödyntämään
valmiskaavoja oman mallin suunnittelussa.
Korjataan ja tuunataan.
Sopii sekä aloitteleville että aiemmin ompelua harrastaneille.

1160101 Ompelupaja A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 9.00–12.15
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Pirjo Manninen • 92 t • 86 €
1160102 Ompelupaja B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 9.00–12.15
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Pirjo Manninen • 92 t • 86 €
1160103 Ompelupaja C
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 17.00–20.15
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Pirjo Manninen • 92 t • 86 €
1160106 Kaavan piirtäminen omilla
mitoilla ja mallivaatteiden ompelu
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 10.00–15.00
18.9.–3.10.2021
Pirjo Manninen • 24 t • 41 €

MUU TEKNINEN TYÖ

Opetellaan piirtämään joustavan materiaalin peruskaavat omilla mitoilla housuihin ja paitaan. Ommellaan mallivaatteet
ja tehdään kaavaan tarvittavat muutokset.
Vinkkejä mallin muuttamiseksi esimerkiksi paidasta tunikaksi.
Kokoontumiskerrat: 18. –19.9. ja
2. –3.10.2021.

1156101 Uistimien ja pilkkien
valmistus
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 18.00–20.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Vesa Multanen • 69 t • 72 €

1160104 Tilkkutyöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 17.00–19.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Pirjo Manninen • 69 t • 72 €

Valmistetaan otti-uistimia ja -pilkkejä
kokeneen tekijän opastuksella. Myös
puurunkoisia vaappuja ja metallisia lusikkauistimia on mahdollista kokeilla.

Opetellaan monipuolisesti tilkkutyötekniikoita. Suunnitellaan ja valmistetaan
tuotteita opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Materiaalien värjäys on myös mahdollista.

Kokoontumiskerrat:
19.–20.3. ja 9.–10.4.2022.

Sopii harrastusta aloittaville ja aiemmin
tilkkutöitä harrastaneille.

1160405 Tilkkupinnasta
pussukaksi -verkkokurssi
Katso verkkokurssin tiedot sivulta 20
1160105 Kansallispukujen
kunnostus
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 9.00–14.45
25.9.–4.12.2021, 15.1.–2.4.2022
Katri Miettinen • 56 t • 61 €
Saatetaan loppuun viime kaudella kesken
jääneet kunnostusprojektit.
Kokoontumiskerrat: 25.9., 16.10.,
13.11., 4.12.2021 ja 15.1., 12.2., 5.3.,
2.4.2022.
LANKATYÖT
Nypläys
Kokeillaan pitsinnypläyksen tekniikoita
ja materiaaleja opiskelijoiden toiveiden
mukaan.
Sopii sekä nypläystä aloittaville että harrastuksessa jo pidemmälle edenneille.
Opistolta saa tarvittaessa työvälineitä
lainaksi kurssin ajaksi.

1161101 Nypläys A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 14.00–16.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Katri Miettinen • 69 t • 72 €
1161102 Nypläys B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 17.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Katri Miettinen • 69 t • 72 €
1162101 Opetellaan neulomaan
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 17.30–20.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Mari Hämäläinen • 69 t • 72 €
Kerrataan ja opetellaan sukkien, lapasten
ja villapaidan neulomista sekä eri tekniikoita kuten palmikot ja kirjoneule.
Tutustutaan myös lankojen moniväri- ja
mikrovärjäykseen.

1162102 Crochet Cafe
-virkkauskahvila
Soisalo-opistotalo, Kahvila Kreeta,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 18.00–20.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Eine Kinnula • 61 t • 62 €
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Kädentaidot
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.
KUDONTA
Perehdytään kudonnan perusasioihin;
suunnitteluun, kankaan rakentamiseen,
erilaisiin kudontamateriaaleihin ja -tekniikoihin.
Loimet suunnitellaan ja rakennetaan
ryhmätyönä.

1164101 Kudonta A
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
Ma 9.00–12.15
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Eira Auvinen • 92 t • 86 €
1164102 Kudonta B
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
To 17.30–20.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Eira Auvinen • 69 t • 72 €
1164103 Kudonta
Kudontatupa, Kangaslampi,
Kangaslammintie 6, Kangaslampi
Pe 9.45–14.00
17.9.–3.12.2021, 7.1.–8.4.2022
Eira Auvinen • 65 t • 70 €
Perehdytään kudonnan perusasioihin;
suunnitteluun, kankaan rakentamiseen,
erilaisiin kudonnan materiaaleihin ja -tekniikoihin. Valmistetaan tuotteita kierrätysmateriaaleista. Tutustutaan ryijyn suunnitteluun ja valmistukseen sekä luonnonmateriaalien mahdollisuuksiin kudonnassa.
Ommellaan kudotuista kankaista valmiita
tuotteita.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 1.10., 15.10.,
5.11., 19.11., 3.12.2021 ja 7.1., 21.1.,
4.2., 18.2., 4.3., 25.3., 8.4.2022.

1164104 Rakas räsymatto
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
Ma ja ke 17.15–20.30
2.–25.5.2022
Eira Auvinen • 32 t • 47 €
Räsymatto on kierrätyksen äiti. Tule sinäkin suunnittelemaan ja toteuttamaan oma
rakas räsymattosi.
Mukaan voi varata vanhoja vaatteita,
lakanoita, verhoja, t-paitoja jne. Kuteet
leikataan joutavista kankaista ennenaikaiseen tapaan. Näin räsymaton raidoista voi
lukea elettyä elämää.
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Kokoontumiskerrat: 2.5., 4.5., 9.5.,
11.5., 16.5., 18.5., 23.5. ja 25.5.2022.
HUOVUTUS

1165101 Huovutetut tossut
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 10.00–14.15
29.10.–26.11.2021
Mari Hämäläinen • 25 t • 41 €
Huovutetaan matalavartisia tossuja.
Tossunaihiot leikataan ja muotoillaan paksusta neulahuovasta.
Voit tehdä tossujen kuviointia neulahuovutuksella, neuloa varret tai koristella
valmiit tossut kirjomalla tai näiden yhdistelmällä.
Kokoontumiskerrat: 29.10., 5.11.,
12.11., 19.11. ja 26.11.2021.

1165102 Huovutetut huivit ja
tekstiilit
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–20.00, la 10.00–16.00
25.2.–26.3.2022
Mari Hämäläinen • 20 t • 38 €
Tutustutaan nunohuovutukseen.
Huovutetaan huiveja ja asusteita villakuituja sekä silkki- ja villakankaita yhdistellen. Ohuesta villa- ja puuvillakankaasta
saat valmistettua lämpöisemmän huivin
ja silkkikankaalle keveämmän kesähuivin.
Vaihtoehtoisesti voit valmistaa kaitaliinan
tai pienen seinätekstiilin.
Yhteinen tarviketilaus tehdään kurssin
alussa.
Kokoontumiskerrat: 25.–26.2 ja
25.–26.3.2022.
KÄSITYÖPAJAT

1168101 Penninvenyttäjän
kierrätyskäsityöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 12.45–16.00
13.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022
Eira Auvinen • 48 t • 59 €
Tutustutaan kokeileviin kierrätyskäsitöihin.
Käytetään mahdollisimman paljon ympäriltä löytyviä materiaaleja. Kierrätetään
niin peltipurkit, neuleet, farkut kuin kaappien kätköön jääneet kankaat uuteen
käyttöön.
Kokoontumiskerrat: 13.9., 27.9., 11.10.,
1.11., 15.11, 29.11.2021 ja 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3., 28.3.2022.

1168103 Käsityöpaja
Könönpellon koulu,
Kivipurontie 8 - 10, Könönpelto
Ti 18.00–20.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Eira Auvinen • 69 t • 72 €

1168102 T-paidasta tuotteeksi
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 12.45–16.00
17.1.–11.4.2022
Eira Auvinen • 28 t • 45 €

Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin.
Tehdään kokeileva kierrätyskäsityö, mahdollista tehdä paloista valmistettu villatakki. Hyödynnetään mahdollisimman paljon
ympärillä löytyviä materiaaleja.

Varaa mukaan kaikki joutavat t-paidat
ja tule valmistamaan niistä uusi tuote.
T-paidoista valmistetaan ompelemalla
eläväpintainen kangas. Itse muokatusta
kankaasta tehdään tunika, tyynynpäällinen tai kassi. Kauhtuneet t-paidat voi
uudistaa värjäämällä.
Kokoontumiskerrat: 17.1., 31.1., 14.2.,
28.2., 21.3., 4.4. ja 11.4.2022.

1168404 Käsitöitä ja
posliininmaalausta
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
Ma 12.00–15.15
13.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022
Ulla-Riitta Immonen • 48 t • 59 €
Tehdään perinteisiä käsitöitä kuten kankaankudontaa, neulakinnastekniikkaa,
pitsejä ja punontoja. Lisäksi posliininmaalausta, lasitöitä ja mosaiikkia kurssilaisten
toiveet huomioiden.
Kokoontumiskerrat: 13.9., 27.9., 11.10.,
1.11., 15.11., 29.11.2021 ja 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3., 28.3.2022.
MUUT KÄDENTAIDOT

1157101 Jouluiset askartelut
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–19.00, la 10.00–13.15
19.–20.11.2021
Mari Hämäläinen • 7 t • 23 €
Valmistetaan kauniit laattapainetut joulukortit ja talvisia koristeita eri materiaaleista. Voit valmistaa yhden tai useamman
teeman töitä.
Kurssi sopii hyvin myös koululaisille.
Opettaja kerää materiaalimaksun.

1104104 Lasten taidepäivät
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma ja ti 11.00–15.15
6.–7.6.2022
Mari Hämäläinen ja
Maria Rouvinen-Mäkelä • 10 t • 43 €
Mukavaa tekemistä kesäloman alkuun.
Maanantaina tehdään käsitöitä ja tiistaina
piirretään sekä maalataan.
Sopii alakoululaisille.
Kurssi sisältää 20 €:n materiaalimaksun.

1157103 Käsintehty paperi
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–20.00, la 10.00–14.15
11.–12.2.2022
Mari Hämäläinen • 9 t • 23 €
Valmistetaan ja kuvioidaan kauniita, käsintehtyjä paperiarkkeja.
Voit varata mukaan myös omia kuivattuja kasvinosia, kukkia ja lehtiä.
Kokoontumiskerrat: 11.2.–12.2.2022.

1104103 Koruaskartelu
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–14.00
14.–15.5.2022
Pirjo Manninen • 12 t • 33 €
Valmistetaan koruja metallilangasta, helmistä ja kierrätysmateriaaleista kokeilevalla otteella.
Omia tarvikkeita ja työvälineitä voi myös
tuoda mukana.

1157102 Päähineiden valmistus
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 10.00–15.00
8.–23.1.2022
Pirjo Manninen • 24 t • 41 €
Hattu voi olla omaksi iloksi tehty fantasiapäähine tai arkikäyttöön sopiva asuste.
Raaka-aineina käytetään valmiita hattuaihioita, kirppislöytöjä, kankaita, neuloksia,
nappeja, nauhoja ja muita somisteita.
Kokoontumiskerrat: 8.–9.1. ja
22.–23.1.2022.

Katso
käsityökoulu
–sivulla 63

SOISALO-OPISTON
KEVÄTRUPPEEMA JA NÄYTTELYT
23.–25.4.2022
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JOROINEN
8102301 Villiyrttejä ruokapöytään
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Joroinen
La 10.00–16.00
28.5.2022
Pirjo Soininen • 8 t • 23 €
Tutustutaan villiyrtteihin ja niiden keräämiseen maastoretkellä. Valmistetaan kerätyistä yrteistä ruokaa.
Varustaudu sään mukaisella pukeutumisella ja varaa mukaasi myös kumisaappaat.

VARKAUS
8102101 Vaihtoehtoja lihalle
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
La 10.00–13.45
28.8.–20.11.2021, 5.2.–30.4.2022
Anne Nissinen • 30 t • 45 €
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 sekä hyödynnetään kauden kasviksia. Päivän päätteeksi katetaan
pöytä koreaksi ja herkutellaan yhdessä.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun noin 10 €/ hlö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 28.8., 16.10.,
20.11., 5.2., 19.3. ja 30.4.

Kotitalous
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8102102 Illallinen ystäville
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
La 10.00–13.45
18.9.–11.12.2021, 15.1.–9.4.2022
Anne Nissinen • 30 t • 45 €
Kurssilla on kuusi erilaista teemaa.
Valmistetaan näyttävä illallinen alku-, pääja jälkiruokineen, hyödyntäen sesongin
raaka-aineita.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun noin 10 €/ hlö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 18.9., 30.10.,
11.12., 15.1., 26.2. ja 9.4.

8102103 Maistuvaa gluteenitonta
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
Su 10.00–13.45
17.10.–12.12.2021
Anne Nissinen • 10 t • 23 €

8102106 Viikonlopun brunssi
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
Su 9.30–13.40
6.2.2022
Anne Nissinen • 6 t • 17 €

Kuuluuko perheeseen tai ystäväpiiriin gluteenitonta ruokavaliota noudattava henkilö? Gluteenittoman ruoan valmistus ei ole
vaikeaa. Tutustutaan erilaisiin gluteenittomiin elintarvikkeisiin.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla
valmistetaan gluteenitonta maistuvaa
arkiruokaa.
Toisella kokoontumiskerralla valmistetaan juhlavampaa gluteenitonta tarjottavaa.
Opettaja perii raaka-ainemaksun noin
10 €/ hlö/kokoontumiskerta. PohjoisSavon keliakiayhdistys hyvittää jäsenilleen
10 € kurssimaksusta, jonka voit hakea
jälkikäteen.
Kokoontumiskerrat: 17.10. ja
12.12.2021.

Brunssi, aamiaisen ja lounaan välimuoto,
on ihana tapa tehdä viikonlopusta vähän
juhlavampi. Rakennetaan brunssi, jossa on
monipuolinen valikoima perusaamiaista
hiukan parempia ja ruokaisampia herkkuja.
Opettaja perii raaka-ainemaksun noin
10 €/ hlö.

8102104 Rakastu sushiin
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
Su 9.30–13.40
21.11.2021
Anne Nissinen • 6 t • 17 €
Japanilaisesta keittiöstä tuttu sushi on
jo monen suomalaisen herkkua, jota voi
valmistaa myös kotikeittiössä. Kurssin
aikana nigirit, magit ja muut sushi-herkut
tulevat tutuksi. Voit jopa rakastua tähän
nautinnolliseen makuun.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun 10 €/ hlö.

8102107 Maistuvaa maidotonta
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
Su 10.00–13.45
20.3.–8.5.2022
Anne Nissinen • 10 t • 23 €
Saatko vatsanpuruja maidosta? Mikä
on maidottoman ja laktoosittoman ero?
Tutustutaan erilaisiin maidottomiin vaihtoehtoihin ruoanvalmistuksessa.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla valmistamme maidotonta arkiruokaa.
Toisella valmistamme juhlavampaa maidotonta tarjottavaa.
Opettaja perii raaka-ainemaksun noin
10 €/ hlö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 20.3. ja 8.5.2022.

8102105 Sentinvenyttäjän
ruokakurssi
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu), Urheilukatu 21, Varkaus
Ma 17.00–20.00
10.–17.1.2022
Anne Nissinen • 8 t • 23 €
Maistuvaa ruokaa, rippeet hyödyntäen,
hävikkiä välttäen ja mikä parasta, todella
edullisesti. Herkullisen ruoan ei aina tarvitse olla kallista. Tutustutaan edullisiin
raaka-aineisiin sekä valmistetaan halpaa,
mutta hyvää ja terveellistä ruokaa; erilaisia pääruokia, jälkiruokia välipaloja ja
leivonnaisia.
Opettaja perii raaka-aine maksun
5 €/ hlö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 10.1. ja 17.1.2020.

29

VERKKOKURSSI
1211301 Puhutaan suomea
- Let’s speak Finnish online
Ma 18.00–19.30
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Ulyana Neubauer • 46 t • 46 €
Haluatko puhua suomea rennossa ilmapiirissä verkon välityksellä?
Tule oppimaan arkielämän sanastoa,
aiheina mm. työnhaku ja työelämä, kaupassa asiointi sekä muut kurssilaisia kiinnostavat aiheet. Oppikirjan lisäksi oppiminen tapahtuu mm. musiikin, liikkumisen,
pelien ja ryhmätöiden avulla.
Taitotaso kohtalainen, A2–B1.
Tarvitset oman tietokoneen, kameran,
mikrofonin ja nettiyhteyden.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
Would you like to speak Finnish in a relaxed atmosphere online? Come learn the
vocabulary of everyday life, topics including
e.g. job search and working life, shopping
and others that interest course participants. In addition to learning from a course
book, participants are activated via music,
movement, games, group work etc.
Language level moderate, A1–B1.
You need a computer, camera, microphone and an internet connection.

Kielet
Sopivan kielikurssin valitsemista helpottaa
kurssin yhteydessä mainittu taitotasokuvaus tai tutustuminen kursin oppikirjaan
etukäteen kirjakaupassa tai kirjastossa.
Voit myös tulla tutustumaan kurssille
kerran maksutta ja jutella opettajan kanssa sopivasta kurssista. Ilmoita tutustumiskerrasta 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.
A2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja
saa selville pääasiat jokapäiväisen elä-
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män 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.
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.
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 erilai-

sissa 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.)

1231401 English OnLine
To 17.00–18.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Marjo Knuutinen • 46 t • 56 €
Keskustelupainotteinen verkkokurssi englannin perusteet jo hallitseville.
Tavoitteena on saada valmiudet arkielämän ja käytännön kielitaitoon sekä
ylläpitämään ja syventämään jo hankittua
kielitaitoa. Opetuksessa rohkaistaan puhumiseen, harjoitellaan luetun ja kuullun
ymmärtämistä.
Taustatietoa hankitaan itsenäisesti
opettajan antamista lähteistä.
1240101 Saksaa kaikkien aistien
avulla
Ke 18.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 19.1.–20.4.2022
Ulyana Neubauer • 46 t • 56 €
Tällä kurssilla opit saksan alkeet rennossa
ilmapiirissä kotoa käsin.
Oppikirjan lisäksi oppiminen tapahtuu
mm. musiikin, liikkumisen, pelien ja ryhmätöiden avulla. Aiheina mm. Saksan
kulttuuri ja nähtävyydet, tutustuminen,
smalltalk, kaupassa asiointi, pärjääminen
liike-elämässä sekä muut kurssilaisia kiinnostavat aiheet.
Kurssin taso: A1–A2.
Tarvitset oman tietokoneen, kameran,
mikrofonin ja nettiyhteyden.

HEINÄVESI
SUOMI, JATKO

1211401 Suomen kieltä hitaasti
edeten
Kunnanvirasto, valtuustosali, Heinävesi,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ke 16.00–17.30
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Olga Kuusela • 50 t • 39 €
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.

1211402 Suomen kielen kerho
Varjentiini, kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 15.00–15.45
8.9.–1.12.2021
Olga Kuusela • 12 t • 33 €
Kerhossa keskustelemme rennosti suomalaisesta kulttuurista, tavoista ja perinteistä. Puhutaan myös omista kokemuksista Suomessa. Keskustelun lomassa
pelataan pelejä, askarrellaan ja tehdään
pieniä suomen kielen tehtäviä.
Tervetulleita ovat kaikki vauvasta vaariin, kielitaidosta riippumatta.
VENÄJÄ, JATKO

1261401 Venäjän kielen jatko 3
Otto Kotilaisen koulu, luokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 16.30–18.30
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Ewa Lewandowska • 50 t • 59 €
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 6
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ma 17.30–19.00
6.9.–30.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Ewa Lewandowska • 50 t • 59 €
Muutaman vuoden venäjää lukeneille.
Kerrataan ja täydennetään venäjän
kielen taitoja. Opetellaan keskustelemaan erilaisista aiheista esim. arkielämä,
matkustaminen, ostokset, lomanvietto,
vapaa-aika, terveys, kaupassa ja ravintolassa asioiminen sekä laajennetaan sanavarastoa. Kerrataan aiemmin opeteltua
kielioppia ja harjoitellaan muun muassa
relatiivipronominit ja verbien aspektit.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja Pora 2 ja opettajan materiaali.
KARJALA

1298401 Pagizemmo karjalakse Karjalan kielen alkeet
Kunnanvirasto, valtuustosali, Heinävesi,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ke 18.00–19.30
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Olga Kuusela • 50 t • 59 €
Tulgua terveh opastumah karjalua!
Opiskele karjalan kielen alkeita (livvin karjala). Karjalan kielestä kiinnostuneille.
Sopii aloittelijoille, mutta myös vähän karjalan kieltä puhuville.
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.
Oppikirja: opettajan materiaalit.
Tavoitteena on, että tutustut suomen sukukieleen ja matkustaessa karjalan kielisillä
alueilla selviydyt arjen perustilanteissa.

JOROINEN
ENGLANTI, JATKO

1231301 English for you, too! 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ke 14.00–15.30
15.9.–1.12.2021, 19.1.–27.4.2022
Katsiaryna Massinen • 50 t • 59 €
Englantia niille, jotka ovat joskus opiskelleet englannin alkeita, mutta kaipaavat
niiden kertausta. Rauhallisesti harjoitellaan englannin kielen käyttöä arkielämän
tilanteissa. Harjoitellaan kertomaan arkipäivän askareista, matkustamisesta ja
kerrataan aiemmin opeteltua kielioppia
mm. peruskysymykset, artikkelit, verbit eri
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aikamuodoissa.
Taitotaso A1.
Oppikirja: English for you, too! 1, kappaleesta 4 alkaen.

1231302 Englanti - Stepping
Stones 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 15.00–16.30
14.9.–30.11.2021, 18.1.–26.4.2022
Katsiaryna Massinen • 50 t • 59 €
Englantia niille, joilla englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta
jotka kaipaavat kannustusta puhumisen
harjoitteluun. Vahvistetaan myös perusrakenteiden hallintaa ja laajennetaan sanavarastoa. Keskustellaan mm. matkustamisesta, ruuanlaitosta, shoppailusta.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Stepping Stones 1, kappaleesta
5 alkaen.
VENÄJÄ, JATKO

1261301 Venäjän jatko 1
Joroisten yhtenäiskoulu, luokka,
Koulutie 1, Joroinen
La 10.00–12.15
18.9.–27.11.2021, 15.1.–23.4.2022
Katsiaryna Massinen • 42 t • 51 €
Venäjän alkeet osaavalle.
Kerrataan kielioppia ja sanastoa.
Opetellaan käyttämään peruskieliopin
rakenteita ja selviämään yksinkertaisista puhetilanteista esim. tutustuminen ja
lähiympäristöstä kysyminen. Harjoitellaan
ääntämistä, lukemista ja osallistutaan
puheen aktivointiin.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Kafe Piter 1, kappaleesta 7
alkaen.
Kokoontumiskerrat: 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 15.1.,
29.1., 12.2., 26.2., 19.3., 2.4., 9.4. ja
23.4.
ESPANJA, ALKEET

1270301 Espanjan alkeet
matkailijoille
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 18.30–20.00
14.9.–1.12.2021, 18.1.–26.4.2022
Irina Harjunheimo • 50 t • 59 €
Espanjaa vasta-alkajalle.
Harjoitellaan hauskasti ja rennosti arkielämässä tarvittavaa käytännön kieltä,
esim. asiointia kaupassa ja liikenteessä
sekä itsestään ja perheestään kertomista.
Käydään läpi peruskielioppia, mutta se
ei ole pääosassa. Tämän kurssin jälkeen
pärjäät reissussa espanjan kielellä.
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Sopii myös niille, joiden mielestä opiskeleminen on aina ollut vaikeaa tai tylsää.
Opettajan materiaali.
ESPANJA, JATKO

1271301 Espanjaa aamuvirkuille
senioreille jatko
Vanha kasino, kokoushuone,
Mutalantie 2B, Joroinen
Ma 10.00–11.30
13.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Irina Harjunheimo • 50 t • 59 €
Soveltuu hyvin niille, jotka osaavat espanjan alkeet tai muutaman sanan espanjaksi. Jatketaan espanjan opiskelua
leppoisasti.
Opettajan materiaali ja oppikirja:
Fantástico 1, alkaen oppikirjan alusta.

1271302 Espanjan kielen jatko 3
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 16.45–18.15
14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022
Irina Harjunheimo • 50 t • 59 €

SUOMI, JATKO

1211101 Suomen kielen jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 18.45–20.15
14.9.–20.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Raili Kantaneva • 46 t • 36 €
Harjoitellaan monipuolisesti arkipäivän
viestintätilanteita.
Opiskellaan muun muassa verbien aikamuotoja, sanatyyppejä, nominien i-monikon ja objektin käyttöä.
Taitotaso 2.
Oppikirja: Suomen mestari 2
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
RUOTSI, JATKO

1221101 Ruotsin kielen kertaus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 12.30–14.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Marjo Knuutinen • 46 t • 56 €

Jatketaan espanjan opiskelua leppoisasti
puhumista painottaen.
Soveltuu niille, jotka osaavat espanjan
alkeet tai taitotasolle 2.
Oppikirja: Fantástico 2, alkaen kappaleesta 6.

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.

VARKAUS

ENGLANTI, JATKO

SUOMI, ALKEET

1210101 Suomen kielen alkeet,
Finnish for beginners
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja to 17.00–18.30
14.9.–25.11.2021, 11.1.–19.4.2022
Raili Kantaneva • 92 t • 66 €
For absolute beginners with no prior knowledge of Finnish.
Tuesdays and Thursdays 17.00–18.30.
Course book: Suomen mestari 1.
For more information about Finnish language courses, please contact:
sirpa.virtanen@soisalo-opisto.fi
Opiskellaan arkeen, työelämään ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää sanastoa ja
sanontoja sekä kielen perusrakenteita.
Ääntämistä, puhumista ja kuuntelemista
harjoitellaan äänitteiden sekä monenlaisten harjoitusten avulla.
Opetuskielenä suomi ja tarvittaessa
englanti.
Kurssikirja: Suomen mestari 1.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.

1231101 Stepping Stones 2
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.45–12.15
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Marjo Knuutinen • 46 t • 56 €
Englantia 4–5 vuotta opiskelleille, jotka
tuntevat kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston, mutta jotka kaipaavat
kannustusta puhumisen ja kommunikaatiotaitojen harjoitteluun. Vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa ja kerrataan
sekä laajennetaan sanavarastoa.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Stepping Stones 1, jatkuu
kappaleesta 5.

1231102 Stepping Stones 2A
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.30–18.00
16.9.–25.11.2021, 20.1.–28.4.2022
Katsiaryna Massinen • 46 t • 56 €
Englantia opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka haluavat
syventää englannin kielen taitojaan ja
kaipaavat etenkin puhumisen harjoittelua.

Aihepiireinä ovat mm. työelämä ja taiteet,
kansalaistoiminta ja luonto.
Taitotaso B1–B2.
Oppikirja: Stepping Stones 2,
kappaleesta 5 alkaen.

1231103 Stepping Stones 2B
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 11.45–13.15
13.9.–22.11.2021, 10.1.–19.4.2022
Marjo Knuutinen • 46 t • 56 €
Englantia useita vuosia opiskelleille, jotka
tuntevat kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston. Aktivoidaan puhe-, kuuntelu- ja kommunikaatiotaitoja, opetellaan
ajanmukaista sanastoa sekä kerrataan
rakenteita.
Oppikirja: Stepping Stones 2.

1231104 English File Intermediate
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 13.30–15.00
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Katsiaryna Massinen • 46 t • 56 €
Monipuolisesti englannin kielitaitoa aktivoiva ylemmän keskitason kurssi yli viisi
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 9 alkaen.

1231105 Catching Up - englantia
keskustellen
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.00–18.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Marjo Knuutinen • 46 t • 56 €
Englannin kielen keskustelukurssi yli viisi
vuotta opiskelleille, jotka haluavat kehittää suullista kielitaitoaan ja saada rohkeutta puhumiseen. Keskustellaan mm.
arkielämästä, terveydestä, ympäristöstä,
yhteiskunnasta ja matkailusta.
Taitotaso B1.
Oppikirja: Catching Up.

1231106 Englantia keskustellen
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.00–18.30
15.9.–24.11.2021, 19.1.–13.4.2022
Marjo Knuutinen • 26 t • 41 €
Vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan
ajankohtaisista aiheista englanniksi.

Keskitytään puheen tuottamiseen ja keskustelutaitojen vahvistamiseen. Aiheet
muovautuvat osallistujien mielenkiinnon
kohteiden ja tarpeiden mukaan.
Sopii englantia jo osaavalle.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3., 16.3., 30.3. ja 13.4.
SAKSA, JATKO

1241101 Puhutaan saksaa
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.30–18.00
15.9.–27.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Dörte Leupold-Törrönen • 46 t • 56 €
Saksaa vähintään kaksi vuotta opiskelleille tai niille, jotka ovat aiemmin lukeneet
saksaa.
Alussa kerrataan aiemmin opittua esim.
menneisyydestä tai tapahtuminen kertomista sekä mielipiteen ilmaiseminen.
Vahvistetaan arkielämän saksaa kuuntelemalla, puhumalla tai kirjoittamalla sekä
yhdessä että pienryhmässä. Kieliopin
osalta käydään läpi verbien kertaus, aikamuotoja (esim. perfekti ja imperfekti) sekä
läpikatsaus sijamuodosta.
Taitotaso A2–B1
Oppikirja: Freut mich 2 ja opettajan materiaali, jatketaan jaksosta 5.
RANSKA, ALKEET

1250101 Ranskan alkeiden jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.15–19.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Dörte Leupold-Törrönen • 46 t • 56 €
Ranskan kieltä vasta-alkajille, jotka ovat
aiemmin lukeneet ranskaa.
Alussa kertaus: Esim. tervehtiminen,
ammatteja, voinnin kysely, ostoksien tekeminen, lukusanoja, lähifutuuri ja adjektiivit.
Opiskellaan arkipäivän ranskaa ja vahvistetaan ranskan kielen kirjoittamista ja puhumista sekä yhdessä että pieniryhmissä.
Oppikirja: Parfait 1, jatketaan kappaleesta 5
Taitotaso A 1
RANSKA, JATKO

1251101 Puhutaan ranskaa jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 14.45–16.15
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Dörte Leupold-Törrönen • 46 t • 56 €
Ranskan kieltä vähintään kaksi vuotta tai
aiemmin ranskaa opiskelleille.
Kerrataan ensin aiemmin opittuja asioita. Opetellaan käyttämään ranskan kieltä

arkielämän tilanteissa ja vahvistetaan
ranskan kirjoittamista ja puhumista eri
kokoonpanoissa. Kieliopin osalta kerrataan adjektiivien taivutusta, käskymuodot,
objektiivipronominit, partisiipin perfekti,
pluskvamperfekti, tulevaisuuden muodot
sekä eri vertailumuodot kuten adjektiivien
superlatiivi ja lukusanojen kirjoittamista.
Taitotaso A2–B1
Oppikirja: Parfait 3, jatketaan kappaleesta 6.
VENÄJÄ, JATKO

1261101 Venäjän kielen jatko 2
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.00–18.30
14.9.–23.11.2021, 18.1.–19.4.2022
Katsiaryna Massinen • 46 t • 56 €
Venäjää pari vuotta opiskelleille.
Tutustutaan yksityiskohtaisesti nyky-Venäjään. Keskustellaan mm. venäläisten
arkielämästä, matkustamisesta, venäjän
kulttuurista, jne. Lyhyesti kerrataan kielioppia ja sanastoa aiemmista kappaleista
sekä opetellaan uutta. Kielioppi: sijamuodot yksikössä, preteriti.
Taitotaso A1.
Oppikirja: KafePiter1: kappaleiden 3–7
kertaus, kappaleesta 8 jatkuen.

1261102 Venäjää edistyneille
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.00–18.30
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Katsiaryna Massinen • 46 t • 56 €
Venäjää yli 7 vuotta opiskelijoille.
Keskustellaan mm työelämästä, matkustamisesta ja Suomesta venäläisten
silmillä. Lyhyesti kerrataan kielioppia ja
sanastoa entisistä kappaleista. Lisäksi
harjoitellaan lukemista ja puhetta.
Kielioppi: verbien taivutus eri aikamuodossa ja pronominit.
Taitotaso A2–B1.
Oppikirja: Kafe Piter 3.
ESPANJA, JATKO

1271101 Espanjaa matkailijoille
jatko 2A
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 15.00–16.30
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Irina Harjunheimo • 46 t • 56 €
Soveltuu espanjaa muutaman vuoden
opiskelleille tai taitotasolle 1–2.
Jatketaan espanjan opiskelua leppoisasti puhumista painottaen.
Oppikirja:
Fantástico 1, alkaen kappaleesta 11.
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1271102 Espanjaa matkailijoille
jatko 2B
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 18.30–20.00
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Irina Harjunheimo • 46 t • 56 €
Soveltuu espanjaa muutaman vuoden
opiskelleille tai taitotasolle 1–2.
Jatketaan espanjan opiskelua leppoisasti puhumista painottaen.
Oppikirja:
Fantástico 1, alkaen kappaleesta 11.

1271103 Espanjan kielen jatko 5
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 16.45–18.15
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Irina Harjunheimo • 46 t • 56 €
Soveltuu niille, jotka osaavat espanjan
alkeet tai taitotasolle 2.
Oppikirja: Fantástico 2, alkaen kpl:sta 12 ja Fantástico 3, alkaen oppikirjan
alusta.
ITALIA, ALKEET

1280101 Italian alkeet
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 19.00–20.30
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Liisa Kärkkäinen • 46 t • 56 €
Italian kieltä vasta-alkajille.
Harjoitellaan italiaa käytännön tilanteissa, kuten kaupassa, ravintolassa ja kaupungilla. Tehdään paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia sekä tutustutaan Italian
kulttuuriin ja matkakohteisiin.
Oppikirja: Bella Vista 1
ITALIA, JATKO

1281101 Italian kielen jatko 2
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.15–18.45
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Liisa Kärkkäinen • 46 t • 56 €
Italiaa noin kaksi vuotta opiskelleille.
Kurssin aluksi kerrataan aiemmin opeteltuja asioita. Opitaan uusi aikamuoto,
perfekti ja harjoitellaan menneistä tapahtumista kertomista. Opetellaan lisää
matkoilla tarvittavaa kieltä ja tutustutaan
Italian kulttuuriin ja matkakohteisiin.
Pääpaino kurssilla on puheen tuottamisessa. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita
ryhmään.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Bella Vista 1, jatketaan kappaleesta 10.
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1281102 Italian kielen jatko 3
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 18.30–20.00
16.9.–25.11.2021, 20.1.–28.4.2022
Liisa Kärkkäinen • 46 t • 56 €
Italiaa noin neljä vuotta opiskelleille.
Kurssilla opitaan lisää käytännön tilanteissa tarvittavaa italiaa. Opetellaan
käyttämään imperfektiä. Tehdään paljon
puhe- ja kuunteluharjoituksia sekä tutustutaan Italian kulttuuriin ja matkakohteisiin. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita.
Taitotaso A1.
Oppikirja:
Si Parte 2, jatketaan kappaleesta 4.

1281103 Italian kielen jatko 4
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.45–18.15
16.9.–25.11.2021, 20.1.–28.4.2022
Liisa Kärkkäinen • 46 t • 56 €

Katso myös sivulta 70:
Pagizemmo karjalakse - Karjalan
kielen alkeet
13.9.–29.11.2021, verkko
Pagizemmo karjalakse - Karjalan
kielen alkeiden jatko
17.9.–26.11.2021, verkko
Korean kielen jatko
17.9.–26.11.2021, verkko
Apua arkeen: Kuvat ja viittomat
kommunikoinnin tukena, alkeet
21.–22.9.2021, Varkaus
Apua arkeen: Kuvat ja viittomat
kommunikoinnin tukena,
jatkokurssi
2.–3.11.2021, Varkaus

Italiaa noin viisi vuotta opiskelleille.
Kurssilla pyritään vahvistamaan puhutun italian taitoa. Tehdään paljon
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä
kerrataan lauserakenteita. Opitaan lisää
mm. autolla ja junalla Italiassa matkustettaessa tarvittavaa sanastoa sekä tutustutaan Italian kulttuuriin ja matkakohteisiin.
Uudet opiskelijat ovat tervetulleita.
Taitotaso A2.
Oppikirja:
Si Parte 2, jatketaan kappaleesta 9.
VIRO

1298101 Matkailijan viroa
keskustellen
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.00–18.30
15.9.–17.11.2021, 12.1.–23.2.2022
Eve Antikainen • 20 t • 38 €
Siintääkö horisontissa matka Viroon?
Haluaisitko osata asioida viron kielellä?
Tule opettelemaan viron kieltä ja tapakulttuuria syntyperäisen virolaisen johdolla.
Oppiminen tapahtuu rennosti yhdessä
keskustellen, ilman oppikirjaa tai kieliopin
pänttäämistä.
Voit olla vasta-alkaja tai osata kieltä jo
ennestään.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 17.11., 12.1.,
26.1., 9.2. ja 23.2.

Tieto- ja
viestintätekniikka
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HEINÄVESI
DIGITAIDOT
Seniorit älypuhelinkäyttäjiksi
Älypuhelin tutuksi! Puhelimen käytettävyyttä parantavat asetukset ja vinkit, soittaminen, viestit, yhteystiedot, kameran
käyttö, sähköposti, Whatsapp, Yle Areena,
112 ja muut suositut ohjelmat.
Ota oma puhelin mukaan, esim.
Samsung tai Huawei.

3406401 Seniorit
älypuhelinkäyttäjiksi
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 9.30–12.45
9.10.–20.11.2021
Markku Lybeck • 9 t • 23 €
Kokoontumiskerrat: 9.10., 6.11. ja 20.11.

3406402 Seniorit
älypuhelinkäyttäjiksi
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 9.30–12.00
22.1.–2.4.2022
Markku Lybeck • 16 t • 35 €
Kokoontumiskerrat: 22.1, 5.2, 12.3, 2.4.

3406403 Seniorit
älypuhelinkäyttäjiksi
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
La 9.30–13.30
11.9. – 27.11.2021
Markku Lybeck • 16 t • 35 €
Kokoontumiskerrat: 11.9., 2.10., 27.11.
TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS
Digiapu
Opiskele tietotekniikkaa yksilöopetuksessa, omaan kalenteriin ja tarpeisiin sopien.
Opetuksen aiheita voivat olla Windows,
älypuhelimet ja tabletit sekä 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 €/ 90 min.

3405401 Digiapu A
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 13.00–14.30
9.10.2021
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
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3405402 Digiapu B
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 13.00–14.30
6.11.2021
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
3405403 Digiapu C
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 13.00–14.30
20.11.2021
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
3405404 Digiapu D
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 12.15–13.45
22.1.2022
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
3405405 Digiapu E
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 12.15–13.45
5.2.2022
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
3405406 Digiapu F
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 12.15–13.45
12.3.2022
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
3405407 Digiapu G
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 12.15–13.45
2.4.2022
Markku Lybeck • 2 t • 38 €
TIETOTURVA

3422401 Tietokoneen siivous ja
tietoturva
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 9.30–14.15
23.4.–7.5.2022
Markku Lybeck • 6 t • 23 €
Tärkeimmät tietokoneen ylläpitoon liittyvät
toimet: tietoturva, koneen nopeuttaminen
maksuttomilla ohjelmilla, tarpeettomien
ohjelmien poisto, päivitykset, tärkeimmät
nettiselaimen lisäosat, mainosten torjunta
nettisivuilla, käyttövinkkejä tietokonetyöskentelyn nopeuttamiseen.
Ota oma kannettava tietokone mukaan.
Kokoontumiset 23.4. ja 7.5.

JOROINEN
DIGITAIDOT
Digitaitojen teemaopinnoissa keskitytään
aina yhteen aiheeseen 2 x 90min verran.
Osioita on yhteensä neljä. Voit ilmoittautua yhteen tai kaikkiin osioihin tarpeesi
mukaan. Saat hyvän pohjan tietokoneen
käyttöön ja seuraaviin osioihin.
Ota oma kannettava tietokone mukaan.

3406301 Digitaidot:
Työpöytä tutuksi
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
17.–24.9.2021
Joona Parkkinen • 4 t • 17 €
Tutustumme tietokoneen työpöytään.
Opitaan tietokoneen käytön kannalta
oleellisia asioita, kuten tehtäväpalkki,
pikakuvakkeet ja käynnistä-valikko.

3406302 Digitaidot:
Internet huviksi ja hyödyksi
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
1.–8.10.2021
Joona Parkkinen • 4 t • 17 €
Tutustumme internetiin sekä sen mahdollisuuksiin huvi- ja hyötykäytössä.

3406303 Digitaidot:
Sähköpostin salat
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
15.–29.10.2021
Joona Parkkinen • 4 t • 17 €
Tutustumme sähköpostiin ja sen käyttöön.

3406304 Digitaidot:
Yhdessä etänä
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
5.–12.11.2021
Joona Parkkinen • 4 t • 17 €
Tutustumme yhteydenpitoon etätyökaluin.
Osallistujien tarpeiden mukaan esimerkiksi Facebookin videopuheluihin tai Zoometätapaamisiin, tietoturvaa unohtamatta.

Android-älylaite tutuksi
Onko älylaitteiden käyttö sinulle uutta tai
epävarmaa? Tule tutustumaan Androidpohjaisen älylaitteesi käyttöön leppoisassa
tahdissa.
Käydään läpi yleisimmät toiminnot ja
sovellukset kuten 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.

3406305 Android-älylaite tutuksi
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 10.00–11.30
17.9.–12.11.2021
Joona Parkkinen • 16 t • 35 €
3406306 Android-älylaite tutuksi
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 10.00–11.30
14.1.–11.3.2022
Joona Parkkinen • 16 t • 35 €
Tietokoneen perusteet
Käydään leppoisasti läpi perusasiat, joilla tietokoneen käytössä pääsee hyvään
alkuun.
Soveltuu vasta-alkajille. Mukaan tarvitset oman kannettavan tietokoneen.

3406307 Tietokoneen perusteet
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 9.00–10.30
11.–25.9.2021
Sari Järn • 4 t • 17 €
3406311 Tietokoneen perusteet
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 427, Kaitainen
La 11.45–13.15
6. –13.11.2021
Sari Järn • 4 t • 17 €
Älylaitteen perusteet
Aamupäivän mittaan käydään leppoisasti
läpi perusasiat, joilla älylaitteen käytössä
pääsee hyvään alkuun.
Soveltuu vasta-alkajille. Mukaan tarvitset oman älypuhelimen tai tabletin.

3406308 Älylaitteen perusteet
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 9.00–10.30
16.–30.10.2021
Sari Järn • 4 t • 17 €

3406310 Älylaitteen perusteet
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 427, Kaitainen
La 10.00–11.30
6. –13.11.2021
Sari Järn • 4 t • 17 €

3405311 Digiapu G
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 11.00–12.30
11.9.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €

TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS

3405312 Digiapu H
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 12.45–14.15
11.9.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €

Digiapu
Tarvitsetko opastusta tietokoneen tai
älylaitteen käyttöön?
Yksilöopetuksessa käydään läpi juuri
sinun toiveidesi mukaisesti esimerkiksi
Windows-tietokoneen, 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.
1 hlö/ 90 min, kurssimaksu 38 €.

3405301 Digiapu A
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 9.00–10.30
2.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405302 Digiapu B
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 10.45–12.15
2.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405303 Digiapu C
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 12.30–14.00
2.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405304 Digiapu D
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 9.00–10.30
9.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405305 Digiapu E
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 10.45–12.15
9.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405306 Digiapu F
Toenperän kirjasto/ Joroisten kirjasto,
Mutalantie 3A, Joroinen
La 12.30–14.00
9.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €

3405313 Digiapu I
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 11.00–12.30
25.9.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405314 Digiapu J
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 12.45–14.15
25.9.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405315 Digiapu K
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 11.00–12.30
16.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €
3405316 Digiapu L
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 12.45–14.15
16.10.2021
Sari Järn • 2 t • 38 €

VARKAUS
DIGITAIDOT

3406101 Android-älylaite tutuksi
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 9.00–10.30
20.9.–15.11.2021
Tiitus Hopia • 16 t • 35 €
Onko älylaitteiden käyttö sinulle uutta tai
epävarmaa? Tule tutustumaan Androidpohjaisen älylaitteesi käyttöön leppoisassa tahdissa.
Käydään läpi yleisimmät toiminnot ja
sovellukset kuten 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.
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3406102 Tietokone tutuksi
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 9.00–10.30
10.1.–28.2.2022
Tiitus Hopia • 16 t • 35 €

Mukaan tarvitset oman kannettavan
tietokoneen ja valmiiksi koneelle ladattuja
valokuvia.
Tarvittaessa voimme kurssin alussa yhdessä siirtää kuvia muistikortilta tai puhelimesta tietokoneelle.

Onko tietokoneen käyttö sinulle uutta tai
epävarmaa? Tutustutaan leppoisassa tahdissa Windows-tietokoneiden perusteisiin:
toiminnot, sovellukset, sähköiset palvelut
(verkkopankki), sähköposti ja etäkokousohjelmat.
Aiempaa kokemusta laitteiden käytöstä
ei tarvita.
Ota mukaan oma kannettava tietokone.

VIDEO

DIGIKUVAUS

Luodaan kuvista videoita ja/tai editoidaan
jo valmiita, lyhyitä videoita esityskuntoon.
Tutustutaan videoiden jakamiseen perhepiirissä tai sosiaalisessa mediassa.
Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille,
aiempaa kokemusta ei tarvita. Mukaan
tarvitset oman kannettavan tietokoneen.

3418101 Kuvataan kännykällä
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–16.00
23.4.2022
Riina Albrecht • 6 t • 23 €
Lähde kuvaamaan keväistä luontoa
Kämärin kauniiseen koskipuistoon.
Keskitytään mm. kännykällä kuvaamisen
tekniikkaan ja sommitteluun, huomioidaan valoa ja varjoja sekä opitaan pieniä
kikkoja. Voit etukäteen miettiä, millaisia
kuvia haluat kuvata. Kuvia käsitellään
kännykän valokuvien käsittelysovelluksella tai ladatulla ilmaissovelluksella.
Tarvittaessa kuvien jakaminen kännykästä
sähköpostilla, WhatsAppilla, Facebookiin,
Instagramiin tms.
Sopii kaiken tasoisille kuvaajille.
Omat eväät mukaan. Syödään retkellä
huhtikuisesta luonnosta nauttien.
Säänmukainen varustus. Huonon sään
sattuessa kuvaamme sisätiloissa.
Kokoontuminen Soisalo-opistolla
(os. Taipaleentie 24, Varkaus).
KUVANKÄSITTELY

3419101 Kuvankäsittely
ilmaisohjelmilla
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 9.00–10.30
24.9.–29.10.2021
Riina Albrecht • 10 t • 35 €
Omien valokuvien käsittelyä (puhelimesta,
muistikortilta, skannauskansiosta) tietokoneen omalla Win10 ohjelmalla ja ladattavilla ilmaisohjelmilla. Myös mustavalkokuvien käsittelyä ja restaurointia omille
skannatuille kuville. Otetaan käyttöön
maksuton Google Drive ja perehdytään
kuvien jakamiseen jaettujen kansioiden
avulla.
Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille,
aiempaa kokemusta ei tarvita.
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3421101 Videoeditointi
ilmaisohjelmilla
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 9.00–10.30
21.1.–25.2.2022
Riina Albrecht • 12 t • 35 €

TIETOTURVA

3422101 Tietokoneen siivous ja
tietoturva
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.00–18.30
10.–31.1.2022
Tiitus Hopia • 8 t • 35 €
Mietityttääkö koneesi tietoturva? Olisiko
koneen kevätsiivous tarpeen? Käymme
rauhalliseen tahtiin läpi tietokoneen ylläpitoa, tietoturvaa ja siivousta. Apuna
käytämme tarvittaessa maksuttomia
sovelluksia.
Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan.

PALVELUT JA SOVELLUKSET

3417101 Sosiaalinen media ja
markkinointi
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.30–19.00
21.9.–2.11.2021
Riina Albrecht • 12 t • 23 €
Otetaan some haltuun yhdistys- tai
yritysnäkyvyyden lisäämiseksi tai tuotteen markkinoinnin tueksi. Tutustutaan
Facebookin, Instagramin, YouTuben ja
Canva.comin mahdollisuuksiin.
Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille.
Mukaan tarvitset oman kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen.
KOTISIVUT

Ihminen, ympäristö ja
yhteiskunta

3416101 Tee omat verkkosivut
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.00–19.30
20.9.–25.10.2021
Tiitus Hopia • 15 t • 35 €
Tutustutaan verkkosivujen rakentamisen
maailmaan WordPress-alustaa käyttäen.
Harjoitellaan yhdessä sisällön luomista,
ulkoasun muokkausta sekä tutustutaan
mahdollisiin lisäominaisuuksiin.
Lopputuloksena luodaan kaikille ensimmäiset omat, käyttövalmiit verkkosivut.
Mukaan tarvitset vain oman tietokoneen
ja kokeilumieltä!

VERKKOKURSSI
4102402 Linnut ja lintuharrastus,
verkko ja retkipäivät
Ma 17.30–19.00
24.1.–23.4.2022
Liisa Tolvanen • 26 t • 41 €
Haluaisitko oppia tunnistamaan lintuja ja
niiden ääniä sekä tietää lisää lintuharras-

tuksesta? Tule tutustumaan noin sataan
alueellamme yleisimmin tavattavaan lintulajiin ja niiden elämään. Lisäksi perehdytään lintuharrastuksen välineisiin, kirjoihin
ja internet-sivustoihin sekä Pohjois-Savon
linturetkikohteisiin.
Kurssi sisältää yhdeksän teoriakertaa
etäopetuksella ma 24.–4.4. sekä kaksi
maastoretkeä Varkauteen ja Joroisiin la
9.4. ja 23.4. Tarkempi retkipaikka ilmoite-

taan myöhemmin.
Kurssi toteutetaan Teamsillä.
Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen
(tabletti tai puhelin) ja toimivan internetyhteyden.
Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään
ennen kurssin alkua.
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HEINÄVESI
HISTORIA

1301401 Historian havinaa
Heinävedeltä
Kunnanvirasto, valtuustosali,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ti 16.30–18.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–29.3.2022
Maarika Kasonen • 24 t • 41 €
Kootaan, tallennetaan ja tunnistetaan
sekä tekstitetään eri aihepiirien valokuvia.
Vapaamuotoinen keskustelupiiri, jossa
katsellaan vanhoja kuvia Heinävedeltä,
muistellaan niihin liittyviä asioita ja selvitetään mahdollisuuksien mukaan sellaisten kuvien taustoja, joista ei ole tietoa.
Osallistujat voivat tuoda kuvamateriaalia,
lisäksi käydään läpi kunnan kokoelmista
löytyviä kuvia. Kurssin lopputyönä tehdään kuvista vihkonen selitysteksteineen.
Aihepiirit valitaan osallistujien toiveiden
mukaan.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11.2021
ja 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3.,
29.3.2022.
YHTEISKUNTA

3298401 Suomalainen yhteiskunta
tutuksi
Kunnanvirasto, valtuustosali,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ti 16.00–17.30
18.1.–5.4.2022
Maarika Kasonen • 12 t • 33 €
Tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan
ja sen toimintatapoihin.
Käydään läpi yhteiskuntaopin perusteita:
- Suomen hallinto ja lait.
- Tärkeät viranomaiset: Poliisi, Kela, Työ- ja
elinkeinotoimisto, sosiaalitoimisto, verotoimisto, maahanmuuttovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, suurlähetystöt ja konsulaatit.
- Paikallishallinto ja kunnat/ maakunnat
- vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon (vaalit)
- Sivistystoimi (koulut, vapaa-aikapalvelut)
- Tekninen toimi (puistot, kaavoitus, rakentaminen)
- Yleishallinto (talous- ja hallintopalvelut,
kotouttaminen, työllisyysasiat, vaalit yms.)
- Sosiaali- ja terveyspalvelut (Siun sote).
Kurssi sopii hyvin myös maahanmuuttajille.
Kokoontumiskerrat: 18.1., 1.2., 15.2.,
1.3., 22.3. ja 5.4.2022.

LUONTO JA ERÄ

4102401 Poluille – Kuinka aloittaa
vaellusharrastus
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
To 7.10. klo 17.30–20.45
La 16.10. klo 10.00–15.15
Kati Soininen ja Mervi Vainio • 11 t • 23 €
Kiinnostaako sinua retkeileminen tai
vaeltaminen? Tule mukaan perehtymään
mukavan ja turvallisen yö-retken sekä
muutaman päivän vaelluksen suunnitteluun. To 7.10. käydään läpi erätaitoja sekä
tutustutaan varusteisiin ja retkimuonaan.
La 16.10. lähdetään poluille ja tehdään
ruokaa maasto-olosuhteissa. Retkipaikka
sovitaan ensimmäisellä kerralla.
HYVINVOINTI

6102402 AVH- ja virikekerho
Kotirinne, Sairaalantie 2, Heinävesi
Ti 12.30–14.00
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Mervi Hokka • 28 t • 25 €
Kerho on yhteinen kokoontumis- ja virkistyspaikka aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille ja ikääntyneille. Kerhon ohjelmaan sisältyy keskusteluja, yhteislaulua,
pelejä, visailuja, jumppatuokioita ja retkiä
sekä asiantuntijapuheenvuoroja.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10.,
19.10., 2.11., 16.11., 30.11.2021 ja
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.,
5.4.2022.
Alennus huomioitu kurssimaksussa.

6102401 Pitäjäntuvan kerho
Pitäjäntupa,
Kirkkotie 12, Heinävesi
Pe 13.00–14.30
17.9.–10.12.2021, 7.1.–1.4.2022
Mervi Hokka • 28 t • 45 €
Pitäjäntuvan kerhoon ovat tervetulleita
kaikki nuoremmat ja vanhemmat osallistujat, erilaisista elämäntilanteista riippumatta. Virkistävää toimintaa, erilaisia
teemoja ja vierailijoita, mukavaa yhdessäoloa.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11., 10.12.2021
ja 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3.,
1.4.2022.

8198401 Toiminnalliset
lystilauantait
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.00–13.15
25.9.–27.11.2021, 29.1.–30.4.2022
Veijo Honkonen • 28 t • 45 €
Tule viettämään mukavia toiminnallisia
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lauantaipäiviä yksin, yhdessä lapsen tai
perheen kanssa. Pelataan, leikitään, retkeillään, leivotaan, tehdään käsitöitä ym.
Tarkempi sisältö suunnitellaan kurssin
alussa.
Kokoontumiskerrat: 25.9., 30.10.,
27.11.2021 ja 29.1., 26.2., 26.3.,
30.4.2022.
ENSIAPU

6112401 Hätäensiapu 8 t
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
La 9.00–16.15
2.10.2021
Maarit Antikainen • 8 t • 67 €
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet seuraavan sisällön mukaisesti: Hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman
ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät
sairauskohtaukset sekä defibrillaattorin
käyttö osana elvytystä.
Kurssi kertaa voimassa olevan EA1:n
tai EA2:n.
Kurssista saa tarvittaessa ensiaputodistuksen.
KOIRAN ENSIAPU

6114401 Koiran ensiapu
Varjentiinin sali, Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.00–14.15
9.10.2021
Maiju Rainio • 4 t • 17 €
Opit tunnistamaan koiran avuntarpeen 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.

JOROINEN
PUUTARHA JA PIHA

7198301 Sienet tutuksi retkellä
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 10.00–14.00
4.9 ja 18.9.2021
Merja Turunen • 10 t • 23 €
Tervetuloa sieniretkelle! Retkillä opetellaan
tunnistamaan muutama sienilaji ja harjoitellaan, kuinka sienten tuntomerkkejä
etsitään ja verrataan kirjojen kuvauksiin.
Kurssi sopii aloittelijoille ja vähän kokeneemmillekin.
Kokoontumispaikka retkille ilmoitetaan

myöhemmin.
Varusteena maastokelpoiset jalkineet,
eväät, kori, sieniveitsi ja sienikirja, jos
sellainen on

7198302 Perennapenkin
perustaminen ja kasvivalinnat
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
To 17.30–20.00
3.3. ja 17.3.2022
Eve Antikainen ja Sirpa Ylönen • 6 t • 23 €
Neuvoja ja ohjeita aloittavalle puutarhurille perennapenkin perustamisesta ja
kasvien valinnasta sekä istuttamisesta.
Oppiminen tapahtuu rennosti yhdessä
keskustellen.

VARKAUS
PUUTARHA JA PIHA

7103101 Omenapuun varrennus
Paikka avoin, Varkaus
La 9.00–15.45
19.3.2022
Mervi Nyyssönen • 8 t • 23 €
Tule ja varrenna omat omenapuusi. Voit
pelastaa vanhan suosikkipuusi tekemällä siitä poikasia tai varrentaa haluamasi
lajikkeen.
Varrenteiden ottaminen tapahtuu talvella ennen kurssin alkua. Varrenteen ottamista varten ilmoittautuneille lähetetään
ohjevideo ja kirjalliset ohjeet.
Varaudu työskentelemään kurssilla
viileässä ja mullan kanssa, joten ota mukaan suojakäsineet ja lämmintä vaatetta.
Ennen kurssin alkua opettaja tilaa kaikille
ilmoittautuneille varrentamistarvikkeet:
kolme juuripuuta ja vartteet, varrennusteippiä/ sidontakumit, varrennusvahan
sekä ruukut ja multaa, hinta noin 25 €.
Halutessa voit tilata myös varrennuspuukon 20 €.
Opettaja perii materiaalimaksun kurssin
alussa.
Ilmoittautuminen päättyy 19.2.2022.
Jos opiskelija joutuu ilmoittautumisen
jälkeen perumaan kurssin, on hänen maksettava vähintään tarvikkeet.
Tarkempi kokoontumispaikka
Varkaudessa ilmoitetaan lähempänä
kurssia.

7198101 Hyötykasvien viljely
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.30–20.00
7. –21.4.2022
Eve Antikainen ja Sirpa Ylönen • 9 t • 23 €

Haluaisitko kasvattaa yrttejä, hedelmiä,
marjoja, vihanneksia tai juureksia, mutta
epäröit riittääkö osaaminen? Tämä kurssi
on sinua varten. Tavoitteena on antaa perusvalmiudet hyötykasvienviljelyyn.
Hyötyviljelyn aloittamisessa hyvänä
lähtökohtana on se, 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: 7.4, 14.4. ja
21.4.2022.

4102102 Retkeilyä talvella
teoriassa
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–16.00
19.2.2022
Kati Soininen ja Mervi Vainio • 7 t • 23 €
Kiinnostaako sinua retkeileminen talvella?
Tule perehtymään mukavan ja turvallisen
talviretkeilyn sekä muutaman päivän vaelluksen suunnitteluun.
Kurssilla käydään läpi talviretkeilyn
suunnittelu päivän- ja yön yli retkeilyyn,
vaatetus ja muut varusteet, välineet mm.
lumikengät ja erilaiset sukset, retkiruokailua, yöpyminen ja leiriytyminen, vaarat,
lumi- ja hätämajoitteet ja varusteiden
huolto ja säilytys.
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita talviretkeilystä.

LUONTO JA ERÄ

4102101 Yön yli retki
Vedenjakareitistölle
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.30–20.30, la 16.00 – su 12.00
12.8. ja 22.8.2021
Kati Soininen ja Mervi Vainio • 20 t • 38 €
Oletko suunnitellut yön yli retkeilyä, mutta
epäröit riittääkö osaamisesi? Tämä kurssi
on sinua varten. Yön yli retkeilyn tarkoituksena on antaa perusvalmiudet retkeilyyn
merkityillä reiteillä.
Kurssi on suunnattu retkeilystä kiinnostuneille ja normaalikuntoisille aikuisille,
aiempaa retkeilykokemusta tai maastossa
yöpymiskokemusta ei vaadita.
Mukaan otetaan omat varusteet: majoitus- ja ruokailuvälineet, ruuat sekä säänmukainen vaatetus.
Ma 16.8. Käydään läpi retkeilyyn tarvittavat erätaidot ja mukaan otettavat retkivarusteet ja -välineet.
La-su 21.–22.4. Yön yli retki tehdään Pieksämäen Vedenjakajareitistön
Salvosenmäelle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan mennä retkipaikalle kimppakyydeillä.
Opettajilla on retkikeittimet ja nuotiolla
voi valmistaa ruokaa.Majoittumisvälineitä
on myös pieni määrä lainattavaksi.
Kysy etukäteen, jos tarvitset lainaan teltan,
riippumaton, makuupussin tai -alustan.
Tarkempi varusteluettelo ja retkiohjelma
löytyy Yön yli retki Vedenjakareitistölle
kurssin kohdalta osoitteesta
opistopalvelut.fi/soisalo-opisto/

HYVINVOINTI

6102101 Tarinatupa villeille ja
virkeille
55+ -ikäisille
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 13.00–14.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–5.5.2022
Miia Impiö • 22 t • 38 €
Toimintaa ja virkistymistä mukavan yhdessäolon merkeissä. Tarinoidaan mukavia,
tehdään vierailuja, käydään retkillä ja
päästetään välillä luovuus valloilleen.
Maksulliset tapahtumat omakustanteisia.
Toiminta suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tervetuloa
myös uudet tarinatupalaiset.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9.,
14.10., 4.11., 25.11.2021 ja 13.1., 3.2.,
24.2., 17.3., 7.4., 5.5.2022.
JÄRJESTYKSENVALVOJA

9511101 Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.30
21.1.–5.2.2022
Tomi Sikanen • 40 t • 103 €
Peruskoulutuksen suoritettuasi voit toimia
järjestyksenvalvojana.
Koulutus sisältää teoriaa ja käytännönharjoitteita. Koulutuksessa käydään läpi:
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
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Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta
rikosoikeudellinen suoja sekä paloturvallisuus ja ensiapu.
Materiaali jaetaan opetuksen alussa.
Koulutuksen suorittamisen jälkeen voit
hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta
ja toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä.
Kortti on voimassa viisi vuotta.
Kokoontumiskerrat: 21.–23.1., 28.–
30.1. ja 5.2.2022.

9511102 Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 9.00–17.00
26.2.2022
Tomi Sikanen • 8 t • 67 €
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin
omistaneille henkilöille, joiden hyväksyntä
järjestyksenvalvojaksi on päättymässä.
Koulutus sisältää teoriaa, ryhmätyön sekä
käytännönharjoitteita. Koulutus toteutetaan mukaansatempaavalla ja keskustelevalla otteella.
Uutta järjestyksenvalvojakorttia voi
hakea poliisilta koulutuksesta saadulla
todistuksella, joka on voimassa 6 kk koulutuksesta.
Jos olet suorittanut järjestyksenvalvojan
koulutuksesi ennen 1.3.2007, tulee sinun käydä kertauskoulutus ennen uuden
hyväksymisen hakemista ja hyväksyttää
uusi lupasi vanhan kortin voimassaolon
aikana. Jos korttisi ehtii umpeutua, joudut
käymään koko Järjestyksenvalvojan peruskurssin (40 h) uudelleen.
Jos olet suorittanut koulutuksen
1.3.2007 jälkeen, lupasi voidaan uusia
myös kortin umpeutumisen jälkeen, kun
suoritat kertauskoulutuksen ennen uuden
hyväksymisen hakemista.
ENSIAPU
Ensiapukurssi 1
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet: auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa,
hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat
ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat, murtumat ja myrkytykset sekä defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.
Kurssista saada tarvittaessa ensiaputodistuksen.

6110101 Ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja ke 8.15–15.30
12.–13.10.2021
Maarit Antikainen • 16 t • 97 €
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6110102 Ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja ke 8.15–15.30
22.–23.2.2022
Maarit Antikainen • 16 t • 97 €
Ensiapukurssi 2
Käytyäsi kurssin osaat aloittaa ensiavun
antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa oleville henkilöille
kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.
Sisältö: auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiapu, vammamekanismin merkitys vamman synnyssä,
pään- ja kasvojen vammat, vammojen
ensiapu, loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä
kuljetukset, ensiapu ja ehkäisy kylmän
aiheuttamissa vammoissa ja lämmön aiheuttamissa sairastumisissa, käydään läpi
käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla
käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö
osana elvytystä.
Kurssista saa tarvittaessa ensiaputodistuksen.

KOIRAN ENSIAPU

6114101 Koiran ensiapu
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 11.00–14.15
19.3.2022
Maiju Rainio • 4 t • 17 €
Opit tunnistamaan koiran avuntarpeen 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.

Hätäensiapu
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet: hätäensiapu, toiminta
hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät sairauskohtaukset sekä defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.
Kurssi kertaa voimassa olevan EA1:n tai
EA2:n. Kurssista saa tarvittaessa ensiaputodistuksen.

HYGIENIAPASSI
Elintarvikelain mukaan hygieniapassia
tarvitaan, jos työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniatestin hyväksytysti. Tämä koulutus
valmentaa testin suorittamiseen, joka on
heti koulutuksen jälkeen.
Koulutuksessa 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.
Aiheeseen voi perehtyä etukäteen oppikirjan Elintarvikehygienian perusteet (Sefo
konsultointi) avulla. Kirjan voi tilata netistä
tai lainata kirjastosta.
Ota virallinen henkilöllisyystodistus
mukaan.
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun.
Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä testin
suhteen, ota yhteyttä kolme viikkoa ennen
testiä. Erityisjärjestelyistä voi tulla lisämaksua.

6112101 Hätäensiapu 4 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 8.15–11.30
16.11.2021
Maarit Antikainen • 4 t • 53 €

8105101 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 12.00–15.15
4.11.2021
Kirsi Sarkkinen • 4 t • 57 €

6112102 Hätäensiapu 4 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 8.15–11.30
22.3.2022
Maarit Antikainen • 4 t • 53 €

8105102 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 12.00–15.15
1.3.2022
Kirsi Sarkkinen • 4 t • 57 €

6111101 Ensiapu 2
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
La ja su 9.00–16.15
12.–13.2.2022
Maarit Antikainen • 16 t • 115 €

6112103 Hätäensiapu 8 t
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 8.15–15.30
26.4.2022
Maarit Antikainen • 8 t • 67 €

Tanssi

Katso
tanssikoulu
–sivulla 64
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Tanssi

HEINÄVESI

JOROINEN

VARKAUS

LAVATANSSI

LAVATANSSI

AIKUISBALETTI

1185401 Lavatanssin alkeet
Monitoimitalo, sali,
Kenttätie 6, Heinävesi
To 17.00–18.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Markku Nissinen • 50 t • 59 €

1185301 Lavatanssi
Rantatupa, Tahkoranta,
Tahkorannantie 32, Joroinen
Ma 19.30–21.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Markku Nissinen • 46 t • 56 €

1183101 Aikuisbaletin alkeet
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 19.15–20.45
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Heli Venäläinen • 46 t • 56 €

Ryhmä soveltuu aloittaville sekä jo alkeita
jonkin verran hallitseville.
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja, mm. tango, valssi,
foxi, fusku. Lähdetään liikkeelle perusaskeleista ja kuvioista rauhalliseen tahtiin.
Lisäharjoituksia annamme niille, joilla perusteet ovat jo kunnossa. Opiskelijat voivat kurssin alussa vaikuttaa kauden aikana opetettavien tanssilajien valikoimaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa
paria.

Ryhmä soveltuu aloittaville sekä jo alkeita
jonkin verran hallitseville.
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja mm. tango, valssi,
foxi, fusku. Lähdetään liikkeelle perusaskeleista ja kuvioista rauhalliseen tahtiin.
Lisäharjoituksia annamme niille, joilla perusteet ovat jo kunnossa. Opiskelijat voivat kurssin alussa vaikuttaa kauden aikana opetettavien tanssilajien valikoimaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa
paria.

Tunti soveltuu aloittelijoille tai vuoden balettia tanssineille.
Baletin avulla ryhti paranee, liikkeisiin tavoitellaan sulavuutta sekä treenataan kehonhallintaa ja koordinaatiokykyä pianomusiikin säestyksellä.
Kokonaisvaltainen tunti rakentuu lämmittelevistä tekniikkaharjoituksista balettitangon ääressä, keskilattialla tehtävistä liikkeistä, diagonaalissa tehtävistä liikkuvista
harjoitteista ja loppuvenyttelystä.

1185402 Parisalsan alkeet
Monitoimitalo, sali,
Kenttätie 6, Heinävesi
To 18.30–20.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Markku Nissinen • 50 t • 59 €

MUUT TANSSIRYHMÄT

Kuubalaista parisalsaa voit oppia, vaikka
sinulla ei olisi paritansseista aiempaa
kokemusta. Pääset nopeasti tanssin
makuun, sillä aloitamme perusteista ja
helpoista kuvioista. Salsaa pääset tanssimaan myös lavoilla. Tunneilla voi tanssia
viejänä tai seuraajana sukupuolesta riippumatta.
Laitathan ilmoittautumiseesi tiedon tuletko kurssille yksin vai parin kanssa.
Lisätietoja: Markku, puh. 040 745 2681
tai info@tanssinissinen.com

1189301 Lavis
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 18.30–19.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anne Nissinen • 31 t • 47 €

MUUT TANSSIRYHMÄT

Lavista voi harrastaa ilman paria ja harrastuksen voi aloittaa ikään, sukupuoleen
tai taitotasoon katsomatta.
Lavistunnit aloitetaan helpoilla lämmittelysarjoilla. Taidon karttuessa otamme
mukaan uusia liikkeitä ja askelsarjoja
sekä lopuksi venyttelemme rauhalliseen
musiikkiin. Samaan musiikkiin voit liikkua rauhallisesti tai vauhdikkaasti, oman
kuntosi mukaan. Kurssilla opit lavatanssista tuttuja askeleita - hiki ja iloinen mieli
kotiin viemisinä.

1189401 Lavis
Monitoimitalo, sali,
Kenttätie 6, Heinävesi
Ma 17.00–18.00
6.9.–29.11.2021, 24.1.–25.4.2022
Anne Nissinen • 31 t • 47 €

1189302 Afro-Latin beats
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
To 18.45–19.45
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 31 t • 47 €

Lavista voit harrastaa ilman paria ja harrastuksen voi aloittaa ikään, sukupuoleen
tai taitotasoon katsomatta.
Lavistunnit aloitetaan helpoilla lämmittelysarjoilla. Taidon karttuessa otamme
mukaan uusia liikkeitä ja askelsarjoja
sekä lopuksi venyttelemme rauhalliseen
musiikkiin. Samaan musiikkiin voit liikkua rauhallisesti tai vauhdikkaasti, oman
kuntosi mukaan. Kurssilla opit lavatanssista tuttuja askeleita - hiki ja iloinen mieli
kotiin viemisinä.

Sopii nuorille ja aikuisille.
Tanssitaan afrobeat musiikin innoittamana helppoja askelkuvioita sekä tutustutaan sambaan, salsaan, bachataan ym.
lattaritansseihin.
Kurssi soveltuu ensikertalaisille, ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Tule rohkeasti
mukaan pitämään hauskaa!
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1183102 Aikuisbaletti jatko
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.15–19.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Heli Venäläinen • 46 t • 56 €
Soveltuu useamman vuoden balettia harrastaneille.
Ryhmässä uppoudutaan syvemmälle
baletin maailmaan. Tunneilla kehitetään
tanssiteknistä osaamista sekä kehon
hallintaa. Keskitytään tankotyöskentelyn
ja keskilattia-harjoitusten avulla liikkeiden
oikeellisuuteen ja baletille ominaisen esteettisyyden hahmottamiseen.

1183103 Aikuisbaletin
kärkitossutunti
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 19.45–20.15
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Heli Venäläinen • 15 t • 35 €
Soveltuu useamman vuoden balettia harrastaneille ja perusasiat osaavalle.
Kärkitossutunnilla tehdään harjoituksia
tangon ääressä ja keskilattialla kauniin
musiikin tahtiin.
Tanssijalla tulee olla omat kärkitossut
mukana tunneilla.

ITÄMAINEN TANSSI
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.

1184101 Itämaisen tanssin alkeet
Tehtaan koulu, sali,
Savontie 4, Varkaus
Ti 19.30–21.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anne Hämäläinen • 46 t • 56 €
Tunti soveltuu aivan alkeista aloittaville ja
vuoden tanssineille sekä kaikenikäisille.
Tunneilla tutustutaan itämaisen tanssin perusliikkeisiin ja tekniikkaan sekä
tehdään sarjoja, joista koostetaan pieni
tanssi.

1184102 Itämaisen tanssin jatko
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
Ti 18.00–19.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anne Hämäläinen • 46 t • 56 €
Laji sopii kaikenikäisille, perusliikkeet jo
hallitseville.
Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin
perustekniikkaa ja vaikeampia sarjoja,
joista tehdään koreografioita.
LAVATANSSI

1185101 Lavatanssin alkeistaso
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 19.00–20.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Anja Holopainen • 46 t • 56 €
Ryhmä soveltuu kaikenikäisille aloitteleville harrastajille, eikä vaadi aikaisempaa
kokemusta.
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja mm. tango, valssi,
foxi, fusku. Lähdemme liikkeelle perusaskeleista ja kuvioista rauhalliseen tahtiin,
hyvän musiikin tahdittamana. Tunnin aikana harjoitellaan kahta eri tanssia ja seuraavalla kerralla kerrataan jo aikaisemmin
opittua. Opiskelijat voivat kurssin alussa
vaikuttaa kauden aikana opetettavien
tanssilajien valikoimaan.

1185102 Lavatanssin perustaso
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Su 17.00–18.30
19.9.–28.11.2021, 9.1.–10.4.2022
Markku Nissinen • 46 t • 56 €
Tunnit soveltuvat lavatanssin perusaskeleita jo vähän osaaville.

Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja mm. tango, valssi,
foxi, fusku. Liikkeelle lähdetään perusaskeleista ja kuvioista, rauhalliseen tahtiin.
Lisäharjoituksia annamme niille, joilla perusteet ovat jo kunnossa. Oppilaat voivat
kurssin alussa vaikuttaa kauden aikana
opetettavien tanssilajien valikoimaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja: Markku, puh. 040 745 2681
tai info@tanssinissinen.com

Tervetuloa oppimaan kuubalaisen parisalsan alkeita! Pääset nopeasti tanssin
makuun, sillä aloitamme perusteista ja
helpoista kuvioista. Salsaa pääset tanssimaan myös lavoilla.
Laitathan ilmoittautumiseesi tiedon,
tuletko kurssille yksin vai parin kanssa.
Tunneilla voi tanssia viejänä tai seuraajana, sukupuolesta riippumatta.
Lisätietoja: Markku, puh. 040 745 2681
tai info@tanssinissinen.com

1185103 Lavatanssin jatko
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Su 18.30–20.00
19.9.–28.11.2021, 9.1.–10.4.2022
Markku Nissinen • 46 t • 56 €

1185106 Parisalsan jatko
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 19.45–21.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Markku Nissinen • 38 t • 51 €

Soveltuu lavatansseja jo aikaisemmin
harrastaneille.
Harjoitellaan tavallisempia lavoilla tanssittavia lavatansseja mm. tango, valssi,
foxi, fusku. Mukaan tulee uusia tanssilajeja ja syvennetään aiemmin opeteltuja.
Kiinnitämme huomiota yhä enemmän
vientiin ja seuraamiseen sekä musiikin
tulkintaan.
Oppilaat voivat kurssin alussa vaikuttaa
kauden aikana opetettavien tanssilajien
valikoimaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa paria.
Lisätietoja: Markku, puh. 040 745 2681
tai info@tanssinissinen.com.

Parisalsan alkeet osaaville.
Onko sinulla on jo perustaidot kuubalaisesta parisalsasta? Kaipaatko lisämaustetta tanssiisi? Parisalsan jatko-tunneilla
perehdymme syvemmin tekniikkaan ja
haastavampiin kuvioihin.
Laitathan ilmoittautumiseesi tiedon,
tuletko kurssille yksin vai parin kanssa.
Tunneilla voi tanssia viejänä tai seuraajana, sukupuolesta riippumatta.
Lisätietoja: Markku, puh. 040 745 2681
tai info@tanssinissinen.com

1185104 LeiLa® Lavatanssia
Leideille
Tehtaan koulu, sali, Savontie 4, Varkaus
Ma 19.00–20.30
13.9.–22.11.2021, 24.1.–25.4.2022
Anne Nissinen • 46 t • 56 €
Nainen, haluaisit tanssimaan mutta pari
puuttuu? Jäitkö kukkaseksi lavatansseissa? Vietiinkö vierestä tuskastuttavan
usein? Oliko tanssikurssilla taas tuplamäärä seuraajia kuin viejiä, joten puolet
ajasta meni seisoskellessa? Tämä kurssi
on juuri sinulle.
LeiLa®- kurssilla et tarvitse odotella
tanssivuoroa. Siellä opit viejän tai seuraajan roolit ja halutessasi vaikka molemmat.
Tunnille voivat tulla kaikki naiset taitotasosta riippumatta. Kurssilla olemme
kaikki tasavertaisia, joten täällä on helppo aloittaa myös viejän rooli. Aloitamme
helposti omaksuttavista tansseista ja
etenemme rauhallisesti taidon karttuessa.
Saat kurssilta tanssitaidon lisäksi uusia
ystäviä ja iloisen mielen.

1185105 Parisalsan alkeet
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 18.30–19.45
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Markku Nissinen • 38 t • 51 €

SENIORITANSSI

1186101 Senioritanssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 13.30–15.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Helmi Jurvanen • 46 t • 56 €
Kansainvälinen senioritanssi on erinomaista terveysliikuntaa ja iloista ikääntymistä. Senioritanssi lisää liikkumisen
keveyttä, parantaa tasapainoa, edistää
sydänterveyttä, ehkäisee muistin heikkenemistä sekä 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 ja on hauskaa.
Tunneilla opitaan tanssia ja akrobatiaa
tankotanssiliikkeiden ohella.
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.
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Tanssi
1188101 Tankotanssi Minit
(7–11-vuotiaat)
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 16.00–17.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Johanna Seppänen • 31 t • 47 €

tehtävät liikkeet tanssillisesti toisiinsa.
Tutuksi tulevat myös lattiatekniikka eli
lattiatasossa tehtävät liikkeet ja opitaan
käyttämään omaa luovuutta tanssillisessa
ilmaisussa.

Ryhmä on suunnattu 7–11-vuotiaille tytöille ja pojille.
Tangolla testataan erilaisia pyörähdyksiä, pitoja, kiipeilemään tangolle ja mm.
päälläseisontaa.

1189101 Lavis
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
To 17.00–18.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Anne Nissinen • 31 t • 47 €

1188102 Tankotanssi Juniorit
(11–15-vuotiaat)
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 17.00–18.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Johanna Seppänen • 31 t • 47 €
Soveltuu 11–15-vuotiaille uusille sekä
lajiin jo tutustuneille tytöille ja pojille.
Kurssilla opitaan tankotanssin perusteisiin kuuluvia pyörähdyksiä, pitoja, kiipeilyjä sekä oman kiinnostuksen mukaan
myös tangolla tehtäviä liikkeitä, joissa
ollaan ylösalaisin. Opitaan myös tanssin
perusteita tankotanssiliikkeiden lisäksi.

1188103 Tankotanssin avoin taso
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 18.00–19.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Johanna Seppänen • 31 t • 47 €
Soveltuu sekä aloittaville että jo muutamankin vuoden treenanneille.
Opitaan tankotanssin perusteisiin kuuluvia pyörähdyksiä, pitoja ja kiipeilyjä, niitä
yhdistellään yhdeksi kokonaisuudeksi
sekä mahdollisesti lyhyeksi koreografiaksi, jota tehdään musiikkiin. Pääpaino on
monipuolisessa treenaamisessa; kehotietoisuus paranee ja opit sulavasti yhdistelemään tangolla tehtävät liikkeet tanssillisesti toisiinsa. Kurssilla edetään oman
taitotason mukaan, myös haastavampiin
liikkeisiin tangolla ja ylösalaisin.

1188104 Tankotanssia edistyneille
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 19.00–20.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Johanna Seppänen • 31 t • 47 €
Ryhmä sopii jo useamman vuoden lajia
harrastaneelle.
Tunneilla opitaan yhdistelemään tankotanssin liikkeitä sulavasti yhteen kokonaisuudeksi, pidemmiksi sarjoiksi ja koreografioiksi. Pääpaino on monipuolisessa
treenaamisessa; kehotietoisuus paranee
ja opit sulavasti yhdistelemään tangolla
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MUUT TANSSIRYHMÄT

Lavista voi harrastaa ilman paria ja harrastuksen voi aloittaa ikään, sukupuoleen
tai taitotasoon katsomatta kuka tahansa.
Lavistunnit aloitetaan helpoilla lämmittelysarjoilla. Taitojen karttuessa otamme
mukaan uusia liikkeitä ja askelsarjoja
sekä lopuksi venyttelemme rauhalliseen
musiikkiin. Samaan musiikkiin voit liikkua
rauhallisesti tai vauhdikkaasti, oman kuntosi mukaan. Kurssilla opit lavatanssista
tuttuja askeleita, hiki ja iloinen mieli kotiin
viemisinä.

1189102 Afro-Latin beats
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 20.00–21.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 31 t • 47 €
Sopii nuorille ja aikuisille.
Tunneilla luvassa hikeä ja vauhdikasta
menoa afrobeat-musiikin tahtiin.
Tanssitaan afrobeat musiikin innoittamana
helppoja askelkuvioita sekä tutustutaan
sambaan, salsaan, bachataan ym. lattaritansseihin.
Kurssi soveltuu ensikertalaisille, ei vaadi
aikaisempaa kokemusta.

Liikunta ja terveys
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Liikunta ja terveys
Liikuntaryhmien tasoluokitukset
Kevyt: Tunneilla on rauhallinen vauhti
ja kohtuullisen kevyet lihaskuntoliikkeet. Sopii kevyen liikunnan ystävälle
ja liikuntaa aloittavalle.
Keskiraskas: Tunneilla on reipas
vauhti. Sopii kohtuullista tempoa haluavalle.
Raskas: Tunneilla pidetään yllä kovaa
vauhtia ja tehdään raskaita lihaskuntoliikkeitä. Sopii rankan treenin ystävälle.
Oman kunnon mukaan tehtävä:
Voit itse vaikuttaa tunnin tehotasoon.
VERKKOKURSSI
8340109 Yin-jooga
Ke 17.00–18.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Veera Koivaara • 46 t • 56 €
Yin-jooga kutsuu pysähtymään, maadoittumaan ja rauhoittumaan. Harjoitus koostuu
pitkistä ja palauttavista jooga-asanoista
sekä rauhallisista liikkeellisistä osuuksista
niiden välillä. Tunti päättyy pitkään loppurentoutukseen.
Yin-jooga sopii kaikille, jotka kaipaavat
pysähtymishetkeä arkeensa.
Verkko-opetuksena toteutettavalle tunnille voi osallistua vaikka suoraan omasta
olohuoneesta. Tarvitset tietokoneen tai
mobiililaitteen (tabletti) ja toimivan internetyhteyden. Ohjeet etäosallistumiseen
lähetetään ennen kurssin alkua.

HEINÄVESI
TERVEYSLIIKUNTA

8310401 Terveysliikunta
Monitoimitalo, sali, Heinävesi,
Kenttätie 6, Heinävesi
Ti 18.30–19.30
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Hannu Jääskeläinen • 33 t • 47 €
Monipuolista oman kehon painolla tehtävää toiminnallista-, liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelua kaikille, oman kunnon
mukaan.
KUNTOLIIKUNTA

8311401 Naisten jumppa
Otto Kotilaisen koulu, Norppasali,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ke 17.00–18.00
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Nellija Vartiainen • 32 t • 47 €
Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskuntoa ja
venyttelyä.
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Monipuolista jumppaa naisille.
Tehotaso keskiraskas.

8311402 Hikijumppa aikuisille
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 18.30- 19.30
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 33 t • 47 €
Reipasta liikkumista ja helppoja liikkeitä,
lihaskuntoa sekä venyttelyä.
Sopii kaiken kuntoisille ja -ikäisille aikuisille.

8311403 Kuntoliikunta
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
Su 18.00–19.00
12.9.–5.12.2021, 9.1.–10.4.2022
Hannu Jääskeläinen • 33 t • 47 €
Monipuolista oman kehon painolla tehtävää toiminnallista liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelua kaikille, oman kunnon
mukaan.

8311404 Jumppavenyttely
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ke 18.45–19.45
15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Nellija Vartiainen • 32 t • 47 €
Liikuntakurssi niille, jotka kaipaavat hyvinvoinnin ylläpitoa. Tunti jakautuu alkulämmittelyn jälkeen lempeään lihaskunto-osuuteen ja pitkiin venyttelyihin.
Tehotaso kevyt.

8340402 Hathajooga
Otto Kotilaisen koulu, Norppasali,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ma 18.15–19.45
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Marjut Huttunen • 46 t • 56 €

8310305 Naisten terveysliikunta
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 18.00–19.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €

8340403 Hathajooga
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ma 16.15–17.45
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Marjut Huttunen • 46 t • 56 €

Monipuolista liikuntaa kaiken kuntoisille
naisille.
Tunti sisältää myös kehonhuoltoa.
Tehotaso kevyt.

JOROINEN

8311301 Kuntoliikunta
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 16.30–17.30
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €

TERVEYSLIIKUNTA

8310301 Terveysliikunta
Urheilutalo, aula,
Mutalantie 14, Joroinen
Ma 15.15–16.30
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Matti Pakalén • 38 t • 51 €
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 17.30–18.30
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €

KUNTOLIIKUNTA

Sisältää monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja ja sopii kaiken ikäisille, kuntoaan
kohottaville liikkujille.
Taso oman kunnon mukaisesti.

8311302 Kuntonyrkkeily
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Pe 16.00–17.00
10.9.–3.12.2021, 7.1.–8.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Käydään läpi nyrkkeilyn perustekniikkaa
monipuolisesti, mm. pariharjoitteina.
Kokonaisvaltaista kuntoliikuntaa, pääpaino sanalla kunto.
Sopii kaikille vauhdikkaasta liikunnasta
pitäville.
Tehotaso keskiraskas.

JOOGA

Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Taso kevyt.

8340401 Rentoutusjooga
Monitoimitalo, budo-sali, Heinävesi,
Kenttätie 6, Heinävesi
To 14.30–16.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Johanna Vinha • 50 t • 59 €

8310303 Kehonhuolto
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma 19.30–20.30
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Ronja Peltola • 33 t • 47 €

Notkeutta ja tasapainoa ylläpitäviä harjoituksia sekä rentoutusta. Jooga auttaa
selviytymään kehon mukana tuomista
haasteista sekä lisäämään vireyttä, iloa ja
toimintakykyä.
Sopii niin iäkkäille kuin vasta-alkajille,
jotka kaipaavat lempeitä harjoituksia.
Ota mukaan oma joogamatto tai vastaava
alusta.

Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Taso kevyt.

Alkulämmittelyn jälkeen tehdään kiertoharjoitteluna rauhalliseen tahtiin harjoituksia, joissa käytettään mm. kehonpainoa, vastuskuminauhaa ja keppiä.
Tehotaso oma kunnon mukaan.

8310304 Kolman jumppa
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
Ma 16.45–17.45
6.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €

8311304 Naisten kuntopiiri
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
To 17.30–18.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Katri Janhunen • 33 t • 47 €

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

Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita,
joissa käytetään oman kehon painoa ja
jumppavälineitä. Hymy huulilla, hiki pinnassa ja omaa kehoa kuunnellen. Tunti
sisältää alkulämmittelyt, lihasharjoitteet ja
loppuvenyttelyt.

Hathajooga
Hathajooga sopii kaikille omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Ota mukaan oma alusta.

8311303 Miesten kuntopiiri
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 19.30–20.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €

Tehotasoa voi säädellä oman kunnon
mukaan.

8311305 Miesten kuntopiiri
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
To 19.00–20.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Katri Janhunen • 33 t • 47 €
Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita,
joissa käytetään oman kehon painoa ja
jumppavälineitä. Hymy huulilla, hiki pinnassa ja omaa kehoa kuunnellen. Tunti
sisältää alkulämmittelyt, lihasharjoitteet ja
loppuvenyttelyt.
Tehotasoa voi säädellä oman kunnon
mukaan.
KAHVAKUULA

8311306 Kahvakuula
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Pe 17.30–18.30
10.9.–3.12.2021, 7.1.–8.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Sisältää myös oman kehon painolla tehtäviä harjoitteita.
Kurssilla oltava oma kahvakuula.
Tehotaso keskiraskas.

8311307 Kahvakuula
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
Ma 19.00–20.00
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 33 t • 47 €
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
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 17 t • 35 €

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

8330303 Venyttely
Kaitaisten kylätupa, Kaitaistentie 423,
Kaitainen
To 18.30–19.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Katri Janhunen • 17 t • 35 €
Sopii loppuvenyttelyksi sekä alkulämmittelyksi.
Taso kevyt.
JOOGA

8340301 Hathajooga
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Marjut Huttunen • 46 t • 56 €
Hathajooga sopii kaikille, omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Ota mukaan oma alusta.
FRISBEEGOLF

8399301 Frisbeegolf
Kuvansin koulu, ulkokenttä,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 17.00–19.00
17.–31.8.2021
Joroisten urheilijat - frisbeegolf • 8 t • 23 €
Frisbeegolfin heittotekniikan perusteet (rysty, kämmen), puttaaminen.
Frisbeegolfkiekot ja niiden ominaisuudet.
Tekniikkaosio sisältää käytännön heittoharjoittelua urheilukentällä. Heittokierros
opastetussa seurassa.
Sopii hyvin kaiken ikäisille, lajista kiinnostuneille aloittelijoille.

Taso kevyt.

8330302 Venyttely
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 19.00–19.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Matti Pakalén • 17 t • 35 €
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Liikunta ja terveys

VARKAUS
TERVEYSLIIKUNTA
Kuntovoimistelu
Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä.
Sopii liikuntaa aloitteleville ja peruskuntoa ylläpitäville.
Taso kevyt.

8310101 Kevennetty kuntovoimistelu naisille A
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ma 11.00–11.45
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Matti Pakalén • 23 t • 41 €
8310102 Kevennetty kuntovoimistelu naisille B
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 10.00–10.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Ronja Peltola • 23 t • 41 €

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

ja venyttelystä.
Reipas tunti, joka soveltuu kaiken tasoisille liikkujille.
Tehotaso keskiraskas.

8310107 Sydänjumppa
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Ma 12.15–13.45
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Matti Pakalén • 46 t • 56 €

8311104 Kuntoliikunta
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Ke 19.00–20.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €

Tehotaso kevyt.

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

8310108 Toukolan jumppa
Toukola,
Viljolahdentie 1717, Viljolahti
Ke 17.30–18.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €
Monipuolista liikuntaa kaikille kunnostaan
huolehtiville.
Sopii niin naisille kuin miehillekin.
Tehotaso kevyt.
KUNTOLIIKUNTA

8310103 Päivävoimistelu naisille C
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 10.45–11.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 47 €

8311101 Kuntoliikunta
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 16.00–17.00
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Reetta Kettunen • 31 t • 47 €

8310104 Kevennetty
kuntovoimistelu miehille
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 13.00–13.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Matti Pakalén • 23 t • 41 €

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

8310105 Asahia päivällä
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ma 10.00–11.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €

8311102 Kuntoliikunta
Luttilan koulu, sali,
Savontie 133, Varkaus
Ti 18.45–19.45
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 47 €

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 ikään katsomatta.
Tehotaso kevyt.

Tunti sisältää askelluksia alkulämmittelyssä. Lihaskunto-osuudessa käydään läpi
kaikki lihasryhmät myös välineitä hyödyntäen, loppuvenyttely. Kuntoliikunnassa
hengästyt ja kuntosi nousee.
Tehotaso keskiraskas.

8310106 Terveysliikunta
Harjurannan kylätupa, Harjurannantie
588, Harjuranta
Ma 16.30–17.30
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 47 €
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8311103 Kuntoliikunta
Könönpellon koulu, sali,
Kivipurontie 8-10, Varkaus
Ke 18.30–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Reetta Kettunen • 31 t • 47 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainoa
ja välineitä apuna käyttäen. Tunti koostuu
alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta

8311107 Cross-treeni
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11-13, Varkaus
To 18.00–19.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €
Treenataan monipuolisesti eri välineillä
ja kehonpainolla tehtäviä liikkeitä kovalla
sykkeellä. Tehokas ja hikinen treeni.
Taso raskas.

8311108 HIIT – korkeatehoinen
intervalliharjoittelu
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 17.00–18.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 47 €
Korkeatehoinen intervalliharjoittelu (HIIT),
koostuu lyhyistä, mutta teholtaan suurista
työjaksoista ja palautus-/ lepojaksojen
vaihteluista. Tunti sisältää sykettä nostattavaa lihaskuntoa kehonpainolla sekä
erilaisilla välineillä tehtävää voimaharjoittelua, unohtamatta palauttavia liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyitä.
HIIT- tunti soveltuu niin aloittelijoille,
kuntoilijoille kuin urheilijoillekin. Tämä
harjoitusmuoto kehittää erityisesti aerobista kuntoa sekä vauhdittaa elimistön
rasvanpolttoa.
Tehotaso raskas.
KAHVAKUULA
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.

8311105 Kahvakuula
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11-13, Varkaus
To 17.00–18.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €

8311106 Kahvakuula
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Pe 17.30–18.30
17.9.–26.11.2021, 7.1.–8.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 47 €
VESILIIKUNTA

8314101 Kevennetty vesijumppa A
Uimahalli,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Pe 8.45–9.15
17.9.–26.11.2021, 7.1.–8.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 15 t • 47 €

gaa. Tunnilla kiinnitetään erityishuomiota
tukielinten rasitusten vähentämiseen,
joten ryhmä sopii myös sellaisille, joilla on
nivelissä kulumaan, jäykkyyttä, kankeutta
ja polvillaan oleminen on haasteellista.
Tunnilla jokainen voi edetä omassa rauhallisessa tahdissa. Kurssi sisältää myös
hengitysharjoituksia. Tavoitteena on pitää
yllä liikettä, tasapainoa sekä kehon ja mielen hyvinvointia.

Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

Hathajoogaa päivällä
Lempeää hathajoogaa, jossa huomioidaan mahdolliset kehon rajoitteet.
Edetään kiireettömästi kehoa kuunnellen,
mieltä rauhoittaen. Harjoitukseen kuuluu
lisänä hengitysharjoituksia.

8314102 Kevennetty vesijumppa B
Uimahalli,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Pe 9.30–10.00
17.9.–26.11.2021, 7.1.–8.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 15 t • 47 €

8340102 Hathajoogaa päivällä A
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.00–11.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Marjut Huttunen • 46 t • 56 €

Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

8340103 Hathajoogaa päivällä B
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 11.00–12.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Päivi Pietiläinen • 46 t • 56 €

Hydrobic
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.

8314103 Hydrobic A
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ma 18.00–19.15
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 67 €
8314104 Hydrobic B
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
To 14.45–16.00
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Sanna-Maija Loikkanen • 31 t • 67 €
8314105 Hydrobic C
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 18.00–19.15
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Ronja Peltola • 31 t • 67 €
JOOGA

8340101 Kevennetty jooga
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 9.30–10.45
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Päivi Pietiläinen • 38 t • 49 €
Kevennetyssä joogassa yhdistetään rauhallista, lempeää hathajoogaa ja tuolijoo-

8340104 Hathajoogaa päivällä C
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 9.00–10.30
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Päivi Pietiläinen • 46 t • 56 €
8340105 Hathajoogaa päivällä D
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 10.45–12.15
16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022
Päivi Pietiläinen • 46 t • 56 €.
8340106 Hathajooga
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 15.30–17.00
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Marjut Huttunen • 46 t • 56 €

ho-mieli-yhteyttä vahvistava harjoitus.
Tunnilla liikutaan oman hengityksen ja
kehokokemuksen kannattelemana, asanasta toiseen virraten. Harjoitus koostuu
liikkuvasta osiosta, lyhyestä meditaatiosta
tai hengitysharjoituksista sekä loppurentoutuksesta.
Tunti sopii niin aiemmin jooganneille
kuin vasta-alkajillekin.
Ota oma jooga-alusta mukaan.

8340108 Yin-jooga
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 18.30–20.00
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Veera Koivaara • 46 t • 56 €
Yin-jooga kutsuu pysähtymään, maadoittumaan ja rauhoittumaan. Harjoitus koostuu
pitkistä ja palauttavista jooga-asanoista
sekä rauhallisista liikkeellisistä osuuksista
niiden välillä. Tunti päättyy pitkään loppurentoutukseen.
Yin-jooga sopii kaikille, jotka kaipaavat
pysähtymishetkeä arkeensa.
Ota oma jooga-alusta mukaan.

8340110 Puistojooga
Soisalo-opistotalo, takapiha/ sali 205
Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–11.30
21.8.–28.8.2021
Johanna Vinha • 4 t • 17 €
Notkeutta ja tasapainoa ylläpitäviä harjoituksia sekä rentoutusta.
Kokoontuminen Soisalo-opistotalon
takapihalla, sateisella säällä Soisaloopistotalon salissa.
Ota mukaan viltti, joogamatto ja vesipullo.

Katso myös sivulta 70
TRE-stressinpurkuliikkeillä
vapaaksi jännityksistä
9.10.2021, Varkaus
Hoitava hengitys
30.10.2021, Varkaus

Hathajooga sopii kaikille, omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.

8340107 Flow-jooga
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 17.00–18.30
13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Veera Koivaara • 46 t • 56 €
Flow-jooga on luova ja liikkeellinen, ke-
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Taiteen perusopetus
YHTEYSTIEDOT

ASIAKASPALVELU

soittamalla
040 713 8660 ma–to klo 9–15
sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi

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

Jukka Tuohino, puh. 040 713 8630

Opintoneuvonta

Kuvataidekoulu
Kaarin Oresmaa, puh. 044 444 2273
Käsityökoulu
Päivi Tölli, puh 040 713 8654

TAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista
ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on
tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden
suuntaisesti.
Opetuksella edistetään taidesuhteen
kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista.
Opetus kehittää taiteenalalle ominaista
osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua
kyseisen taiteenalan ammatilliseen ja
korkea-asteen koulutukseen.
Taiteen yleisessä oppimäärässä opintojen
laajuus on 500 tuntia.
Yleisen oppimäärän opintoja on:
● kuvataiteessa,
● käsityössä,
● musiikissa (pop-jazz-laulu, pop-jazz-piano, rummut ja osassa vaskipuhaltimia),
● taideleikkikoulussa (kuvataide ja tanssi)
sekä
● tanssissa.
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Taiteen laajassa oppimäärässä opintojen
laajuus on 1300 tuntia.
Laajan oppimäärän opintoja on:
● musiikissa,
● taideleikkikoulussa (muskari) ja
● tanssissa (nykytanssi).
TPO = Taiteen perusopetus, kurssin nimen
lopussa.
ILMOITTAUTUMINEN
Taiteen perusopetukseen voit ilmoittautua
koko lukuvuoden ajan. Ilmoittaudu netissä
www.opistopalvelut.fi/soisalo-opisto
tai soittamalla 040 713 8660
ma–to klo 9–15.
Ilmoita myös Soisalo-opiston taiteen
perusopetuksessa opiskelevien perheenjäsenten nimet.

Opiskelijoiden valinta

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuvataide-, käsityö-, tanssi-,
puhallin- ja taideleikkikoulujen sekä musiikkiopiston opiskelijoille ilmoitetaan
opintojen alkamisesta viimeistään viikolla
32 tai oppilaspaikan vapautuessa.

Opiskelun keskeyttäminen

Jos et jatka opintoja, niin ilmoita aina toimistoon sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi tai soittamalla 040 713 8660. Pelkkä ilmoitus
opettajalle ei riitä.
Ilmoitus pitää tehdä jokaisesta taidekoulusta erikseen.
Jos puhelinnumerosi tai osoitteesi
muuttuu, ilmoita siitä toimistolle
sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi tai
soittamalla 040 713 8660.

Musiikkiopisto
Janne Juutilainen, puh. 040 713 8657
Taideleikkikoulu
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho,
puh. 040 713 8652
Tanssikoulu
Anna Savolainen, puh. 040 713 8657
Ilona Räty, puh. 044 743 6467
MAKSAMINEN JA LASKUTUS
Lähetämme laskun kotiosoitteeseen.
Lasku on maksettava viimeistään laskun
eräpäivänä. Jos sinulla on kysyttävää
laskusta, soita toimistoon 040 713 8660
ennen laskun eräpäivää.
Lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta.
Opintojen aloittaminen
kesken lukukautta
Jos aloitat opintosi syys- tai talviloman
jälkeen, peritään puolet lukukauden maksusta. Muussa tapauksessa peritään koko
lukukauden maksu.

Opintojen keskeyttäminen kesken
lukukautta
Jos keskeytät opintosi ennen syys- tai talvilomaa, maksat puolet lukukauden maksusta. Muussa tapauksessa peritään koko
lukukauden maksu.
ALENNUKSET

Rinnakkaisainealennus

Rinnakkaisaineopinnoista saa 40 €:n
alennuksen lukuvuosimaksusta.
Rinnakkaisaine tarkoittaa toisen
(Soisalo-opiston) taidekoulun opintoja,
esim. musiikkiopiston lisäksi osallistuu
tanssikoulun opetukseen, jolloin tanssikoulun lukuvuosimaksuun saa rinnakkaisainealennuksen.

Perhealennus

Perhealennus on 10 %. Alennuksen saavat kaikki taiteen perusopetuksessa opiskelevat perheenjäsenet yhdestä lukuvuosimaksusta.
Ilmoita taiteen perusopetuksessa opiskelevien perheenjäsenten nimet.

Sivuainealennus (vain Tanssikoulu)
Sivuaine on tanssikoulun pääaineen lisäksi toinen, kolmas tai neljäs kurssi.
Sivuaine on aina lyhyempi ja halvempi tunti, vaikka sen olisi aloittanut aikaisemmin
kuin pääaineen.
Sivuaineen hinta on 140 €/ lukuvuosi,
jos oppitunnin pituus on 60 min/ vko.
Sivuaineen hinta on 160 €/ lukuvuosi, jos
oppitunnin pituus on 75 min/ vko tai
90 min/ vko.
Vapaaoppilaspaikka

Tulorajan alittuessa saa vapautuksen
lukukausimaksusta.
Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto vahvistaa kokouksessaan
tulorajat.
Hakemus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 30.9. Lomakkeen saa toimistosta tai
netistä www.soisalo-opisto.fi/opiskelijainfo/maksut-taiteen-perusopetus
Vapautus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
TIETOA OPISKELUSTA
Jos ryhmä on täynnä, ilmoittaudu varasijalle. Opistosta lähetetään tekstiviesti tai
soitetaan, jos olet saanut paikan varasijalta.
Syyslukukauden opetus alkaa pääsääntöisesti elokuun puolessa välissä.
Jos opetusta ei voi järjestää lähiopetuksena esim. koronarajoitusten takia, opetus etäopetuksena/ verkossa.

Peruutus

Ilmoita sairastumisestasi tai muusta
poissaolostasi hyvissä ajoin opettajalle.
Opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana,
lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut
tunnin. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa
opetuksen/ maksujen korvattavuudesta
neuvotellaan rehtorin kanssa.
Jos opetustunnit on peruttu opettajan
sairastumisen tai vastaavan syyn johdosta
(enintään kaksi kertaa lukuvuodessa) korvaavia opetustunteja ei järjestetä.

Todistus

Sinulla on mahdollisuus pyynnöstä saada
todistus opinnoistasi.

Vakuutus

Varkauden kaupunki on tapaturmavakuuttanut opiskelijat opetuksen aikana, oppilastöillä ei ole vakuutusta.
Lainattavia soittimia ei ole vakuutettu,
lainattu soitin on lainaajan vastuulla.

Valokuvaus ja videointi

Ryhmien toimintaa, tapahtumia ja töitä 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 HelleWi-kurssihallintajärjestelmään.
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 toiveita
opiston internet-sivuilla tai
sähköpostiin
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi

Loma-ajat

Syysloma
-viikolla 42
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus
-viikolla 43
Pieksämäki
Joululoma 20.12.2021 – 9.1.2022
Talviloma
-viikolla 10
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus
-viikolla 9
Pieksämäki
Pääsiäisloma 14.4. – 18.4.2022

Jos tunti peruuntuu tai siihen tulee muutoksia, saat siitä tiedon viestillä puhelimeen.
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sä vanhemman kanssa.
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä huoltaja on
mukana tunneilla.

Muskari 3–4-vuotiaat
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja yhdistetään musiikki muihin taideaineisiin.

Rumpumuskari 5–6-vuotiaat ja
Rumpumuskari erityislapsille 6–7-vuotiaat
Soitetaan djembek-rumpua sekä muita
rytmisoittimia, tutustutaan rytmikirjoituksen alkeisiin, lauletaan, kuunnellaan,
liikutaan ja yhdistetään musiikki muihin
taideaineisiin.

Huilumuskari 6–7-vuotiaat
Soitetaan lasten poikkihuilua ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan,
tutustutaan nuottikirjoituksen alkeisiin ja
yhdistetään musiikki muihin taideaineisiin.
Opetusta annetaan kolmen lapsen pienryhmässä.
Soitinlainaus sisältyy lukuvuosimaksuun.

Taideseikkailijat 4–5-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.

Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/
taideleikkikoulu

HEINÄVESI

Taideleikkikoulu
Taideleikkikoulussa lapsi tutustuu musiikin, tanssin, kuvataiteen, käsityön, sanataiteen ja draaman maailmaan.
Taideleikkikoulussa lauletaan, loruillaan, kuunnellaan, soitetaan, liikutaan ja
tanssitaan. Erilaisiin materiaaleihin, työtapoihin ja käsitteisiin tutustutaan lapsen
ikätasolle sopivalla tavalla. Opetus etenee
helposta haastavampaan. Lähtökohtina
ovat tekemällä oppiminen, luovuuden
hyödyntäminen, moniaistisuus ja elämyksellisyys.
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä huoltaja on
mukana tunneilla.
Erityislapset integroidaan ryhmiin ja
tarvittaessa huoltaja järjestää lapselle
avustajan.
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Taiteet tutuksi
pienestä pitäen!

Maksut

Värimuskari vauvoille

Lukuvuosimaksu 156 €,
sisältää materiaalit ja välineet.
Laskutetaan kahdessa erässä.

Soitetaan keho- ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja leikitään
väreillä/ materiaaleilla yhdessä vanhemman kanssa.
Ryhmää ohjaa kaksi opettajaa (musiikin ja kuvataiteen opettajat). Opetusta on
neljän viikon jaksoissa (kolme musiikkipainotteista sekä yksi kuvataidepainotteinen
tunti).
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä huoltaja on
mukana tunneilla.

TAIDELEIKKIKOULUN RYHMÄT

Satubaletti ja rytmivarpaat 3–6-vuotiaat
Tutustutaan tanssin kiehtovaan maailmaan tarinoiden ja leikin kautta! Tuntien
aikana tehdään monipuolisesti harjoituksia leikin ja luovan liikkeen avulla. Tanssia
yhdistetään muihin taideaineisiin, kuten
esimerkiksi maalaamiseen.
Tunnit sopivat sekä tytöille että pojille ja
tuntien aikana tutkitaan erilaisia teemoja
yhdessä hauskaa pitäen!

11053401Y Rytmivarpaat
(3–6-vuotiaat), TPO
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 17.45–18.30
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 34 t • 156 €

JOROINEN
11053301Y Rytmivarpaat
(3–6-vuotiaat), TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 17.30–18.15
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 34 t • 156 €

VARKAUS
11053101Y Satubaletti
(3–4-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.30–18.15
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Heli Venäläinen • 34 t • 156 €
11053102Y Rytmivarpaat
(4–5-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 16.15–17.00
25.8.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022
Anna Savolainen • 34 t • 156 €
11053103Y Satubaletti
(5–6-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.15–18.15
25.8.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022
Heli Venäläinen • 45 t • 156 €
11053104Y Rytmivarpaat
(6–7-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 17.00–18.00
25.8.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022
Anna Savolainen • 45 t • 156 €
11064101L Värimuskari vauvoille,
TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 9.00–10.00
19.8.–9.12.2021, 10.1.–19.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho ja
Kaarin Oresmaa • 33 t • 156 €
11064102L Taaperomuskari
(1–2-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 10.15–11.00
19.8.–9.12.2021, 10.1.–19.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 33 t • 156 €
11064103L Taaperomuskari
(1–2-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.15–17.00
19.8.–9.12.2021, 10.1.–19.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 33 t • 156 €

11064104L Muskari
(3–4-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.15–17.00
18.8.–8.12.2021, 10.1.–18.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 34 t • 156 €
11064105L Rumpumuskari
(5–6-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 16.30–17.30
17.8.–7.12.2021, 10.1.–17.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 34 t • 156 €
11064106L Rumpumuskari
(6–7-vuotiaat) erityislapsille, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.00–17.45
18.8.–8.12.2021, 10.1.–18.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho ja
Leena Tahvanainen • 34 t • 156 €
Tarvittaessa huoltaja järjestää lapselle
avustajan.

11064107L Huilumuskari
(6–7-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 15.30–16.15
18.8.–8.12.2021, 10.1.–18.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 34 t • 156 €
11033101Y Taideseikkailijat
-kuvisryhmä (4–5-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, pajatila/ 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.00–18.00
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Satu Juutilainen • 45 t • 156 €
11033102Y Värikäs sivellin
-kuvisryhmä (5–6-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.00–18.00
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Kaarin Oresmaa • 45 t • 156 €

Taaperomuskari 1–2-vuotiaat
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia, lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja yhdistetään musiikki muihin taideaineisiin yhdes-
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Musiikkiopisto
Soisalo-musiikkiopisto avaa oven
musiikin maailmaan!

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.
Viikoittainen soittotunti on yksilöopetusta
- oppilas ja opettaja ovat tunnilla kahdestaan. Soittamisen voi aloittaa ilman aikaisempaa kokemusta, mutta pitkään harrastanutkin voi aloittaa opiskelun.
Ensimmäinen tunti on kokeilukerta, jonka
jälkeen voit tehdä lopullisen päätöksen,
aloitatko harrastuksen.
Lähtökohtina ovat luova monipuolinen
musiikin harrastaminen, oppilaslähtöisyys
ja monipuoliset opetusmenetelmät.

jousella soittaminen.
Alussa soittimen voi vuokrata musiikkiopistolta. Oman soittimen hankkiminen
tulee ajankohtaiseksi vasta täysikokoiseen selloon siirryttäessä.

Maksut

Klarinetti on puupuhallinperheen ”joka
paikan höylä”, erittäin monipuolinen ja
kaunis instrumentti. Klarinetilla pääsee
myös soittamaan monipuolisesti eri tyylistä musiikkia. Yhdessä soittaminen on
hauskaa ja kuulostaa mahtavalta!

Yksilöopetus
Lukuvuosimaksu 552 €,
opetusaika 45 min/ vko
Lukuvuosimaksu 448 €,
opetusaika 30 min/ vko
Musiikin lukuvuosimaksuun sisältyvät
yhteismusisointi, säestystunnit, musiikin
perusteet sekä konsertti- ja esiintymistoiminta, joiden määrä vaihtelee opintojen
eri vaiheissa.
Lukuvuosimaksua ei siis makseta vain
tietystä määrästä soittotunteja.
Lukuvuosimaksu laskutetaan neljässä
erässä, kaksi erää syyslukukaudella ja
kaksi erää kevätlukukaudella.
SOITTIMET

Piano
Piano on monipuolinen soitin, jolla yksinkin soittaminen kuulostaa hienolta.
Pianonsoiton voi aloittaa jo noin 5-vuotiaana. Soittimen hankintaan liittyvissä asioissa kannattaa kysyä neuvoa opettajalta,
jos kotona ei ennestään ole pianoa.
Opintojen edetessä soitetaan yhdessä
muiden kanssa sekä opitaan säestämään
kappaleita sointumerkeistä.

Viulu
Viulu on kaunisääninen jousisoitin. Yleisin
viulunsoiton aloitusikä on 5–9 vuotta.
Soitinta ei tarvitse olla valmiina, vaan sen
voi vuokrata musiikkiopistolta.
Viulunsoittaja pääsee nopeasti soittamaan yhdessä muiden kanssa.
Yhteissoitto on hauskaa ja saat uusia
soittokavereita.

Sello
Sello on jousisoitinperheen toiseksi matalin soitin. Voit aloittaa sellonsoiton aikaisintaan 6-vuotiaana. Sellon sointialue
on lähellä ihmisääntä ja siksi sitä on niin
miellyttävää kuunnella. Sillä voi soittaa
kauniita melodioita tai säestää muita soittimia. Sellon soittotapoja ovat näppäily ja
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Huilu
Poikkihuilu on kaunisääninen ja monipuolinen puupuhallin. Huilunsoiton
sopiva aloitusikä on 9–10 vuotta.
Nuorempanakin soittoharrastuksen voi
aloittaa, jolloin soittimen sopiva koko katsotaan opettajan kanssa.
Musiikkiopistolta voi vuokrata oikean
kokoisen huilun. Huilua voi soittaa soolona, orkesterissa ja erilaisissa pienryhmissä. Yhteismusisointi onkin olennainen osa
soittoharrastusta.

Klarinetti

Saksofoni
Saksofoni on puhallinporukan hauska ja
cool rämäpää! Saksofonilla pääsee soittamaan tyylilajeja laidasta laitaan, klassisesta poppiin. Soisalo-opistossa yhteissoittoon tai orkesteriin pääsee mukaan jo
soittouran alkutaipaleelta saakka.
Saksofoneja on monia eri kokoisia ja
sopiva aloitusikä on noin 10 vuotta. On
olemassa myös erikseen lapselle suunniteltu kevennetty aloitussoitin.

Vaskipuhaltimet
Vaskipuhaltimet ovat puhallinsoittimia,
joissa ääni muodostetaan puhaltamalla
suukappaleeseen siten, että huulet värähdellessään muodostavat soittimessa
äänen.
Vaskisoittimien soiton voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Suositeltavaa on
kuitenkin aloittaa noin 6–7-vuotiaana.
Vaskipuhaltimia ovat trumpetti, käyrätorvi,
alttotorvi, baritonitorvi, pasuuna ja tuuba.
Puhallinsoittajat soittavat paljon yhdessä,
puhallinorkestereissa ja pienemmissä
kokoonpanoissa. Yhdessä soittaminen on
hauskaa ja se kehittää myös sosiaalisia
taitoja. Soitin on mahdollista vuokrata
opistolta.

Kitara
Kitara on kielisoitin, jota soitetaan sormin
näppäilemällä. Kitaransoiton voi aloittaa
jo 6-vuotiaana.
Kitara on monipuolinen instrumentti,
koska sitä voi käyttää sekä säestys- että
soolosoittimena. Se on myös helppo kuljettaa mukana. Ennen oman soittimen
hankintaa kannattaa keskustella opettajan kanssa eri vaihtoehdoista, jotta soitin
on oppilaalle oikean kokoinen.

Sähkökitara
Sähkökitara on monipuolinen bändisoitin.
Sähkökitaran soiton voi aloittaa jo 7-vuotiaana.
Sähkökitaralla voi soittaa monia eri
musiikkityylejä, säestää ja sooloilla. Voit
perustaa bändin kavereidesi kanssa tai
opintojen edetessä osallistua opiston bändiryhmiin. Ennen oman soittimen hankkimista on hyvä kysyä opettajalta neuvoja.

Yksinlaulu
Yksinlaulussa harjoitetaan äänenkäyttöä,
nuoteista laulamista sekä hengitystekniikkaa. Lisäksi keskitytään tulkintaan,
fraseeraukseen ja tyylinmukaisuuteen.
Tavoitteena on saavuttaa opiskelijalle ominainen luonteva laulutapa ja tukea opiskelijan omien tavoitteiden saavuttamista.
Lauluopinnot on suositeltavaa aloittaa
äänenmurroksen jälkeen.

Rummut
Rumpujen opiskelun voi aloittaa jo 7-vuotiaana.
Rummut ovat yhtyeen sielu – basson
kanssa ne muodostavat pohjan koko
bändin soundille. Ennen oman rumpusetin hankkimista on hyvä kysyä opettajalta
neuvoja.

Pop-jazz–piano
Tunneilla tutustutaan soittotekniikan lisäksi pop-jazz-musiikissa käytettävään
harmoniaan, erilaisiin komppeihin sekä
pianon rooliin säestys-/ bändisoittimena.
Pop-jazz-pianon soiton voit aloittaa jo
9-vuotiaana.

Pop-jazz–laulu
Pop-jazz-laulutunneilla opiskellaan laulutekniikkaa ja lauletaan musiikkia laajasti
populaarimusiikin eri tyylilajeista. Lisäksi
kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan
opiskellaan esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.
Laulutunnit voi aloittaa 10-vuotiaana.

Harmonikka
Harmonikka on soitin, jolla soittaja voi
helposti tuottaa sekä kappaleen melodian,
että säestyksen sointupohjan ja rytmin.
Harmonikalla soitetaan monipuolista ohjelmistoa perinteisestä vauhdikkaasta polkasta, vaikka elokuvasävelmiin. Yhteissoitto
muiden harmonikansoittajien kanssa onnistuu jo opintojen alkuvaiheessa.
Sopiva aloitusikä on noin 6-vuotiaasta
ylöspäin.

Soitin avoin
Soittamisesta kiinnostuneille, jotka eivät
vielä tiedä, mitä soitinta haluaisivat soittaa.
Ilmoittaudu siinä tapauksessa tälle kurssille, niin etsitään yhdessä sopiva soitin!

Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/
musiikkiopisto
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Musiikkiopisto

VARKAUS
103101T Soitin avoin, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €
103110L Piano, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €
103111L Viulu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €
103112L Sello, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 552 €
103130L Pienryhmä opetus /
sello, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 215,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.30–17.15
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 35 t • 156 €
Sellon soitonopetus kahden henkilön
pienryhmässä 45 min/ vko.

103113L Huilu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Sanni Tirronen • 552 €
103114L Klarinetti, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Aki Saira • 552 €
103115L Saksofoni, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Aki Saira • 552 €
103116Y Vaskipuhaltimet, TPO
Nuorten Talo, musiikkiluokka
(puhallinopetus) 3004,
Osmajoentie 28, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 448 €
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103117L Kitara, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Kai Lahtinen • 552 €
103118L Sähkökitara, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Kai Lahtinen • 552 €
103119L Yksinlaulu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 552 €
103120Y Rummut, TPO
Nuorten Talo, musiikkiluokka
(puhallinopetus) 3004,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 14.00–19.00
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Pasi Tenhunen • 448 €
103121Y Pop-jazz-piano, TPO
Nuorten Talo, musiikkiluokka
(puhallinopetus) 3004,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 16.00–18.00
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Heikki Vuorinen • 448 €
103122Y Pop-jazz-laulu, TPO
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 14.30–18.00
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Taavi Kiiskinen • 448 €

LEPPÄVIRTA

PIEKSÄMÄKI

103201T Soitin avoin, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €

103501T Soitin avoin, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €

103210L Piano, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Kristiina Tirkkonen • 552 €

103510L Piano, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Eri opettajia • 552 €

103211L Viulu, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Emmi Mietala • 552 €

103511L Viulu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Suvi Lehtoranta-Ståhl • 552 €

103212L Sello, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 552 €

103512L Sello, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 552 €

103213L Huilu, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 552 €

103513L Huilu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Sanni Tirronen • 552 €

103230L Pienryhmä opetus /
huilu, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
Ma 14.45–15.30
16.8.–17.12.2021, 10.1.–23.5.2022
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho • 35 t • 156 €

103514L Klarinetti, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Aki Saira • 552 €

Huilun soitonopetus kahden henkilön
pienryhmässä.

103217L Kitara, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Kai Lahtinen • 552 €

103519L Yksinlaulu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Tatu Ruoho • 552 €
103523L Harmonikka, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Visa Wirén • 552 €

103515L Saksofoni, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Aki Saira • 552 €
103516L Vaskipuhaltimet, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Janne Juutilainen • 552 €
103517L Kitara, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
16.8.–17.12.2021, 10.1.–25.5.2022
Kai Lahtinen • 552 €

59

Kuvataidekoulussa tehdään monipuolisesti kuvataidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvataidetunneilla
tutustutaan kuvataiteen ja kulttuurin eri
osa-alueisiin sekä nautitaan tekemisen
ilosta. Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen kautta on mahdollisuus toteuttaa
luovuutta, harjoitella havaintojen tekemistä sekä kehittää taitoja.
Kuvataidetunneilla opitaan mm. piirtämään, maalaamaan, tekemään taidegrafiikkaa, keramiikkaa, animaatioita, huovuttamaan, rakentelemaan ja muovailemaan.
Opitaan kuvantekemisen perusteita:
sommittelua, perspektiiviä ja värioppia.
Erilaiset työvälineet ja materiaalit tulevat
myös tutuiksi. Tunneilla työskennellään
yksilöllisesti sekä tehdään pari- ja ryhmätöitä. Oppilaan itsetuntemusta kehitetään
ja hän oppii arvostamaan sekä omia että
muiden töitä. Kuvataidekoulusta saadaan
myös hyvät valmiudet mahdollisia myöhempiä taideopintoja varten.
Kuvataidekoulun opetus on teemallista,
tavoitteellista ja tasolta tasolle etenevää.
Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan. Keskeistä opetuksessa on innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Tärkeää opetuksessa
on, että oppilas saa positiivisia kokemuksia ja elämyksiä taiteen tekemisestä.
Opetukseen kuuluvat myös mm. taidenäyttelyissä käyminen, mahdolliset taideretket sekä taideprojektit eri yhteistyötahojen kanssa. Ryhmiä opettaa innostavat
ammattitaitelijat ja/tai pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat.

Maksut
Yhteiset opinnot -kuvataideryhmät:
lukuvuosimaksu 276 € (sisältää materiaalit ja retket), laskutus kahdessa erässä.
Teemaopinnot -kuvataideryhmät:
lukuvuosimaksu 320 € (sisältää materiaalit ja retket), laskutus neljässä erässä.

Kuvataidekoulu
Koe tekemisen iloa!

Aikuisten taiteen perusopetusryhmä:
lukuvuosimaksu 320 € (sisältää materiaalit), laskutus neljässä erässä.
Lukuvuosimaksut sisältävät materiaalimaksun 84 €.

Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/
kuvataidekoulu

VARKAUS
4–6-vuotiaat lapset voivat harrastaa kuvataidetta Taideseikkailijat- ja Värikäs
sivellin -kuvisryhmissä. Katso lisätiedot
Taideleikkikoulu, s. 55.
KUVATAIDEKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Kuvisryhmät sopivat kuvataidekoulun
aloittaville ja kuvataidekoulussa jatkaville
lapsille.

11033103Y Pinkkiset-kuvisryhmä
(7–8-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 16.30–18.00
25.8.–15.12.2021, 12.1.–4.5.2022
Satu Juutilainen • 64 t • 276 €
Nautitaan taiteen tekemisestä sekä itseilmaisusta!
Tunneilla opitaan kuvataiteen perustekniikoita mm. piirretään, maalataan, tehdään savitöitä ja painotöitä, muotoillaan
ja rakennellaan. Tutustutaan eri materiaaleihin ja työtapoihin. Tavoitteena on innostaa ja kannustaa lasta monipuoliseen
tekemiseen ja herättää kiinnostus havainnointiin eri tavoin.

11033104Y Väripaletit-kuvisryhmä
(7–9-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 16.30–18.00
23.8.–20.12.2021, 10.1.–9.5.2022
Kaarin Oresmaa • 64 t • 276 €
Kokeillaan erilaisia tapoja tehdä taidetta
sekä tutustutaan monipuolisesti eri materiaaleihin. Tutustutaan erilaisiin piirtimiin;
lyijykynä, hiili, tussi. Maalataan mm. vesiväreillä, akryylimaaleilla, pastelliväreillä.
Tehdään savitöitä sekä opitaan muovailemaan ja rakentelemaan havainnoimalla
ja tutkimalla ympäristöä. Tavoitteena on
tukea lapsen mielikuvitusta ja luovuutta
oppien samalla kuvataiteen perustekniikoita.

11033105Y Art in English: Colours,
visual art group for 7–10 year olds,
TPO
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 16.30–18.00
23.8.–20.12.2021, 10.1.–9.5.2022
Satu Juutilainen • 64 t • 276 €
Come to learn arts in English! Colours is
an English language visual arts course,
where we will learn painting, drawing,
sculpture, pottery and printing works, etc.
We will get familiar with different materials and working methods. Previous experience of English or art is not necessary,
but enthusiasm is!
Uutuus Kuvataidekoulussa! Tule oppimaan kuvataidetta englanniksi! Opitaan
piirtämään, maalaamaan tekemään
savitöitä, kuvanveistoa, painotöitä jne.
Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja
työskentelytapoihin. Sopii kuvataidekoulun aloittaville ja kuvataiteista kiinnostuneille lapsille. Aikaisempaa kokemusta
kuvataiteen tekemisestä tai englannin
kielen osaamisesta ei tarvita.

11033106Y Purppurat-kuvisryhmä
(9–10-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 16.15–17.45
23.8.–20.12.2021, 10.1.–9.5.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 64 t • 276 €
Tunneilla piirretään, maalataan, tehdään taidegrafiikkaa, savi- ja kipsitöitä,
animaatioita jne. Opitaan myös muita
kädentaidollisia asioita: huovutetaan ja
tehdään kolmiulotteisia teoksia kokeillen
eri materiaaleja. Kuvataiteen perinteisten
tekniikoiden ohella opetellaan uusia tekniikoita sekä niiden soveltamista ja yhdistelemistä. Opitaan sommittelun alkeita ja
väriopin perusteita kuvan tekemisessä.
Tekemisessä otetaan huomioon oppilaalle
itselleen tärkeitä asiasisältöjä, joita hän
voi hyödyntää tehdessään teoksia.

11033107Y Indigot-kuvisryhmä
(10–12-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 16.15–17.45
24.8.–14.12.2021, 11.1.–3.5.2022
Johanna Vinha • 64 t • 276 €
Tunneilla tehdään kuvataiteen perustekniikoita, mukaan lukien digipiirtäminen ja
animaatio. Kokeillaan ja tutkitaan kuvataiteen eri mahdollisuuksia. Kannustetaan
ja tuetaan oppilasta käyttämään omaa
kuvallista ajattelua, löytämään itselleen
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Kuvataidekoulu
tärkeitä asiasisältöjä ja tarkastelemaan
niitä kriittisesti. Tavoitteena on soveltaa
uusia taitoja ja syventää visuaalista ilmaisua. Opettaja antaa henkilökohtaista
opetusta kunkin oppilaan tieto- ja taitotason mukaan.

11033110Y Pigmentit-kuvisryhmä
(12–19-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 17.45–20.00
25.8.–15.12.2021, 12.1.–4.5.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 96 t • 320 €

11033108Y Turkoosit-kuvisryhmä
(10–11-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 16.15–17.45
25.8.–15.12.2021, 12.1.–4.5.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä • 64 t • 276 €

Perehdytään syvällisemmin ja opitaan
perusteellisemmin tekniikoiden ja materiaalien mahdollisuuksien käyttämistä
itseilmaisun välineenä.
Tunneilla käydään periodinomaisesti
läpi kuvataiteen eri osa-alueita: piirustus ja maalaus, taidegrafiikka, digitaide, kokeileva kuvataide ja keramiikka.
Keramiikkajakson opettajana toimii
Susanna Nissinen. Tunneilla opitaan mm.
mallipiirtämistä ja syvennytään väri- ja
perspektiivioppiin. Tavoitteena on, että
oppilas syventää entisestään tietojaan ja
taitojaan sekä opettelee arvioimaan perustellusti omaa sekä muiden työskentelyä. Opettaja antaa henkilökohtaista opetusta kunkin oppilaan tieto- ja taitotason
mukaan.

Tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä taidetta, mm. piirretään (myös digipiirtäminen), maalataan, tehdään savesta, kipsistä ja paperimassasta teoksia. Opitaan
tekemään myös taidegrafiikkaa ja paperitaidetta. Tavoitteena on tukea ja kehittää
oppilaan omaa persoonallista ilmaisua.
Opettaja antaa henkilökohtaista opetusta
kunkin oppilaan tieto- ja taitotason mukaan.
KUVATAIDEKOULUN
TEEMAOPINNOT
Kuvisryhmät sopivat kuvataidekoulun
aloittaville ja jatkaville nuorille.

11033109Y Magentat-kuvisryhmä
(12–19-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalausluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.45–20.00
24.8.–14.12.2021, 11.1.–3.5.2022
Johanna Vinha • 96 t • 320 €
Kuvataidetunneilla perehdytään syvällisemmin ja perusteellisemmin tekniikoiden
ja materiaalien mahdollisuuksiin itseilmaisun välineenä.
Tunneilla käydään periodinomaisesti
läpi kuvataiteen eri osa-alueita: Piirustus
ja maalaus sekä kokeilevan kuvataiteen jaksot opettaa Johanna Vinha.
Taidegrafiikkajakson opettaa Maria
Rouvinen-Mäkelä ja keramiikkajakson
Susanna Nissinen. Tavoitteena on, että
oppilas syventää entisestään tietojaan ja
taitojaan sekä opettelee arvioimaan perustellusti omaa sekä muiden työskentelyä. Opintojen aikana työskentelyssä korostuu eri taidemuotojen yhteistyö. Myös
ateljee-työskentely tulee tutuksi. Opettaja
antaa henkilökohtaista opetusta kunkin
oppilaan tieto- ja taitotason mukaan.
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AIKUISTEN KUVATAIDEKOULU

11033120Y Aikuisten kuvataidekoulu, TPO
Nuorten Talo, pajatila/ 2.krs,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.15–20.45
23.8.–20.12.2021, 10.1.–9.5.2022
Eri opettajia • 96 t • 320 €
Uutuus Kuvataidekoulussa! Kuvataiteen
perusopetusta yli 20-vuotiaille aikuisille,
jotka ovat kiinnostuneita oppimaan monipuolisesti kuvataiteita! Perehdytään
kuvataiteen eri osa-alueisiin: piirustus,
maalaus, taidegrafiikka, keramiikka ja
kokeileva kuvataide. Opitaan kuvantekemisen perusteita vaihe vaiheelta, mm.
sommittelua sekä väri- ja perspektiivioppia. Perehdytään syvällisemmin ja perusteellisemmin tekniikoiden ja materiaalien
mahdollisuuksiin itseilmaisun välineenä.
Työskentely on periodiluonteista.
Opettajina toimivat: Johanna Vinha ja
Maria Rouvinen-Mäkelä (piirustus, maalaus, kokeilevat tekniikat, taidegrafiikka)
sekä Susanna Nissinen (keramiikka ja
kuvanveisto).
Lukuvuosimaksuun kuuluu omaehtoista
työskentelyä Kuvataidekoulun tiloissa.

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 tekniikoiden mahdollisuuksiin oman
ilmaisunsa ja hyvinvointinsa välineenä.
Käsityökoulu antaa valmiuksia elinikäiselle harrastamiselle sekä opintojen jatkamiselle.

Maksut
Heinävesi: Lukuvuosimaksu 178 €
(sisältää materiaalit ja retket),
laskutetaan kahdessa erässä.
Joroinen: Lukuvuosimaksu 78 €,
laskutetaan kahdessa erässä.
Lisäksi Taito Itä-Suomi laskuttaa
materiaalimaksun kahdesti vuodessa:
alkavien ryhmä: 45 € + 45 €
jatkavien ryhmä: 55 € + 55 €

Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/
kasityokoulu

HEINÄVESI
11043401Y Soisalo-käsityökoulu,
TPO
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 15.15–17.45
18.8.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022
Vastuuopettaja Päivi Tölli, kuvataide
Johanna Vinha • 96 t • 178 €

Käsillä tekemisen iloa!
JOROINEN
Taito-käsityökoulu
Taito-käsityökoulu toimii yhteistyössä Taito
Itä-Suomen kanssa.

11043301Y Taito-käsityökoulu,
alkavat, TPO
Vanha kasino,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ti 14.00–16.30
17.8.–16.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Tarja Kettunen • 78 t • 78 € + materiaalimaksu
11043302Y Taito-käsityökoulu,
jatkavat, TPO
Vanha kasino, Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 15.00–17.30
18.8.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022
Tarja Kettunen • 96 t • 78 € + materiaalimaksu

Heinävedellä käsityökoulun opetukseen
sisältyy myös kuvataidejaksoja. Opetus
kehittää visuaalisten aineiden eli käsityön
ja kuvataiteen eri osa-alueiden tietoja,
taitoja ja valmiuksia.
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Soisalo-tanssikoulussa pääset harrastamaan tanssia oman mielenkiinnon ja
taitotason mukaan.
Lukuvuonna 2021–2022 tarjonnassa
on mukana nykytanssia, balettia, streetiä,
hip hopia, breakiä, dancehallia, twerkiä ja
showtanssia.
Nykytanssin opinnot noudattavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelmaa ja muut tanssilajit
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa.
Tanssi on terveellinen harrastus, joka
kehittää mm. fyysistä kuntoa, koordinaatiota, monipuolista taiteellista ajattelua,
identiteettiä, esiintymistaitoja ja on hauskaa yhdessä, tule mukaan!
Kurssin nimen perässä olevasta numerosta (1–5) selviää, minkä tasoiselle tanssin
harrastajalle tunti on tarkoitettu.
Taso 1: ryhmät on tarkoitettu aloittelijoille, 7-vuotiaasta ylöspäin.
Taso 2: ryhmät jo 1–2 vuotta tanssia harrastaneille, 9-vuotiaasta ylöspäin.
Taso 3: alkeet osaavalle, 12-vuotiaasta
ylöspäin.
Taso 4: jo useamman vuoden tanssia
harrastaneille, 14-vuotiaasta ylöspäin.
Taso 5: pitkälle edenneille tanssijoille.
Aikuisille oma tanssituntitarjonta.
Alle kouluikäisten (3–6-vuotiaiden) tanssitunnit taideleikkikoulun tarjonnassa,
sivu 54.

Maksut
Tanssikoulun laskutus on muuttunut minuuttipohjaiseksi. Mitä enemmän tanssii,
sen halvemmaksi tanssitunnit tulevat!
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletti, Street, Showtanssi, Dancehall,
Hiphop, Break- ja street, Twerk ja aikuisten tunnit (yleinen taiteen perusopetus):
tanssi 60 min: 175 €/ lukuvuosi
tanssi 90 min: 215 €/ lukuvuosi

Tanssikoulu
Rytmiä, iloa ja tanssin riemua, tule mukaan!

Nykytanssi (laaja taiteen perusopetus):
tanssi 120 min: 300 €/ lukuvuosi
tanssi 150 min: 315 €/ lukuvuosi
tanssi 180 min: 330 €/ lukuvuosi
Jos valitset pääaineen lisäksi toisen tai
useamman tanssilajin:
sivuaine 60 min: 140 €/ lukuvuosi
sivuaine 90 min: 160 €/ lukuvuosi
Tanssin Rajaton: 530 €/ lukuvuosi - tanssi
niin monta tuntia viikossa kuin haluat!
Esimerkiksi sinulla on 180 min tunti eli
330 €/ lukuvuosi ja kaksi sivuainetta: 90
min 160 € x 2 eli 330 € + 160 € + 160 €
= 650 €. Maksat tunneista kuitenkin vain
Tanssi Rajattoman maksun eli 530 €.
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TANSSILAJIT
3–6-vuotiaat voivat harrastaa tanssia
Taideleikkikoulussa. Rytmivarpaiden ja
Satubaletti- ryhmien tanssitunneista lisätietoja, sivu 55.

Nykytanssi
7-vuotiaasta alkaen sekä aikuisten tunnit.
Nykytanssi on tunnettu, näyttävä ja
monipuolinen tanssilaji, jossa käytetään paljon tilan eri tasoja ja liikelaatuja.
Nykytanssissa tyypillistä on myös oman
kehon tuntemuksien ymmärtäminen ja
kehonhallinnan parantaminen erilaisten
tilan poikki liikkuvien harjoitteiden yhteydessä. Tunti koostuu erilaisista lyhyistä
tekniikkaharjoituksista, vauhdikkaista
tanssisarjoista tilassa liikkuen sekä luovista harjoituksista. Nykytanssin tekniikan
oppiminen antaa hyvän pohjan muillekin
tanssilajeille ja se kehittää monipuolisesti
liikkujan kehonhallintaa.
Tunnit ovat ensimmäisenä vuonna kerran viikossa ja seuraavina vuosina kaksi
kertaa viikossa. Nykytanssi kuuluu taiteen
laajaan opetussuunnitelmaan, ja pitkään
nykytanssia tanssineilla on mahdollisuus
suorittaa tanssin laajan oppimäärän lopputyö ja saada siitä päättötodistus.

Baletti
7-vuotiaasta alkaen.
Baletti on perinteikäs tanssilaji, jossa treenataan koko kehoa ja ryhtikin
kohenee kuin huomaamatta. Tunneilla
harjoitellaan baletille tyypillistä liikekieltä tangon äärellä, keskilattialla ja tilassa
liikkuen. Tavoitteena on kehittää tanssiteknistä osaamista, kehonhallintaa sekä
tietenkin nauttia tanssillisesta ilmaisusta.
Myöhemmillä luokilla tuntityöskentelyyn
tulee mukaan myös kovakärkisillä tossuilla harjoittelu.
Tunnit ovat kerran viikossa.

Street
7-vuotiaasta alkaen sekä aikuisten tunnit.
Street on yleisnimitys eri katutanssilajeille kuten mm. hip hop, break, locking,
popping ja dancehall. Pääasiallisesti
harjoittelemme hip hopia, mutta teemme
myös liikkeitä ja harjoituksia muista katutanssilajeista. Street-tunneilla opit mm.
liikkumaan monipuolisesti, kehität rytmiikkaa, vartalon liikkuvuutta ja koordinaatiota sekä pääset tanssimaan vauhdikkaaseen ja menevään musiikkiin!
Tunnit ovat kerran viikossa.

Hip hop
12-vuotiaasta alkaen.
Hip hop on katutanssilaji, joka on
syntynyt 1970-luvulla New Yorkissa.
Vierailemme siis afroamerikkalaisessa
kulttuuriperinnössä. Tanssitunnilla hip
hop -kulttuuri on voimakkaasti läsnä, oma
tanssi ja ilmaisu, freestyle, on kaiken ydin.

Tunnit sisältävät alkulämmittelyn, lihaskuntoa, venyttelyä, tanssiteknisiä harjoitteita, opettajan johdolla tehtyjä sarjoja
sekä freestyle-harjoituksia. Tunnit antavat
hyvän peruspohjan hip hopin tyyliin, tekniikkaan ja kulttuuriin lajin takana.
Tunnit ovat kerran viikossa.

Showtanssi
7-vuotiaasta alkaen.
Showtanssi on monipuolinen ja vauhdikas tanssilaji, joka yhdistää mm. nykytanssin, jazztanssin, disko-tanssin sekä baletin
tekniikkaa. Tunneilla tehdään mukaansatempaavia ja heittäytymiseen kannustavia
tanssisarjoja, joissa korostuu ilmaisun
ja yhdessä tanssimisen ilo. Showtanssin
tunneilla oppilas kehittää tanssillisen
ilmaisun lisäksi kehonhallintaa sekä muissa lajeissa käytettäviä tekniikoita. Lisäksi
showtanssilaiset pyrkivät esiintymään
erilaisissa tapahtumissa.
Tunnit ovat kerran viikossa.

Dancehall
12-vuotiaasta alkaen.
Dancehall on Jamaikalainen energinen
katutanssilaji. Dancehall on yksi tämän
hetken trendikkäimpiä katutanssityylejä,
jota näkee paljon mm. musiikkivideoissa.
Tunneilla opetellaan dancehallin tekniikkaa, liikkeitä sekä tanssi-ilmaisua ja kehitetään oppilaiden omaa tanssijuutta.
Tunnit ovat Dancehall 3-ryhmässä kerran viikossa ja Dancehall 4 ja 5-ryhmillä
kaksi kertaa viikossa.

Break- ja Street-pojat
11-vuotiaasta alkaen.
Vauhdikkailla tunneilla tehdään klassisemman Break-tanssin ja katutanssin
lisäksi akrobatiaa, parkouria ja nykytanssia sekä tutkitaan liikettä myös improvisaation ja leikkimielisten battle-kokeilujen
yhteydessä.
Kurssi on suunnattu pääsääntöisesti
11–16-vuotiaille pojille.
Tunnit ovat kerran viikossa.

Twerk
16-vuotiaasta alkaen.
Tunnilla tehdään alavartalopainotteisia,
lajille ominaisia tanssiliikkeitä mm. sheikkausta ja ”pop”-liikkeitä, vauhdikasta
menoa luvassa!
Tunnit ovat kerran viikossa.

Aikuisten taiteen perusopetus

Street (yli 20-vuotiaat) ja Nykytanssi (yli
20-vuotiaat), alkeet ja jatkotaso.
Tunnit ovat kerran viikossa.

Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/
tanssikoulu
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Tanssikoulu

HEINÄVESI

VARKAUS

11053480Y Showtanssi 1–2
(7–12-vuotiaat), TPO
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 16.45–17.45
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 45 t • 175 €

NYKYTANSSI

Sopii aloittelijoille ja vähän aikaa tanssineille sekä taideleikkikoulusta siirtyville,
7-vuotiaasta ylöspäin.

11053481Y Showtanssi 3–5
(yli 12-vuotiaat) , TPO
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 15.15–16.45
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 68 t • 215 €
Tunti on tarkoitettu yli 12-vuotiaille.
Aiempaa kokemusta ei tarvita.

JOROINEN
11053330Y Street 1–2
(7–12-vuotiaat), TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 15.00–16.00
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 45 t • 175 €
Sopii tanssiharrastuksen aloittaville ja
muutaman vuoden tanssia harrastaneille
sekä taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaista alkaen.

11053331Y Street 3–5
(yli 12-vuotiaat), TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 16.00–17.30
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 68 t • 215 €
Tunti sopii jo alkeet osaaville oppilaille.

11053110L Nykytanssi 1 a
(yli 7-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 18.00–19.00
18.8.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022
Anna Savolainen • 47 t • 175 €
Tunti sopii nykytanssia aloittaville tai taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaasta
alkaen.

11053111L Nykytanssi 1 b
(yli 8-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12 ja
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.15–18.15 (Soisalo-opisto, sali) ja
to 17.00–18.00 (Liikuntatalo, peilisali)
16.8.–16.12.2021, 10.1.–19.5.2022
Ilona Räty • 93 t • 300 €
Ryhmä on tarkoitettu 1–2 vuotta tanssia
harrastaneille.
Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.

11053112L Nykytanssi 2
(yli 9-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12 ja
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 18.15–19.30 (Soisalo-opisto, sali) ja
to 18.00–19.15 (Liikuntatalo, peilisali)
16.8.–16.12.2021, 10.1.–19.5.2022
Ilona Räty • 116 t • 315 €
Ryhmä sopii muutaman vuoden tanssineille.

11053113L Nykytanssi 3
(yli 12-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 15.30–17.00 ja pe 15.00–16.30
18.8.–17.12.2021, 12.1.–25.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 140 t • 330 €
Tunti sopii 3–4 vuotta tanssia harrastaneille.

11053114L Nykytanssi 4
(yli 14-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 18.30–20.00 ja pe 18.00–19.30
18.8.–17.12.2021, 12.1.–25.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 140 t • 330 €
Tunti sopii useamman vuoden nykytanssia harrastaneille, nykytanssin perusteet
hyvin osaaville.
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11053115L Nykytanssi 5
(yli 15-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 17.00–18.30 ja pe 16.30–18.00
18.8.–17.12.2021, 12.1.–25.5.2022
Salla Pakarinen-Räsänen • 140 t • 330 €
Tunti sopii jo pitkälle edenneille tanssijoille, jotka osaavat tanssitekniset asiat
hyvin.
BALETTI

11053121Y Baletti 1
(yli 7-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 18.15–19.15
26.8.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022
Heli Venäläinen • 43 t • 175 €
Sopii aloittelijoille tai taideleikkikoulusta
siirtyville, 7-vuotiaasta alkaen.

11053122Y Baletti 2
(8–11-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.15–17.15
25.8.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022
Heli Venäläinen • 43 t • 175 €
Sopii vähintään vuoden balettia tanssineille.

11053123Y Baletti 3
(yli 10-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.00–17.30
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Heli Venäläinen • 68 t • 215 €
Sopii muutaman vuoden balettia tanssineille.
STREET

11053130Y Street 1 a
(7–11-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
To 16.00–17.00
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Nuppu Niemi-Henry • 45 t • 175 €
Sopii aloittelijoille tai taideleikkikoulusta
siirtyville, 7-vuotiaasta alkaen.

11053131Y Street 1 b
(8–11-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 15.00–16.00
27.8.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 46 t • 175 €

Sopii vuoden tanssineille, 8-vuotiaasta
alkaen.

Dancehallia muutaman vuoden tanssineille.Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.

11053132Y Street 2
(10–13-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 16.00–17.00
27.8.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 46 t • 175 €

11053153Y Dancehall 5
(yli 15-vuotiaat, edistyneet), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ti 19.45–21.15 ja to 19.45–21.15
24.8.–16.12.2021, 11.1.–24.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 136 t • 375 €

Sopii muutaman vuoden tanssineille,
10-vuotiaasta alkaen.

Useamman vuoden Dancehallia harrastaneille.Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.

HIP HOP

TWERK

11053141Y Hip hop 3
(yli 12 -vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 16.30–18.00
27.8.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022
Anna Kiuru • 68 t • 215 €

11053160Y Twerk
(yli 16-vuotiaat), Varkaus, TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
To 18.30–19.45
26.8.–16.12.2021, 13.1.–2.6.2022
Nuppu Niemi-Henry • 56 t • 215 €

Hip hopin aloittaville tai Street-ryhmistä
jatkaville.

Tunti sopii tanssia muutaman vuoden harrastaneille, yli 16-vuotiaille.

11053142Y Hip hop 4
(yli 14-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 15.00–16.30
27.8.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022
Anna Kiuru • 68 t • 215 €

BREAK JA STREET

Muutaman vuoden Hip hopia tanssineille.

11053170Y Break ja Street
(yli 11-vuotiaat pojat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 15.30–17.00
24.8.–14.12.2021, 12.1.–17.5.2022
Janis Heldmann • 68 t • 215 €

11053143Y Hip hop 5
(yli 14-vuotiaat, edistyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 18.00–19.30
27.8.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022
Anna Kiuru • 68 t • 215 €

Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa tanssitaustaa, joten tule rohkeasti mukaan
kokeilemaan!
Kurssi on 11–16-vuotiaille pojille.
Opetuskieli: englanti ja suomi.

Tunti sopii edistyneille oppilaille.

11053181Y Showtanssi 2 alkeet
(yli 10-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 16.00–17.15
23.8.–20.12.2021, 10.1.–23.5.2022
Ilona Räty • 56 t • 215 €

DANCEHALL

11053151Y Dancehall 3
(12–15-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ti 15.30–17.00
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 68 t • 215 €
Tunti on tarkoitettu Dancehallin aloittaville
ja vuoden tanssineille.

11053152Y Dancehall 4
(yli 15-vuotiaat), TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ti 18.15–19.45 ja to 17.00–18.30
24.8.–16.12.2021, 11.1.–24.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 136 t • 375 €

SHOWTANSSI

Tunnit on tarkoitettu aloittelijoille ja vähän
tanssia harrastaneille, yli 10-vuotiaille.
Alkava uusi ryhmä, tule mukaan!

11053182Y Showtanssi 3
(yli 13-vuotiaat), TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
To 15.30–17.00
26.8.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022
Ilona Räty • 68 t • 215 €

11053183Y Showtanssi esiintyvät
(yli 14-vuotiat, edistyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 19.30–21.00
23.8.–20.12.2021, 10.1.–23.5.2022
Ilona Räty • 68 t • 215 €
Ryhmä on tarkoitettu jo pitkään tanssia
harrastaneille esim. nykytanssin 4–5,
Dancehall 4–5 tai Hiphopin 4–5 tasossa
opiskeleville, esiintymisistä kiinnostuneille.
AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS

11053190Y Nykytanssi
(yli 20-vuotiaat) alkeet, TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ti 17.00–18.15
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 54 t • 215 €
Aloitetaan alkeista. Ei tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa. Rohkeasti mukaan!

11053191Y Nykytanssi
(yli 20-vuotiaat) jatko, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 17.00–18.30
24.8.–14.12.2021, 11.1.–17.5.2022
Anna Savolainen • 68 t • 215 €
Kurssi on tarkoitettu jo nykytanssin alkeet
osaavalle.

11053195Y Street (yli 20-vuotiaat)
alkeet, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
ärvelänkatu 12, Varkaus
Pe 18.30–19.30
27.8.–17.12.2021, 14.1.–20.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 45 t • 175 €
Ei tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa.
Aloitetaan alkeista.

11053196Y Street (yli 20-vuotiaat)
jatko, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 17.00–18.30
27.8.–17.12.2021, 14.1.–20.5.2022
Nuppu Niemi-Henry • 64 t • 215 €
Sopii muutaman vuoden tanssia harrastaneille, alkeet osaavalle.

Tunti sopii tanssia jo jonkin aikaa harrastaneille ja aloittaville, yli 13-vuotiaille.

67

Tanssikoulu
TANSSIN TIIVISKURSSIT

11053197 TikTok tanssien
(7–13-vuotiaat), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 13.00–14.00
2.10. ja 9.10.2021
Johanna Seppänen • 2 t • 17 €
Tiiviskurssilla yhdistellään TikTokvideosovelluksesta tuttuja tansseja ja liikkeitä katutanssin perusteisiin. Tunti sopii
tanssin ensikertalaisille tai jonkin verran
tanssineille. Tunnin lopussa on varattu
aikaa, jolloin osallistujat voivat kuvata videon omaan TikTokiinsa Johannan kanssa
(mikäli heillä on vanhempien lupa käyttää
sovellusta). Tunneille osallistuakseen ei
tarvitse käyttää TikTok-sovellusta.

11053198Y Musikaalitanssi
(yli 13-vuotiaat ja aikuiset), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 15.30–16.30
2.10. ja 9.10.2021
Johanna Seppänen • 2 t • 17 €
Leikittelevällä musikaalitanssin tiiviskurssilla tehdään erilaisia tanssiharjoitteita
ja sarjoja tuttuihin musikaalisävelmiin.
Tunnilla painotetaan ilmaisua ja tarinankerrontaa tanssin keinoin.
Tunti soveltuu tanssia ensimmäistä
kertaa kokeileville ja jonkun verran tanssineille, 13-vuotiaasta ylöspäin.

11053199Y Lyrical Jazz
(yli 13-vuotiaat ja aikuiset), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 14.15–15.15
2.10. ja 9.10.2021
Johanna Seppänen • 2 t • 17 €
Lyrical Jazz -tanssilaji pohjautuu jazz-tanssin tekniikkaan ja salinpoikkiharjoitteissa
opitaan erilaisia piruetteja ja hyppyjä.
Tanssillinen Lyrical Jazz -tunti huipentuu
koreografiaan, jossa liikkeen lisäksi korostuu vahvasti musiikkiin eläytyminen ja
tanssillinen tunteiden ilmaisu.
Tunti soveltuu jo tanssin alkeet tunteville sekä pitkään tanssineille nuorille ja
aikuisille.
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Täydennyskoulutukset
11053200Y Oheistekniikkaa
(yli 13-vuotiaat ja aikuiset), TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 12.30–14.00
18.9. ja 25.9.2021
Pipsa Pilkkakangas • 3 t • 17 €
Haluatko tukea esim. piruetteihin, hyppyihin ja oman kehon linjaukseen?
Tunnilla hiotaan tanssitekniikkaa alkaen baletin tekniikasta ja etsitään linjauksia sekä hallintaa oman tanssitekniikan
tueksi. Tunnilla edetään harjoituksesta
toiseen hyvällä sykkeellä ja mukaansa tempaavan pop-musiikin tahdissa!
Tiiviskurssin sisältöön kuuluvat myös tanssitekniikkaa tukevat lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteet, jotka voi helposti napata
myös omatoimisen harjoittelun tueksi.
Oheistekniikaa-tiiviskurssi soveltuu
etenkin tanssia jo muutaman vuoden harrastaneista edistyneisiin, 13-vuotiaasta
ylöspäin ja aikuisille.

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

Snellman-kesäyliopiston Varkauden koulutustarjonta
Pagizemmo karjalakse
- Karjalan kielen alkeet
Verkko-opetus
Ma 17.00–18.30
13.9.–29.11.2021
Olga Kuusela • 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 ääntäminen, 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.
Kurssi sisältää myös itsenäisiä tehtäviä,
jotka tehtyään saa suoritusmerkinnän (2 op).
Jokaisen kurssikerran jälkeen saat tallenteen
käyttöösi. Kurssimateriaali ja tehtävät löytyvät SnellmanEDUn oppimisympäristöstä.
Tunnukset saat koulutuksen alussa.
Osallistua voit tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden
ja kuulokkeet. Kurssin alussa saat sähköpostiisi osallistumislinkin.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 2.9.2021.

Pagizemmo karjalakse
- Karjalan kielen alkeiden jatko

Tunnukset saat koulutuksen alussa.
Osallistua voit tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden
ja kuulokkeet. Kurssin alussa saat sähköpostiisi osallistumislinkin.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 7.9.2021.

Korean kielen jatko
Verkko-opetus
Pe 17.00–18.30
17.9.–26.11.2021
Jeongdo Kim • 83 €
Korean kielen opiskelua alkeet osaavalle.
Opetellaan ja harjoitellaan: ilmaisemaan
sijaintia, kellonaikaa, päivämäärää, säätilaa,
kieltoa, tunnetilaa, laskemaan erilaisia asioita
ja verbien sekä adjektiivien imperfekti- ja futuurimuotoa. Tehdään myös puheharjoituksia
ryhmissä opettajan ohjauksella ja kotitehtäviä. Lopussa on vähän laajempi lopputehtävä,
jonka tehtyä saa suoritusmerkinnän (2 op).
Jokaisen kurssikerran jälkeen saat tallenteen
käyttöösi. Kurssimateriaali ja tehtävät löytyvät SnellmanEDUn oppimisympäristöstä.
Tunnukset saat koulutuksen alussa.
Osallistua voit tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden
ja kuulokkeet. Kurssin alussa saat sähköpostiisi osallistumislinkin.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 7.9.2021.

Etäjohtaminen

Verkko-opetus
Pe 17.00–18.30
17.9.–26.11.2021
Olga Kuusela • 83 €

Verkko-opetus
Ti 12.00–15.15
28.9.2021
Jarkko Koivuniemi, teknologia- ja
tietoasiantuntija • 110 €

Tulgua terveh opastumah karjalua! Opiskele
karjalan kielen alkeiden jatkoa verkossa.
Sopii aloittelijoille, mutta 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. Opitaan lisää karjalaista
sanastoa ja muoto-opin perusteet.
Kurssi sisältää keskusteluharjoitukset, joissa on mahdollisuus puhua karjalaa muiden opiskelijoiden sekä opettajan kanssa.
Kurssi sisältää myös itsenäisiä tehtäviä,
jotka tehtyään saa suoritusmerkinnän (2 op).
Jokaisen kurssikerran jälkeen saat tallenteen
käyttöösi. Kurssimateriaali ja tehtävät löytyvät SnellmanEDUn oppimisympäristöstä.

Viestintä voi muuttua, kun siirrytään läsnäolotyöskentelystä etätyöhön. Siirtyminen etätyötapoihin voi tuoda tulleessaan epävarmuutta,
huolta, jännitystä ja pelkoa sekä kysymyksiä,
yleensä tiedon ja keskustelun puutteen takia.
Organisaation muutosprosessit ovat etänä
usein haastavia. Informointi ja faktojen saatavuus ovat keskeisessä roolissa osaamisen ja
oppimisen ohella. Ne vaativat erilaista viestintää ja esimiestyötä. Etäjohtamisessa on
oleellista ymmärtää, että tiedonjakamiseen
tarvitaan kannustavaa ilmapiiriä. Tämä vaatii
johdolta, esimiehiltä ja tiimiläisiltä uusiakin
viestinnän taitoja.
Sisältö Toiminnan kehittäminen etätyössä.
Mitä johtamisella tavoitellaan?
Mitä voi saada aikaseksi verkossa ja etänä?
Kehittämisen tarpeet mm. mikä toimii?

Erilaisia etätyötätapoja.
Tarkempi sisältö www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä HR ja viestinnän ammattilaiset, johto, esimiehet ja asiantuntijat, tiimien
vetäjät, etäjohtamisen parissa toimivat.
Osallistua voit tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Lisäksi tarvitset nettiyhteyden ja
kuulokkeet. Kurssin alussa saat sähköpostiisi
osallistumislinkin.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 19.9.2021.

Apua arkeen: Kuvat ja viittomat
kommunikoinnin tukena, alkeet
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
Ti-ke 9.15–15.15
21.–22.9.2021
Katja Sohlström, AAC-ohjaaja, viittomakielen
ja puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen
valmentaja • 148 €
Opit ymmärtämään kommunikoinnin merkityksellisyyttä sekä tukiviittomien alkeita
ja kuvakommunikaation perusteita. Opetus
perustuu opettajan vahvaan kokemukseen
puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja se toteutetaan käytännönläheisesti osallistujien toiveita huomioiden. Aikaisempaa kokemusta viittomien tai
kuvien käytöstä et tarvitse.
Sisältö Harjoitellaan arkeen sopivia tukiviittomia ja kuvien käyttöä kommunikoinnin,
toiminnanohjauksen ja strukturoinnin tukena.
Harjoitukset toteutetaan käytännönläheisesti yhdessä harjoitellen. Mukaasi saat hyvän
tietopaketin, johon on arjessa helppo palata.
Tarkempi sisältö www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä Erityisesti lasten kanssa työssä tai vapaa-ajalla toimiville sekä perheille,
joissa halutaan tukea kielen kehitystä ja toiminnanohjausta kuvin ja viittomin.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 12.9.2021.

Apua arkeen: Kuvat ja viittomat
kommunikoinnin tukena, jatkokurssi
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
Ti-ke 9.15–15.15
2.–3.11.2021
Katja Sohlström, AAC-ohjaaja, viittomakielen
ja puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen
valmentaja • 148 €
Tule hakemaan lisää vinkkejä ja rohkeutta
tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttöön lasten kanssa. Saat erinomaiset valmiudet ymmärtää ja harjoitella kommunikoinnin,
vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen tukemisen
keinoja. Opetus perustuu vahvaan kokemuk-
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Täydennyskoulutukset
seen AAC-keinojen käytöstä ja toteutetaan
käytännönläheisesti osallistujien toiveita
huomioiden.
Sisältö Kerrataan syksyn 2021 alkeiskurssin
viittomia. Harjoitellaan uusia viittomia arjen,
leikin ja satumaailman tukemiseksi. Lisäksi
opit keinoja lapsen tunnetaitojen harjoitteluun. Mukaasi saat hyvän tietopaketin, johon
on arjessa helppo palata. Tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä Sopii erityisesti lasten kanssa
työssä tai vapaa-ajalla toimiville sekä perheille, jotka haluavat syventää tukiviittomien
ja kuvien käyttötaitojaan kommunikoinnin
tukena. Kurssille voit osallistua, vaikka et olisi
syyskuun kurssille osallistunutkaan, mutta
hallitsen jonkin verran viittomia.
Ilmoittautumiset
www.snellmanedu.fi viimeistään 24.10.2021.

Purentaelimistön (TMD) fysioterapia
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 12.00–17.00
1.10.2021
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 viimeistään 21.9.2021.

TRE stressiä ja jännittyneisyyttä
purkava kehollinen
harjoitusmenetelmä
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–13.15
9.10.2021
Markku Liinamaa, TRE-ohjaaja, Mindfulnessohjaaja, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja • 65 €
TRE® (Tension, Stress&Trauma Release
Exercise) on kehollinen itsehoitomenetelmä,
joka on helppo oppia ja ottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitäväksi rutiiniksi. TREharjoitus 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 harjoittelukokemuksesta, vinkkejä menetelmän ylläpitämiseen ja jatkotyöstämiseen sekä Mindfulness
–harjoitteiden 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 viimeistään 28.9.2021.
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Hoitava hengitys
Soisalo-opisto, Taipaleentie 24, Varkaus
La 9.00–15.30
30.10.2021
Marketta Manninen, luontaishoitaja, diplomivyöhyketerapeutti, Hoitava Hengitys -kouluttaja sekä Buteyko-ohjaaja • 85 €

Valmentava esihenkilö -valmennus
21.9.2021–22.2.2022
Ajankohtaista lainsäädäntöä ikääntyvien parissa työskenteleville 22.9.–13.10.2021
Etäjohtaminen 28.9.2021

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 avartavasta kielijumpasta.
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 viimeistään 19.10.2021.

Kuntahallinnon perusteet 7.10.2021

SnellmanEDU:n verkkokoulutukset

Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa
3.11.–17.11.2021

Runouden työkalupakki 3.8.–26.10.2021
Lean-ajattelun soveltaminen asiantuntija- ja
esimiestyöhön 12.8.–2.9.2021
Arviointikaupunki - astu sisään uuteen lukioarviointiin alk. 30.8.2021
8 askelta hyvään työhön 9.9.–28.10.2021
Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen alkeet
13.9.–29.11.2021
Kunnan kaavoitus ja muu maankäyttö
15.9.2021
Opetus- ja kasvatuspalvelut kunnassa
15.9.2021
Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen jatko
17.9.–26.11.2021
Korean kielen jatko 17.9.–26.11.2021
Mini-Nepsy 20.9.–21.9.2021

Opinto-ohjelma
2021-2022

Kuntatalous ja seurattavat tunnusluvut
13.10.2021
Ratkaisukeskeiset lyhytterapeuttiset menetelmät vuorovaikutustyön ammattilaisille
8.10.2021–19.1.2022
Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen voimavarakeskeinen työote
15.10.2021–21.1.2022
Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle, non-stop

SnellmanEDU:n
Sukututkimuskoulutukset verkossa
Sukustartti 14.9.–16.9.2021
Dna-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi 20.9.–27.9.2021

VASTAAVA TOIMITTAJA:
Kati Arola

Lahjakortti
on hyvä
lahja!

KUVAT:
Kuvapankki ja Jukka Tuohino
TAITTO:
Hurry Factor Oy
PAINO:
PunaMusta Oy
Muutokset mahdollisia

Soisalo-opiston lahjakortti on erinomainen
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.

Soisalo-käsityökoulu
toimii myös
Heinävedellä.
Katso sivu 63.

Sukuni kartoilla 22.9.–6.10.2021
Sukujutut -ohjelman käyttö 23.9.–30.9.2021
Talollinen, torppari, suutari vai sotilas?
4.10.–25.10.2021

TAITO KÄSITYÖKOULU

Genistä ja DNA:sta sukututkimuksessa
5.10.–19.10.2021

VARKAUS

Isoisää etsimään 26.10.–2.11.2021

1. Luokka
Ke klo 15-16.30 • 90€ / lukukausi
2. ja 3. Luokka
Ma klo 15.15-16.45 • 90€ / lukukausi
4. - 5. Luokka
Ke klo 17-19.15 • 120€ / lukukausi
6. - 7. Luokka
Ti klo15.15-17.30 • 120€ / lukukausi
Aikuiset
Maanantaisin klo 17-20
150€ / lukukausi + materiaalit

Arkistojen aarteet 16.11.–30.11.2021
Sukututkimusneuvoja 3 op,
1.11.2021–7.2.2022
Suomalaiset Venäjällä 1917–1964,
2.12.2021

LEPPÄVIRTA

Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi

TULE

KÄSITYÖKOULUUN!
alkaa viikolla 33

1. Luokka alkavat
To klo 15-16.30 • 90€ / lukukausi
2. Luokka jatkavat
To klo 17-19.15 • 120€ / lukukausi

JOROINEN

1. Luokka alkavat
Ti klo14-16.30
2. Luokka jatkavat
Ke klo 15-17.30

Joroinen ilmoittaudu Soisalo-opistoon
http://www.soisalo-opisto.fi
tai 040 713 8660

Käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille sekä aikuisille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.taitoitasuomi.ﬁ
Taito Shop Kauppakatu 17 Varkaus • Puh. 0440 162 246 • varkaus@taitoitasuomi.ﬁ
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JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

ILMOITTAUDU MUKAAN!

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

