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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
ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

OPINTO-OHJELMA 2022–2023
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus
Soisalo-opiston konsertit, näyttelyt ja muut tapahtumat

www.soisalo-opisto.fi
Soisalo-opisto

soisaloopisto

#soisaloopisto

Soisalo-opisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin opetustarjonnassa tai
kurssimaksuissa.
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”Omaa aikaa, taidot kehittyvät,
mainio jengi ja erinomainen
vetäjä!”
Yllä oleva asiakaspalaute kevään 2022
kurssikyselystä kiteyttää hyvin ne tekijät,
joita opiston järjestämään harrastustoimintaan osallistumisesta saadaan ja miksi siihen osallistutaan. Mielekäs harrastus
saa ajatukset pois muista asioista. Huolet
ja kiireet unohtuvat hetkeksi sekä mieli
virkistyy.
Kansalaisopiston kursseilla ja taiteen perusopetuksessa (taideleikki-, kuvataide-,
käsityö-, tanssikoulu ja musiikkiopisto)
vallitsee erinomainen ilmapiiri. Kyselyissä
ilmapiiri sai keskiarvon 4.7/5. Harrastaessa tapaa samasta asiasta kiinnostuneita
henkilöitä, jolloin on helppo tutustua uusiin ihmisiin. Uuden taidon opettelussa tai

vanhan opitun asian syventämisessä kokemusten ja neuvojen jakaminen toisten
kanssa on motivoivaa. Ilmapiiriin vaikuttavat taitavat ja kannustavat opettajat.
Mikä on tärkein anti Soisalo-opiston
järjestämissä harrastuksissa? Kyselyiden
perusteella: uusien taitojen oppiminen,
onnistumisen tunne, yhteisöllisyys ja se,
että pääsee/ oppii toteuttamaan itseään.
Kaikki edellä mainittu edistää merkittävästi hyvinvointia. Valitse käsissä olevasi
oppaan monipuolisesta tarjonnasta sinua
kiinnostavaa tekemistä ja tule mukaan!
Jukka Tuohino
rehtori
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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 10.8. klo 12.00 ja jatkuu
koko lukuvuoden ajan
• netissä www.opistopalvelut.fi/
soisalo-opisto
• soittamalla 040 713 8660
ke 10.8. 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.
Jos puhelinnumerosi tai osoitteesi muuttuu, ilmoita siitä
toimistolle sähköpostilla
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi
tai soittamalla 040 713 8660.
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.
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Kurssin perumiseen tarvitset ilmoittautumisnumeron ja kurssin numeron.
Jos teet peruutuksen alle seitsemän arkipäivää ennen kurssin alkua,
joudut maksamaan puolet kurssimaksusta.

Musiikki (Heinävesi ja Joroinen)
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho,
puh. 040 713 8652

Jos et aloita kurssia tai
keskeytät sen
Jos et peru ilmoittautumistasi, maksat
kurssimaksun kokonaan. Maksat kurssimaksun kokonaan, vaikka et tule
kurssille tai keskeytät kurssin.

Tanssi, teatteri, liikunta ja terveys
Anna Savolainen, puh. 040 713 8657

YHTEYSTIEDOT
Vakinaisen henkilökunnan osoite
etunimi.sukunimi@soisalo-opisto.fi
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 ja to klo 9–11 ja 12–15
VARKAUS, Soisalo-opistotalo
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Opistosihteeri Riitta Turunen
Opistosihteeri Sari Impivaara
Avoinna ma–ti ja to klo 10–12
ja 13–15
Rehtori
Jukka Tuohino, puh. 040 713 8630
Opintoneuvonta
Kielet, tieto- ja viestintätekniikka
Riina Albrecht, puh. 041 730 8171
Kuvataiteet ja muotoilu
Kaarin Oresmaa, puh. 044 444 2273
Kädentaidot ja hyvinvointi
Päivi Tölli, puh 040 713 8654
Kädentaidot ja kotitalous
Pirjo Manninen, puh. 040 713 8634
Luonto, hygienia, ensiapu, järjestyksenvalvonta, puutarha, kirjallisuus
Miia Impiö, puh. 040 713 8664

Musiikki (Varkaus)
Janne Juutilainen, puh. 040 713 8656

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 haluat maksaa laskusi erissä,
soita Sarastialle 020 639 9400
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.

Opiskeluinfoa
Liikunta- tai kulttuuriseteleillä et voi
maksaa kurssimaksua kurssin alkamisen jälkeen.
Seteleitä ei vaihdeta rahaksi, eikä
niistä anneta rahaa takaisin.
TIETOA OPISKELUSTA
Kurssit
Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu
varasijalle. Opistosta lähetetään tekstiviesti tai soitetaan, jos olet saanut
kurssipaikan varasijalta.
Syyslukukauden opetus alkaa pääsääntöisesti ma 5.9.2022.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Opintoryhmän minimikoko kaupungissa 8, kirkonkylillä 7 ja sivukylillä 5.
Jos kurssi peruuntuu tai siihen tulee
muutoksia, saat siitä tiedon tekstiviestillä.
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.
Kurssipaikka on henkilökohtainen,
eikä sitä voi siirtää toiselle. Kurssilla
ei saa tehdä töitä myyntiin.
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.

Anna palautetta tai lähetä
kurssitoiveita opiston internet-
sivuilla tai sähköpostiin
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi
Alennukset
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.
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.
• Maahanmuuttajat saavat 50 %:n
alennuksen suomen kielen kursseista. Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
• 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.
Tarjoukset
Kansalaisopiston yhdelle kurssille voi
käydä tutustumassa yhdellä kokoontumiskerralla. Jos haluat tutustumispaikan, se ei automaattisesti takaa
paikkaa kurssilla, vaan olet varasijalla.
Tutustuminen ei koske lyhytkursseja
eikä yksilöopetusta.
Jos haluat käydä tutustumassa, ota
yhteyttä aineen suunnittelijaan tai
toimistoon. Yhteystiedot sivulla 4.
Kansalaisopistossa on myös kurs
seja, joissa kurssimaksu sisältää
aikuisen ja yhden lapsen osallistu-

misen. Lisälapsien kurssimaksu on
10 €/ lapsi. Ilmoittautumisen yhteydessä kirjoita lisätietoihin lasten
osallistuminen. Kurssit on merkitty
symbolilla. Voit tulla kursseille
myös ilman lasta.
Asiakastoive
Kurssit, jotka on toteutettu asiakaskyselyn tai kurssitoiveen perusteella on
merkitty Asiakastoive-symbolilla: H
Esteettömyys
Soisalo-opiston palvelut järjestetään
mahdollisuuksien mukaan siten, että
jokainen pystyy osallistumaan niihin.
Esteettömät tilat on merkitty kurssien
kohdalle kansainvälisellä pyörätuoli
symbolilla:
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 5.11.2022
Itsenäisyyspäivä 6.12.2022
Joululoma 19.12.2022–8.1.2023
Talviloma viikolla 10
Pääsiäinen 6.–10.4.2023
Vappu 1.5.2023
Helatorstai 18.5.2023

SOISALOOPISTON
KEVÄTNÄYTTELY
22.–24.4.2023
5

Luennot
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.
Kaikki luennot ovat maksuttomia, tervetuloa!
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9000401 Riitta Turunen
– Vuoden 2022 tekstiilitaiteilija
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ma 18.00–19.00
10.10.2022
Riitta Turunen
Tule kuuntelemaan tekstiilitaiteilija
Riitta Turusen elämäntarina.
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry on myöntänyt Vuoden 2022 tekstiilitaiteilija -palkinnon Riitta Turuselle. Palkintoraadin
perustelujen mukaan Turunen on
kehittänyt ansiokkaasti uusia ilmaisukeinoja perinteisiä tekstiilitekniikoita
soveltaen ja erilaisia materiaaleja monipuolisesti hyödyntäen. Riitta Turusen
kokeileva, leikittelevä ja intuitiivinen
tapa työskennellä yhdistettynä hänen
ennakkoluulottomaan asenteeseensa
kuvaavat ytimekkäästi hänen merkittävää 40-vuotista uraansa tekstiilien
parissa.
Turunen kutsuu työtapaansa ”parsimalla maalaamiseksi”, sillä monet
teokset ovat syntyneet langalla kirjoen
ja virkaten. Työskentelyn hidastempoisuus, toisto ja sen synnyttämä meditatiivisuus ovat Turuselle tärkeitä. Viime
vuosina Riitta Turunen on syventynyt
töissään kudontatekniikan tuomiin
mahdollisuuksiin. Kudonnassa Turusta kiehtoo se, miten yksinkertaisilla
sidoksilla saadaan aikaan vaihtelevia,
moni-ilmeisiä rakenteita.
Riitta Turunen (s. 1957) asuu ja
työskentelee Heinävedellä. Hän on
suunnitellut ja toteuttanut lukuisia
julkisia tekstiiliteoksia ja kirkkotekstiilejä, joista viimeisimpinä Joensuun
seurakuntakeskuksen tekstiilit ja
moniosainen ryijyteos Valtiovarainministeriölle. Hänellä on ollut useita
yksityisnäyttelyitä ja hän on osallistunut yli 70 ryhmänäyttelyyn Suomessa
ja ulkomailla. Turunen on toiminut
Pohjois-Karjalan läänintaiteilijana.

9000402 Keisarin uudet
vaatteet – Aineeton tekstiili
-verkkoluentosarja
To 16.45–18.15
10.–24.11.2022
10.11.2022 Aineeton ja aineellinen vaatetus
klo 16.45–17.30 Digitaalisten hahmojen pukusuunnittelu animaatioelokuvissa; Maarit Kalmakurki, pukusuunnittelija, tutkija
Luennolla käsitellään pukusuunnittelun merkitystä, sekä pukusuunnittelijan roolia tietokoneanimaatioelokuvien tuotannoissa. Digitaalisten
hahmojen puvut usein kopioivat aitoja
materiaaleja. Käydään läpi esimerkkejä, miten digitaaliset vaatteet rakennetaan hahmojen päälle ja miten
digitaalisia materiaaleja kuvataan animaatioissa. Esimerkkeinä ovat mm.
DreamWorksin Shrek elokuvasarja.
klo 17.30–18.15 Vaate toisena ihona.
Vaatetuksen materiaalisuudesta,
muodin immateriaalisuudesta ja
muodista kehollisena kokemuksena;
Annamari Vänskä, muodintutkimuksen professori, Aalto-yliopisto
Luento käsittelee muotia keskeisenä
minuuden rakentamisen välineenä.
Luento valottaa sitä, kuinka kertomusta identiteetistä rakennetaan, muokataan, ylläpidetään ja jaetaan vaattein,
mediateknologioin ja puettavan teknologian avulla. Luento pohjaa Annamari Vänskä, Jenni Hokan ja Natalia
Särmäkarin kirjaan Intiimin kosketus.
Kehon tieto, luova työ ja digitalisaatio
suomalaisessa nykymuodissa (2022,
Aalto ARTS Books).
17.11.2022 Aineeton
kulttuuriperintö
klo 16.45–17.30 Ihmiskunnan aineeton kulttuuriperintö; Leena Marsio,
Erikoisasiantuntija, Museovirasto
Käsityötaidot ovat elävää aineetonta
kulttuuriperintöä, jonka merkitystä on
Suomessa alettu viime vuosina pohtia
yhä laajemmin. Luennolla sukelletaan
elävän käsityöperinnön maailmaan
Suomessa ja maailmalla. Samalla
tutustutaan Elävän perinnön wikiluetteloon, johon kerätään esimerkkejä
myös käsityötaidoista. Leena Marsio
toimii erikoisasiantuntijana Museovirastossa ja koordinoi työkseen
Unescon yleissopimusta aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisesta.

klo 17.30–18.15 Hevosen arvoiset silkkisukat, taidon siirtyminen
renessanssista nykypäivään; Liisa
Kylmänen
Ylhäisön vaatteiden valmistus on kautta aikojen ollut kallista ja aikaa vievää.
Aalto-yliopiston tutkimusprojektin
vapaaehtoiset neulojat rekonstruoivat
Turun Tuomiokirkon haudasta löytyneen silkkisukkaparin. Miten 1650-luvulla neulottiin ohuen ohuesta silkistä
millimetrin paksuisilla puikoilla sukat,
joiden hinnalla olisi aikanaan saanut
hevosen?
24.11.2022 Aineeton muoti
klo 16.45–17.30 Digitaaliset tekstiilimateriaalit; Iida Pitkänen, muotoilija
Luento perustuu keväällä 2022
valmistuneeseen opinnäytetyöhön
Tekstiilikuiduista pikseleiksi – Digitaaliset tekstiilimateriaalit osana
muodin muutosta. Luento esittelee,
miten digitaalisia tekstiilimateriaaleja
voidaan luoda hyödyntämällä tekstiilimateriaaliskanneria ja -analysaattoria.
Luento käy läpi miten digitaaliset
tekstiilimateriaalit rakentuvat ja miten
niitä voidaan hyödyntää 3D-mallinnuksessa.
klo 17.30–18.15 Vaatteiden virtuaalinen sovittaminen; Marjut Repo,
Digital Body Shape & Measurement
Specialist – Madly in love virtual world
in fashion, Sizey Oy
Vaatteiden 3D-virtualisoinnin käyttöönotto on auttanut vaatebrändejä
löytämään tien kestävään kehitykseen. Kehittyneen teknologian
ansiosta suunnittelijat voivat hyödyntää 3D-vaatemalleja sovittaessaan ensimmäiset mallikappaleet,
näin säästyy aikaa ja materiaaleja.
Verkkokaupoissa sopivan koon valinta
helpottuu 3D-visualisoinnin ansiosta,
jossa vaate puetaan kokosuosittelijan
antaman koon perusteella asiakkaan
kokoiselle avattarelle.
Helsingin suomenkielinen työväenopisto ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry – järjestävät
yhteistyössä kolme verkkoluentoa,
jotka streemataan Helsingin työväenopiston YouTuben kautta.
Luentolinkit löytyvät ennen luennon
alkua Soisalo-opiston www-sivuilta ja
Facebookista.
Tallenteet voi katsoa jälkikäteen 13
päivän ajan.
Luennot ovat maksuttomia eikä
niille tarvitse ilmoittautua etukäteen.
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Musiikki
Musiikin opetusta annetaan kaikenikäisille ryhmä- ja yksilöopetuksena. Yksilöopetuksen sisältö
suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa.
Yksilöopetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat
kiinnostuksen kohteet ja osaamisen taso.
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Yksilöopetuksen tuntiajat sovitaan puhelimitse,
ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu. Oppilaille
lähetetään tekstiviestillä ohjeet tuntien sopimisesta. Muistathan antaa puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä. Yksilötunnin pituus on 30 min.

HEINÄVESI
YKSILÖOPETUS
1001401 Piano, harmonikka,
kitara, basso, ukulele
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 15.45–17.45
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Hokka ● 270 €
Opetellaan pianon, harmonikan,
kitaran, basson tai ukulelen alkeita.
Pianolla voi opiskella myös vapaata
säestystä.

1002401 Pop-jazz-laulu
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 14.00–18.00
6.9.–7.12.2022, 10.1.–18.4.2023
Taavi Kiiskinen ● 270 €
Laulun opiskelua kaikenikäisille ja
-tasoisille. Opetellaan laulutekniikkaa,
lauletaan eri tyylilajien populaarimusiikkia ja kehitetään esiintymistaitoja.
Kurssilla voidaan opiskella lisäksi
esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.

KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE

laulutaustaa tai osaamista ei vaadita,
vaan tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan karaokelaulun perusteita,
mikrofonitekniikkaa ja esiintymistä.
Edetään jokaisen osallistujan omilla
ehdoilla ja musiikkimaulla.

ORKESTERI
1011401 Pelimannit
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ke 16.30–18.00
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Tuomo Hokka ● 54 t ● 60 €
Yhteissoittoa eri soittimilla. Ohjelmisto
pääasiassa vanhaa tanssimusiikkia.

BÄNDI
1012401 Bändikurssi lapsille/
nuorille
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 12.45–13.30
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Hokka ● 26 t ● 41 €
Perehdytään bändisoittimiin ja soitetaan yhdessä.

1010401 Sekakuoro
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 17.45–19.15
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Hokka ● 52 t ● 60 €

1012402 Bändikurssi aikuisille
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 14.15–15.45
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Hokka ● 69 t ● 72 €

Matalan kynnyksen harrastekuoro
kaikille kuorolaulusta kiinnostuneille.
Viihdemusiikkiin painottuva ohjelmisto
suunnitellaan yhdessä kuorolaisten
kanssa.
Kuoroon otetaan mielellään mukaan
uusia laulajia.

Perehdytään bändisoittimiin ja soitetaan yhdessä.

1010402 Karaoke
Otto Kotilaisen koulu, musiikkiluokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ti 18.00–20.00
6.9.–6.12.2022, 10.1.–18.4.2023
Taavi Kiiskinen ● 69 t ● 72 €
Opiskellaan karaokelaulua yksin ja
yhdessä. Kurssi sopii kaikentasoisille
harrastajille ja laulajille. Aiempaa

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
1013401 Kuusentuvan
yhteislaulu
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
To 13.30–14.15
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Hokka ● 26 t ● 31 €
Kehitysvammaisille suunnattu kurssi,
jossa lauletaan yhdessä tuttuja lauluja
eri vuosikymmeniltä harmonikan säestyksellä. Kurssimaksussa huomioitu
erityisryhmien alennus 10 €.

JOROINEN
YKSILÖOPETUS
Piano
Pianonsoiton opiskelua aloittelijoille
tai jatkajille.
Opetuksen lähtökohtana on oppilaan osaamisen taso, jota kehitetään
innostavasti monipuolisen ohjelmiston
ja valikoidun pianokoulun avulla.
Opetellaan lukemaan nuotteja,
säestämään sointumerkeistä ja
musiikin teoriaa tekemällä oppien.
Soitetaan nykyaikaista ja ajankohtaista ohjelmistoa oppilaan toiveet
huomioiden.
1001301 Piano
Joroisten yhtenäiskoulu, ruokasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 15.00–18.45
6.9.–6.12.2022, 10.1.–18.4.2023
Minna Pikkarainen ● 270 €
1001302 Piano
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma 14.15–17.45
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Svetlana Koskinen ● 270 €
1002301 Pop-jazz-laulu
Joroisten lukio, luokka D9,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.00–18.00
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Taavi Kiiskinen ● 270 €
Laulun opiskelua kaikenikäisille ja
-tasoisille.
Opetellaan laulutekniikkaa, lauletaan eri tyylilajien populaarimusiikkia
ja kehitetään esiintymistaitoja.
Kurssilla voidaan opiskella lisäksi
esimerkiksi mikrofonitekniikkaa.
1004301 Kitara, sähkökitara,
basso, slide, ukulele
Joroisten yhtenäiskoulu, yläkoulun
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.30–20.30
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Juha Kauppinen ● 270 €
Kaikenikäisille ja -tasoisille.
Opiskellaan säestystä komppaus- ja näppäilytekniikoilla, nuoteista
soittoa, soolon soittoa, improvisointia,
musiikin teoriaa ja eri tyylilajeja (rock,
blues, country, gospel, jazz).
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1003301 Rummut
Joroisten lukio, luokka D10,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 15.15–20.15
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Pasi Tenhunen ● 270 €
Rumpujensoiton opiskelua kaikenikäisille ja -tasoisille.
Valitaan jokaiselle opiskelijalle
omaan taitotasoon sopivia harjoituksia.
Käydään läpi soittotekniikkaa, harjoitellaan komppeja ja niihin soveltuvia
fillejä. Soitetaan myös opiskelijan
lempikappaleita.
KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE
1010301 Joroisten sekakuoro
Joroisten seurakuntatalo,
Joroistentie 3 A, Joroinen
Ke 18.30–20.00
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Jyrki Immonen ● 54 t ● 60 €
Kuorolaulun opiskelua, kuorolaulua
aiemmin harrastaneille.
Lauluohjelmisto painottuu viihdemusiikkiin ja se suunnitellaan yhdessä
kuorolaisten kanssa. Kuoroon otetaan
mielellään uusia laulajia koko Soisalo-opiston alueelta.
1010302 Yhteislaulua
Kerisalon seurapirtti,
Kerisalontie 716, Kerisalo
La 14.00–15.00
1.10.–10.12.2022, 7.1.–1.4.2023
Svetlana Koskinen ● 9 t ● 23 €
Vietetään yhdessä mukava laulutuokio. Lauletaan toivelauluja mukavassa
ilmapiirissä.
Kurssille ei vaadita erityisiä laulutaitoja vaan sitä, että tykkää laulaa
yhdessä toisten kanssa.
Kokoontumiskerrat: 1.10., 29.10.,
26.11.2022 ja 7.1., 4.2., 4.3.,
1.4.2023.
1010303 Karaoke
Joroisten lukio, auditorio,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–20.00
7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Taavi Kiiskinen ● 72 t ● 74 €
Opiskellaan karaokelaulua yksin ja
yhdessä.
Kurssi sopii kaikentasoisille harrastajille ja laulajille. Aiempaa laulutaustaa tai osaamista ei vaadita, vaan

10

tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan
karaokelaulun perusteita, mikrofonitekniikkaa ja esiintymistä. Edetään
jokaisen osallistujan omilla ehdoilla ja
musiikkimaulla.

1001103 Piano A
Opettajan koti, Puurtila
Ma 10.30–20.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Minna Pikkarainen ● 270 €

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE

1001104 Piano B
Opettajan koti, Puurtila
Ke 10.30–20.00
7.9.–30.11.2022, 9.1.–12.4.2023
Minna Pikkarainen ● 270 €

1013301 Musiikkia
erityisryhmille
Muurinkosken palvelukoti,
Koskentie 14, Joroinen
Ke 15.00–16.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Iiris Salmela ja Tuomo Salmela
● 34 t ● 27 €
Iloa laulusta, intoa itseilmaisusta.
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 ja myös
oppia uusia kivoja lauluja. Musiikin
myötä opitaan myös itseilmaisua.
Kurssia vetävät vuorotellen teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmela
ja teatteriohjaaja, muusikko Tuomo
Salmela.

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.
Opettaja soittaa soittotuntiajan sopimiseksi syksyllä, ennen opetuksen
alkua.
1001102 Piano
Waltterin koulu, musiikkiluokka (vuosiluokat 1–6), Osmajoentie 30, Varkaus
To 14.15–18.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Minna Pikkarainen ● 270 €

Pop-jazz-laulu
Laulun opiskelua kaikenikäisille ja
-tasoisille. Opiskellaan laulutekniikkaa
ja lauletaan musiikkia laajasti populaarimusiikin eri tyylilajeista. Lisäksi
kehitetään esiintymistaitoja ja oppilaan halutessa opiskellaan esimerkiksi
mikrofonitekniikkaa. Opettaja soittaa
soittotuntiajan sopimiseksi syksyllä,
ennen opetuksen alkua.
1002101 Pop-jazz-laulu A
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 14.00–17.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sirkku Miettinen ● 270 €

1002102 Pop-jazz-laulu B
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 15.00–17.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sirkku Miettinen ● 270 €

1004101 Kitara, sähkökitara,
basso, slide
Waltterin koulu, musiikkiluokka (vuosiluokat 1–6), Osmajoentie 30, Varkaus
Ma 15.00–21.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Juha Kauppinen ● 270 €
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. Opettaja ottaa yhteyttä ja sopii
tunnit.

Musiikki
1005101 Viulunsoitto aikuisille
Soisalo-opistotalo, luokka 213,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.00–12.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Piia Tuohino ● 270 €
Kaiken tasoisille soittajille. Opetus on
yksilöopetusta ja ohjelmisto suunnitellaan opiskelijalähtöisesti.
Tarvitset oman soittimen, opettaja
auttaa tarvittaessa soittimen hankinnassa.
1007101 Oboe
Soisalo-opistotalo, luokka 210,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.00–19.00
7.9.–30.11.2022, 10.1.–12.4.2023
Joona Parkkinen ● 270 €
Kaiken tasoisille soittajille. Opetus on
yksilöopetusta ja ohjelmisto suunnitellaan opiskelijalähtöisesti.
KUORO, LAULURYHMÄ,
LAULUYHTYE
1010101 Laulun viemät
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ma 17.30–19.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Jyrki Immonen ● 50 t ● 59 €
Matalan kynnyksen harrastekuoro
kaikille kuorolaulusta kiinnostuneille.
Ohjelmisto suunnitellaan yhdessä kuorolaisten toiveiden mukaan painottuen
viihdemusiikkiin. Tule mukaan rentoon
tekemisen meininkiin.

Karaoke
Karaokelaulun opiskelua kaiken tasoisille harrastajille ja laulajille. Aiempaa
laulutaustaa tai osaamista ei vaadita.
Tärkeintä on halu oppia. Harjoitellaan
karaokelaulun perusteita, mikkitekniikkaa, esiintymistä ja laulutekniikkaa. Lauletaan karaokea yksin ja yhdessä. Edetään jokaisen osallistujan
omilla ehdoilla ja musiikkimaulla.
1010104 Karaoke A
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 19.00–21.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Taavi Kiiskinen ● 67 t ● 70 €

1010105 Karaoke B
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 19.00–21.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sirkku Miettinen ● 67 t ● 70 €

ORKESTERI/ YHTYE
1011101 Varkauden soittokunta
Nuorten Talo, musiikkiluokka (puhallinopetus) 3004, Osmajoentie 28,
Varkaus
Ma 18.00–20.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Janne Juutilainen ● 67 t ● 70 €
Kaikenikäiset ovat tervetulleita. Soittokunnalta on mahdollisuus saada myös
soitin lainaksi. Kiinnostuneet ottakaa
yhteys Janneen, puh. 040 713 8656.

1010102 Sekakuoro Ajattomat
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ti 16.00–17.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Jyrki Immonen ● 50 t ● 59 €
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua aikaisemmin harrastaneille.

1010103 Varkauden laulu
Käpykankaan palvelukeskus,
Tapionkatu 4, Varkaus
Ti 18.00–20.30
10.1.–11.4.2023
Jyrki Immonen ● 52 t ● 60 €

1011102 Aikuisten
jousisoitinyhtye
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali
117, Taipaleentie 24, Varkaus
To 19.00–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Piia Tuohino ● 33 t ● 47 €
Syksyllä 2022 perustetaan aikuisille
suunnattu jousisoitinyhtye.
Tämä ryhmä on suunnattu sinulle
viulisti tai sellisti, jolla on esimerkiksi
nuorena hankittu soittotaito olemassa, mutta harrastus on syystä tai
toisesta keskeytynyt – vaikka vuosikausiksi. Nyt kaivetaan vanhat taidot
ja soittimet koteloistaan taas esille.
Yhteissoitto on mukavaa ja samanhenkisessä porukassa on kiva oppia
uutta.
Tervetuloa mukaan, ilman suorituspaineita.

1011103 WAU - Varkauden
ukuleleorkesteri
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali
117, Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.15–19.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Jouni Pelli ● 50 t ● 59 €
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
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Iiris Salmela ● 25 t ● 21 €

Katso
musiikkiopisto
– sivulla 58

Soitetaan ja lauletaan yhdessä tuttuja
lauluja.
Opettaja tuo soittimet mukanaan.

Uudet laulajat rohkeasti mukaan.
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VERKKOKURSSI
1302302 Itsensä kehittäminen ja
luova kirjoittaminen
Etäopetus
Ma 18.00–19.30
19.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ulla Korhonen ● 46 t ● 56 €
Kirjoittamiskurssi kaikille itsensä kehittämisestä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille, eikä vaadi aiempaa osaamista.
Harjoitellaan erilaisia itsensä kehittämisen taitoja sekä kirjoitetaan luovasti,
terapeutillisesti ja intuitiivisesti.
Osallistujat tekevät tehtävät ja harjoitukset itsenäisesti omaan tahtiin.
Kurssin materiaalit jaetaan maanantaisin Campwire-verkkokurssialustalla, joka toimii koko kurssin
ajan kokoontumispaikkana. Tehtävät
palautetaan kurssialustalle viikoittain.
Osallistujat ja opettaja antavat kaikille
palautetta ja lisäksi jokainen voi osallistua yleiseen keskusteluun.
Ennen kurssin alkua opettaja on
osallistujiin yhteydessä ja lähettää
linkin kurssialustalle.
1302405 Luova kirjoittaminen
Etäopetus
To 18.30–20.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sirpa Ylönen ● 67 t ● 72 €
Kiinnostaako luova kirjoittaminen?
Haluatko kehittää kirjallista ilmaisuasi, kokeilla kirjoittamisen eri lajeja ja
saada teksteistäsi palautetta?
Luovaa kirjoittamista kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tehdään lyhyitä
kirjoitusharjoituksia, jotka liittyvät
kirjoittamisen tekniikkaan, tyylilajeihin ja tekstin ideointiin. Teksteistä
keskustellaan yhdessä. Kurssilla voi
myös viedä eteenpäin omaa pitempää
tekstiä, harjoituksia hyväksi käyttäen.
Aikaisempaa taustaa kirjoittajana ei
tarvitse olla, kiinnostus riittää.
Kurssi toteutetaan Teamsillä.
Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai puhelin) ja toimivan
internetyhteyden. Linkki kurssille lähetään ennen kurssin alkua sähköpostiin.
H

HEINÄVESI
TEATTERI
1121401 Koko perheen teatteri
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ti 17.30–19.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Iiris Salmela ● 50 t ● 59 €

Nyt on koko perheellä ikään katsomatta mahdollisuus tulla tekemään
yhdessä teatteria.
Kurssilla perehdytään teatterin
tekemisen perusteisiin hauskojen
harjoitteiden ja iloisen ilmaisun kautta. Kurssilla keskeistä ovat yhdessä
tekeminen ja oman itseilmaisun
vahvistaminen.
Kevääksi 2023 valmistetaan esitys.
Aiempaa kokemusta ei tarvita,
ainoastaan intoa tulla mukaan.
H

Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9.,
4.10., 25.10., 8.11., 22.11.2022 ja
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3.,
11.4.2023.

1121402 Kirkkodraama
Kirkonkylän seurakuntakoti,
Vahvalahdentie 17, Heinävesi
Su 18.00–20.30
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Tuomo Salmela ● 69 t ● 75 €

Luetaan yhdessä runoja sekä keskustellaan niiden herättämistä tuntemuksista ja ajatuksista. Voidaan myös
kutitella runosuonta pienin harjoittein.
Kokoontumiskerrat: 13.9., 11.10.,
1.11., 29.11.2022 ja 17.1., 14.2.,
21.3. ja 4.4.2023.

Teatteri-ilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla tutustutaan näyttelemiseen.
Kurssilla valmistetaan näytelmä, joka
esitetään pääsiäisen aikaan. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan
jatkon aikataulusta.
KIRJALLISUUS
1302401 Kirjallisuuspiiri
Varjentiini/ kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
To 18.00–19.30
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Mikko Keinonen ● 16 t ● 35 €
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja kirjailijoihin sekä keskustellaan
niistä.
Kokoontumiskerrat: 8.9., 6.10., 3.11.,
24.11.2022 ja 12.1., 9.2., 16.3.,
13.4.2023.

1302402 Kirjoittajapiiri
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 17.00–18.30
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Irene Laitinen ● 26 t ● 41 €
Kirjoittajapiiristä iloa ja ideoita omaan
kirjoittamiseen.
Kirjoitetaan pieniä tarinoita mm.
runoja, novelleja opettajan antamien
tehtävien avulla. Opetellaan myös
antamaan palautetta kurssitovereille.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kirjoittamiskokemusta, mutta kurssi
sopii myös monentasoiselle kirjoittajalle.

1302403 Runon ystävät
Varjentiini/ kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 16.30–18.00
13.9.–29.11.2022, 17.1.–4.4.2023
Laura Sovio ● 16 t ● 35 €

1302404 Kirjallisuuspiiri
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
To 18.00–19.30
15.9.–1.12.2022, 19.1.–20.4.2023
Mikko Keinonen ● 16 t ● 35 €
Tutustutaan yhdessä valittuihin kirjoihin ja kirjailijoihin sekä keskustellaan
niistä.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 13.10.,
10.11., 1.12.2022 ja 19.1., 16.2.,
23.3., 20.4.2023.

JOROINEN
TEATTERI
1121301 Joroisten teatteriryhmä
Joroisten lukio, auditorio,
Koulutie 1, Joroinen
To 18.00–20.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tuomo Salmela ● 69 t ● 75 €
Teatteri-ilmaisu- ja improvisaatioharjoitusten avulla tutustutaan näyttelemiseen.
Valitaan yhdessä työstettävä näytelmä, jota esitetään keväällä 2023.
Aiempaa kokemusta ei tarvita,
tervetuloa mukaan.
1121302 Senioriteatteri
Joroisten palvelutalo Mansikkapaikka,
aula, Sairaalatie 3, Joroinen
Pe 10.00–11.30
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Iiris Salmela ● 50 t ● 54 €
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Esittävä taide ja kirjallisuus
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. Opetuskerrat sisältävät niin
yhteisiä lämmittelyjä kuin yksilöllistä
jakamista ja vuorovaikutusta.
Kurssilla valmistetaan myös esitys
muille palvelutalon asukkaille, jos
ryhmä niin haluaa.
Kurssimaksu sisältää eläkeläisalennuksen.
KIRJALLISUUS
1302301 Kirjallisuuspiiri
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 18.00–19.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Anne Marttala ● 26 t ● 41 €
Tule keskustelemaan 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: 7.9., 21.9.,
5.10., 26.10., 9.11., 23.11.2022 ja
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3.,
12.4.2023.

VARKAUS
TEATTERI
1120101 Lasten teatteri
(7–12-vuotiaat)
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
To 15.00–16.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Iiris Salmela ● 50 t ● 59 €
Teatterikurssi on tarkoitettu alakoululaisille, jotka ovat kiinnostuneita
teatterin tekemisestä.
Kurssin aikana oppilas tutustuu
monipuolisesti teatteri-ilmaisuun ja
teatteriesitysten valmistamiseen.
Opetuksessa käytetään erilaisia
teatteripelejä ja -leikkejä, joilla harjoitellaan roolin ja kontaktin ottamista,
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fyysistä ilmaisua sekä äänenkäyttöä.
Keskeistä ovat myös ryhmässä
työskenteleminen ja onnistumisen
kokemukset.
Kurssilaiset saavat rohkeutta itseilmaisuun ja keinoja oman luovuuden
esiin tuomiseen.
Jokainen kurssilainen etenee omaa
tahtiaan ja saa vahvistusta omaan
tekemiseen. Opetuskerrat sisältävät
yhteistä lämmittelyä, esityksen valmistamista tai harjoitteiden tekemistä.
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
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Iiris Salmela ● 50 t ● 59 €
Teatterikurssi on tarkoitettu yläkoululaisille, jotka ovat kiinnostuneita teatterin tekemisestä, oli se sitten näyttelemistä tai vaikka käsikirjoittamista.
Kurssilainen tutustuu monipuolisesti
teatteri-ilmaisuun ja teatteriesitysten
valmistamiseen.
Opetuksessa käytetään erilaisia
teatteripelejä ja -harjoituksia, joilla
paneudutaan roolin ja kontaktin
ottamiseen, fyysiseen ilmaisuun sekä
äänenkäyttöön.
Keskeistä ovat myös ryhmässä
työskenteleminen ja onnistumisen
kokemukset.
Kurssilaiset saavat rohkeutta itseilmaisuun ja keinoja oman luovuuden
esiin tuomiseen.Opetuskerrat sisältävät yhteistä lämmittelyä, esityksen valmistamista tai harjoitteiden tekemistä.
Kurssi sopii myös niille, joita kiinnostaa käsikirjoittaminen, valo- ja
äänisuunnittelu, puvustus, lavastus
tai muu esityksen rakentumiseen
vaikuttava osa-alue.
1121101 Musiikkiteatteri
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 18.00–20.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Tuomo Salmela ● 75 t ● 75 €
Musiikkiteatterissa yhdistyvät näytteleminen, laulaminen ja tanssiminen.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita,
riittää että on kiinnostunut teatterin
tekemisestä.
Musiikkiteatteriesitys esitetään
keväällä 2023.

Harjoitusmäärä lisääntyy kauden
loppua kohden. Rohkeasti mukaan.
1121102 Kirkkodraama
Kuoppakankaan seurakuntakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11, Varkaus
Pe 18.00–20.30
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Tuomo Salmela ● 75 t ● 75 €
Kurssilla tehdään runsaasti erilaisia
ilmaisuharjoitteita sekä valmistetaan
näytelmä. Kurssille ei tarvita aikaisempaa kokemusta, iloinen ja avoin
mieli riittävät.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Varkauden ev.lut. seurakunnan kanssa.
1121103 Senioriteatteri
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 10.00–11.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Iiris Salmela ● 50 t ● 59 €
Senioriteatteri sopii kaikille niille,
jotka haluavat lisätä luovuuden iloa
elämäänsä.
Kurssin aikana tutustutaan monipuolisesti teatteri-ilmaisuun. Tunneilla
tehdään erilaisia harjoituksia roolin
ja kontaktin ottamiseen, ilmaisuun ja
äänenkäyttöön liittyen. Keskeistä ovat
myös ryhmässä työskenteleminen ja
onnistumisen kokemukset. Kurssilaiset
saavat rohkeutta itseilmaisuun ja keinoja oman luovuuden esiintuomiseen.
Opetuskerrat sisältävät yhteistä
lämmittelyä, esityksen valmistamista
tai harjoitteiden tekemistä.
KIRJALLISUUS
1302101 Kirjoittajapiiri
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 14.00–15.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Irene Laitinen ● 26 t ● 41 €
Kirjoittajapiiristä iloa ja ideoita
omaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan
pieniä tarinoita mm. runoja, novelleja
opettajan antamien tehtävien avulla.
Opetellaan myös antamaan palautetta
kurssitovereille.
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kirjoittamiskokemusta, mutta kurssi sopii myös monen tasoiselle kirjoittajalle.
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9.,
5.10., 26.10., 9.11., 23.11.2022 ja
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3.,
12.4.2023.
H

Kuvataiteet ja
muotoilu
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HEINÄVESI

TAIDEGRAFIIKKA

KERAMIIKKA

PIIRUSTUS JA MAALAUS

1133401 Taidegrafiikka
Eräkartano,
Kansalantie 3, Varistaipale
La ja su 10.00–16.00
24.9.–27.11.2022, 21.1.–19.3.2023
Maria Rouvinen-Mäkelä ● 84 t ● 81 €

1135401 Keramiikka
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
To 17.30–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Karin Keitel ● 75 t ● 75 €

Tehdään vesiliukoista taidegrafiikkaa
monipuolisesti eri tekniikoilla. Tutustutaan metalligrafiikan eri menetelmiin
sekä kokeillaan mm. kartonkigrafiikkaa, akvarellimonotypiaa ja carborundumia.
Sopii vasta-alkajille ja taidegrafiikkaa pitempään harrastaneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja ja
lainata työvälineitä.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.9., 29.–
30.10., 26.–27.11.2022 ja 21.–22.1.,
18.–19.2., 18.–19.3.2023.

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 omien kiinnostuksen kohteiden
mukaisesti.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään keramiikkaa harrastaneille.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.

1131401 Kuvataidepaja
Heinäveden yläkoulu, kuvaamataito
120, Kenttätie 1, Heinävesi
To 17.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Johanna Vinha ● 75 t ● 75 €
Tutustutaan kokeelliseen sekä perinteisiin kuvataiteen menetelmiin, mm.
lyijy- ja hiilipiirustus sekä akryyli- ja
akvarellimaalaus. Tehdään yhdistelmätekniikoita eri materiaaleilla. Opitaan dokumentoimaan omia teoksia.
Kurssin sisällöissä otetaan huomioon
oppilaiden toiveita.
Retkimahdollisuus kurssilaisten
toiveiden mukaan.
Opettaja antaa ohjeet materiaalihankinnoista ensimmäisellä kerralla.
Sopii aloittelijoille ja kuvataidetta
pitempään harrastaneille.

1131402 Maalaaminen
luonnonväreillä
Torvelan koulu,
Torvelantie 64, Heinävesi
La ja su 10.00–15.00
3.–4.9.2022
Mari Kervinen ● 12 t ● 33 €
Maalataan opettajan tekemillä
luonnonväreillä sekä tehdään itse
kasvipigmenteistä värejä. Inspiroidutaan ympärillä olevasta luonnosta ja
sään salliessa työskennellään ulkona.
Maalaamisen ohella kokeillaan myös
luonnonmateriaaleilla ja -väreillä
painamista. Kurssilla tutustutaan
opettajan omaan työskentelyyn luonnonvärien kanssa.
Kurssi sopii kaikille maalaamisesta ja luonnonväreillä työskentelystä
kiinnostuneille. Opettaja kerää kurssin
lopussa materiaalimaksun 10 €, joka
sisältää kaiken kurssilla tarvittavan
materiaalin.
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POSLIININMAALAUS
1134401 Posliininmaalaus
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 14.00–16.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Irma Tolvanen ● 75 t ● 75 €
Maalataan mm. maljakoita, astioita
ja laattoja. Opitaan erilaisia posliininmaalaus- ja koristelutekniikoita.
Lukuvuoden teemana on metsäkukat
ja luonnon moninaisuus.
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.

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 ja la 10.00–16.00
17.9.–1.10.2022
Karin Keitel ● 17 t ● 35 €
Kokoontumiskerrat: Poltettavat työt
valmistetaan Varjentiinissa la 17.9.
klo 10.00–16.00. Raakapoltetut työt
lasitetaan Varjentiinissa pe 30.9.
klo 17.30–20.00.
Teokset poltetaan os. Kypärä
järventie 58, Heinävesi la 1.10.
klo 10.00–16.00.

Kuvataiteet ja muotoilu
1135403 Rakukeramiikka
keväällä
Varjentiinin luokka,
Virastokuja 4, Heinävesi
Pe 17.30–20.00 ja la 10.00–16.00
6.5.–20.5.2023
Karin Keitel ● 17 t ● 35 €
Kokoontumiskerrat: Poltettavat työt
valmistetaan Varjentiinissa la 6.5.
klo 10.00–16.00. Raakapoltetut työt
lasitetaan Varjentiinissa pe 19.5.
klo 17.30–20.00.
Teokset poltetaan os. Kypärä
järventie 58, Heinävesi la 20.5.
klo 10.00–16.00.
LASITYÖ
1137401 Lasityöt
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
La ja su 10.00–15.00
24.9.–27.11.2022, 28.1.–2.4.2023
Katri Ahonen ● 72 t ● 74 €
Opitaan tekemään ikkuna- tai pöytäkoristeita tiffany-, lyijy-, tai lasimosaiikki
tekniikoilla. Opettaja antaa ohjeet
materiaalihankinnoista ensimmäisellä
tunnilla.
Sopii sekä aloittaville että aikaisemmin lasitöitä tehneille.
Kokoontumiskerrat: 24.–25.9.,
8.–9.10., 26.–27.11.2022 ja
28.–29.1., 25.–26.2., 1.–2.4.2023.
H

JOROINEN
PIIRUSTUS JA MAALAUS
1131301 Kuvataide
Vanha kasino, yläkerran luokkatila,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ma 14.00–17.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Johanna Vinha ● 100 t ● 89 €
Piirretään eri työvälineillä, mm. hiilellä. Maalataan öljy- ja akryyliväreillä
sekä akvarelleilla. Lisäksi kokeillaan
yhdistelmätekniikoita sekä ateljee-
työskentelyä.
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
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Matti Pakalén ● 100 t ● 89 €
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.
Huom. 1.3. ei ole tunteja, vaan ne
pidetään talvilomaviikolla 8.3.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään kuvataidetta harrastaneille.
1131303 Taideretkestä
inspiroituen
Vanha kasino, yläkerran luokkatila,
Mutalantie 2B, Joroinen
La 9.00–17.00 ja su 10.00–15.00
15.–16.4.2023
Johanna Vinha ● 15 t ● 35 €
Ensimmäisenä päivänä tehdään
taideretki Mikkelin taidemuseoon.
Lähdetään retkelle Joroisten Vanhalta
kasinolta, Mutalantie 2B, klo 9.00.
Mikkelissä tutustutaan taidemuseon
teoksiin ja dokumentoidaan niitä
kuvaamalla sekä tehdään luonnoksia
lyijykynällä akvarellipaperille. Joroisiin
palataan retkeltä noin klo 17.00.
Toisena päivänä maalataan luonnosten ja otettujen kuvien pohjalta akvarellimaalaukset Vanhalla kasinolla
klo 10.00–15.00. Matkakustannukset
noin 35–45 € ja sisäänpääsymaksu
museoon 3–6 € maksetaan opettajalle erikseen matkan aikana.
Tarkempi retki- ja kurssiohjelma
lähetetään ilmoittautujille ennen
kurssin alkua.
H

POSLIININMAALAUS
1134301 Posliininmaalaus
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
La ja su 9.30–14.30
17.9.–27.11.2022, 14.1.–16.4.2023
Aki Könönen ● 84 t ● 81 €
Maalataan posliinia, esim. maljakoita,
astioita, laattoja ja kaakeleita. Opitaan
erilaisia posliininmaalaustekniikoita.
Sopii sekä aloittelijoille että aikaisemmin posliininmaalausta harrastaneille.
Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Polttomaksut peritään erikseen.
Kokoontumiskerrat: 17.–18.9., 29.–
30.10., 26.–27.11.2022 ja 14.–15.1.,
11.–12.2, 18.–19.3., 15.–16.4.2023.
KUVANVEISTO
1132301 Veistos kipsistä,
jatko
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
La ja su 10.00–16.00
24.–25.9.2022
Susanna Nissinen ● 14 t ● 33 €
Jatketaan tutustumista kuvanveiston
perusteisiin. Aiheena voi olla pienimuotoinen koriste-esine, josta tehdään useampiosainen muotti. Muotin
avulla voidaan tehdä monta samanlaista työtä esim. savesta. Lopuksi
muottiin valetaan kipsi.
Sopii vasta-alkajille ja jonkin verran
kuvanveistoa tehneille.
Poltto- ja materiaalimaksut peritään
erikseen.
H
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VARKAUS
PIIRUSTUS JA MAALAUS
1131101 Piirustus ja maalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.15–20.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Matti Pakalén ● 75 t ● 75 €
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.
Huom. 27.2. ei ole tunteja, vaan ne
pidetään talvilomaviikolla 6.3.
Sopii sekä aloittelijoille että pitempään kuvataidetta harrastaneille.

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-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 11.00–13.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Matti Pakalén ● 75 t ● 75 €
Huom. 28.2. ei ole tunteja, vaan ne
pidetään talvilomaviikolla 7.3.

1131103 Kuvataide B
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 10.00–12.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Matti Pakalén ● 75 t ● 75 €
Huom. 1.3. ei ole tunteja, vaan ne
pidetään talvilomaviikolla 8.3.
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1131104 Ikonimaalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 9.00–15.00
5.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023
Seija Juutilainen ● 84 t ● 81 €
Ikonimaalausta perinteisin menetelmin.
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille
ja ikonimaalauksen alkeet hallitseville.
Maalataan vasta-alkajien kanssa
Jumalanäiti-ikoni ja ikonimaalauksen
alkeet hallitsevien kanssa vapaavalintainen ikoni. Opitaan mm. munatemperalla maalaamista, sivellintekniikkaa sekä valojen ja varjojen
tekemistä.
Opettajalta voi ostaa ikonitarvikkeita.
Kokoontumiskerrat: 5.9., 19.9.,
10.10., 31.10., 14.11., 28.11.2022
ja 16.1., 30.1., 13.2., 20.3., 3.4.,
17.4.2023.

1131105 Ikonimaalaus, jatko
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
La 9.00–15.00
3.9.–26.11.2022, 14.1.–15.4.2023
Seija Juutilainen ● 84 t ● 81 €
Kurssi on tarkoitettu ikonimaalausta
jatkaville.
Jatketaan ikonien maalausta
perinteisin menetelmin. Syvennytään
munatemperalla maalaamiseen, sivellintekniikkaan sekä valojen ja varjojen
tekemiseen.
Opettajalta voi ostaa ikonitarvikkeita.
Kokoontumiskerrat: 3.9., 17.9.,
8.10., 29.10., 12.11., 26.11.2022
ja 14.1., 28.1., 11.2., 18.3., 1.4.,
15.4.2023.
H
1131106 Ikonien kiiltokultaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
La 9.00–15.00
4.3.2023
Seija Juutilainen ● 7 t ● 23 €
Tehdään ikonin taustakultaus
käyttäen kiiltokultaustekniikkaa.
Ikonilauta pohjustetaan punasavella,
jonka jälkeen teoksen päälle lasketaan kulta. Ikonia kiillotetaan lopuksi
akaattikivellä.
Kurssi on tarkoitettu Soisalo-opiston
ikonimaalauskurssilaisille.
H

1131108 Tukea jaksamiseen
ja minän hyvinvointiin
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Pe 16.00–19.15, la 10.00–16.00 ja
su 10.00–15.00
18.11.–20.11.2022
Kirsi Ryynänen ja Sirpa Kirjalainen
● 17 t ● 35 €
Kurssilla tutkitaan omaa suhdettamme aikaan, arvojemme ja rajojemme
määrittymistä sekä toimintatapojamme eri roolien valossa. Tunnustellaan
aistien, tunteiden sekä kehon ja
mielen yhteyksiä.
Työskentelymuotoina käytetään keskustelua, havainnointia ja kirjoittamista. Kuvailmaisun keinoin tunnistamme
ja tuomme itsellemme näkyväksi omia
voimavarojamme sekä sisäistä kokemusmaailmaamme. Teemme helppoja
ja kokeilevia kuvailmaisun harjoituksia, joihin ei tarvita aikaisempaa
kokemusta kuvataiteen tekemisestä.
Kurssilla on levollinen tunnelma ja
aikaa harjoituksille.
Kurssin opettajina toimivat kiireenkesytys- ja työhyvinvointivalmentaja,
työnohjaaja Sirpa Kirjalainen sekä
taiteilija, kuvailmaisun opettaja Kirsi
Ryynänen.
Kurssimaksuun on lisätty materiaalimaksua 10 €, joka sisältää kaiken
kurssilla tarvittavan materiaalin.
Kokoontumiskerrat: 18.11.
klo 16.00–19.15, 19.11. klo 10.00–
16.00 ja 20.11. klo 10.00–15.00.

1131109 Kiinalainen
sivellintussimaalaus
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 18.00–19.30
21.3.–4.4.2023
Maria Rouvinen-Mäkelä ● 6 t ● 23 €
Tule tekemään kauniin kiehtovia
kiinalaisia tussimaalauksia. Maalausaiheet löytyvät kukista, eläimistä ja
maisemista, joista saat esimerkkimateriaalia.
Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen
sivellinmaalaustekniikkaan, työvälineisiin ja papereihin. Opitaan mm. bambusiveltimen ja värillisten musteiden
käyttämistä ja tekniikkaa.
Opettaja kerää materiaalimaksun
kurssin loputtua noin 5–8 €/ henkilö.
Kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin
kokeneemmallekin maalarille.
H

Kuvataiteet ja muotoilu
1131110 Pisankamunien
maalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
25.–26.3.2023
Maria Rouvinen-Mäkelä ● 14 t ● 33 €
Tutustutaan perinteisiin ukrainalaistyylisiin pisanka-pääsiäismunien
malleihin ja niiden symboliikkaan.
Maalataan pääsiäismunia vahatekniikalla malleista. Voit myös itse antaa
mielikuvituksen lentää ja luoda omia
malleja. Menetelmä on helppo ja tuloksena tulee kauniita ja ihastuttavia
pääsiäismunia. Kurssilla tutustutaan
myös hesseniläiseen nuppitekniikkaan.
Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneille. Kurssille tarvitset mukaan
4–6 kappaletta tyhjäksi puhallettua,
kuivaa kananmunaa.
Värimaksu 2 € peritään erikseen.
H
1131111 Merimaalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–15.00
29.–30.4.2023
Matti Pakalén ● 12 t ● 33 €
Maalataan meriaiheinen maalaus akryyli- tai öljyväreillä canvas-taulupohjalle. Opettaja opettaa vaihe vaiheelta
meren, taivaan ja rannikon maalaamisen märkää märälle -tekniikalla.
Taulu maalataan viikonlopun aikana
valmiiksi.
Ota mukaan kurssille öljy- tai
akryylivärimaalaustarvikkeet ja noin
33 cm x 55 cm kokoinen canvas-
taulupohja.
H
TAIDEGRAFIIKKA
1133101 Metalligrafiikka
Nuorten Talo, taidegrafiikan luokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
1.–15.10.2022
Maria Rouvinen-Mäkelä ● 21 t ● 38 €
Tehdään vesiliukoista metalligrafiikkaa.
Ensimmäisellä kerralla opitaan
metalligrafiikan pääperiaatteet ja
tehdään kuparilaatalle viivasyövytys
eli etsaus.

Toisella kerralla tehdään viivasyövytyksen päälle akvatinta, jolloin
teokseen saadaan sävypintoja.
Viimeisellä kerralla keskitytään
laatan vedostamiseen.
Opettajalta voi ostaa kaikki kurssilla tarvittavat materiaalit. Materiaalit
maksavat noin 10–15 €, riippuen
kuparilaatan koosta. Väri- ja pohjusteainemaksu 2 €. Paperit maksetaan
erikseen käytön mukaan. Materiaalit
maksetaan opettajalle kurssin viimeisellä kerralla.
Sopii sekä aloittelijoille että taidegrafiikkaa pitempään harrastaneille.
Kokoontumiskerrat 1.–2.10. ja
15.10.2022.

1133102 Lino- ja
puukaiverrus
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
4.–11.2.2023
Maria Rouvinen-Mäkelä ● 21 t ● 38 €
Tehdään kohopainografiikkaa pehmeälle soft cut -levylle tai kovemmalle
venevanerille. Opitaan kaiverrustekniikkaa sekä vedostamisprosessin eri
vaiheet.
Vedostusvärimaksu 2 € peritään
erikseen. Opettajalta voi ostaa materiaaleja.
Sopii hyvin aloittelijoille.
Kokoontumiskerrat: 4.–5.2. ja
11.2.2023.

POSLIININMAALAUS
1134101 Posliininmaalaus
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Aki Könönen ● 75 t ● 75 €

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
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Susanna Nissinen ● 100 t ● 89 €

1135102 Keramiikka B
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 17.30–20.45
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Susanna Nissinen ● 100 t ● 89 €

1135103 Keramiikka C
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 12.00–15.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Susanna Nissinen ● 100 t ● 89 €

1135104 Keramiikka D
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 18.15–20.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Susanna Nissinen ● 75 t ● 75 €
H

Maalataan posliinia, esim. maljakoita,
astioita, laattoja ja kaakeleita. Opitaan
erilaisia posliininmaalaustekniikoita.
Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvitse olla. Sopii sekä
aloittelijoille että posliininmaalausta
aikaisemmin tehneille.
Opettajalta saa kurssilla tarvittavia
materiaaleja.
Polttomaksut peritään erikseen.
H
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1135105 Mielikuvitukselliset
savilinnut
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 17.30–20.45
19.9.–10.10.2022
Susanna Nissinen ● 7 t ● 23 €
Päästetään mielikuvitus valloilleen ja
tehdään savesta värikkäitä, eksoottisia sademetsän lintuja. Opitaan lintuja
tehdessä saventyöstötekniikoita.
Ensimmäisellä kerralla tehdään
savilinnut ja toisella kerralla lasitetaan
ne kauniilla lasitteilla.
Materiaalit voi ostaa opettajalta.
Polttomaksut peritään erikseen.
Kokoontumiskerrat: Savilintujen
tekeminen 19.9. klo 17.30–20.45.
Teosten lasittaminen 10.10. klo
17.30–20.00.

LASITYÖ
1137101 Lasityöt
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 18.15–20.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Katri Ahonen ● 75 t ● 75 €
Opitaan tekemään ikkuna- tai pöytäkoristeita tiffany-, lyijy-, tai lasimosaiikkitekniikoilla. Opettaja antaa ohjeet
materiaalihankinnoista ensimmäisellä
tunnilla.
Sopii sekä aloittaville että aikaisemmin lasitöitä tehneille.

1137102 Jouluiset
tiffanykoristeet
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–15.00
26.–27.11.2022
Katri Ahonen ● 12 t ● 33 €
Tule tekemään jouluisia lasikoristeita tiffanytekniikalla. Käytössäsi on
jouluaiheisia malleja mm. tähtiä, joulupukkeja, kuusia, kransseja ja lintuja.
Materiaalit voi ostaa opettajalta
sekä tarvittaessa lainata työvälineitä.
Materiaalikustannukset alkaen 2 €/
koriste.
Sopii sekä aloittaville että aikaisemmin lasitöitä tehneille.
H
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Lasinsulatus
Valmistetaan pääasiassa ikkunalasista erilaisten tasojen ja muottien avulla
käyttö- ja koriste-esineitä. Kurssilla
voit halutessasi tehdä eri värisistä,
kierrätetyistä pullolaseista teoksia.
Voit tehdä myös koruja lasijauheista.
Lasia voidaan värittää ja koristella
erilaisilla menetelmillä.
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.
1138101 Lasinsulatus
syksyllä
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
8.–9.10.2022
Ulla-Riitta Immonen ● 14 t ● 36 €

1138102 Lasinsulatus
keväällä
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
La ja su 10.00–16.00
18.–19.2.2023
Ulla-Riitta Immonen ● 14 t ● 36 €
H

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
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Kaarin Oresmaa ● 50 t ● 64 €

1140102 Kuparisepän
taidepiiri B
Kuparisepän palvelukoti,
Kuparisepänkatu 2, Varkaus
To 16.30–18.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Kaarin Oresmaa ● 50 t ● 64 €

Katso
aikuisten
kuvataidek
ou
sivulta 62 lu

Kädentaidot
Soisalo-opiston käsityöblogi: soisalo-kasityo.blogspot.fi
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HEINÄVESI
1104401 Käsityökahvila
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 11.00–14.00
30.8.2022
Päivi Tölli ja Pirjo Manninen
Tule kahvikupposen äärelle tapaamaan Soisalo-opiston opettajia ja
tutustumaan kädentaitojen uutuuksiin
sekä tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan.
Tuo mukanasi sinulle tärkeä ja rakas
käsityö. Käsityö voi olla uusi tai vanha,
sinun tai jonkun muun tekemä, sellainen, jonka haluat tuoda muidenkin
nähtäväksi.
Ei ennakkoilmoittautumista, tervetuloa.
ENTISÖINTI JA VERHOILU
1150401 Huonekalujen
entisöinti
Torvelan koulu, Torvelantie 64, Torvela
Ke 16.00–19.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Kaj-Pekka Kervinen ● 100 t ● 89 €
Korjataan ja entisöidään huonekaluja
ja vanhojen esineitä.
1150402 Huonekalujen
entisöinti
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
To 17.30–20.45
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Anna-Kaisa Miinalainen
● 100 t ● 89 €
Entisöidään huonekaluja ja tehdään
pieniä verhoilutöitä.
1150403 Huonekalujen
entisöinti ja verhoilu
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
Ti 13.15–16.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anna-Kaisa Miinalainen
● 100 t ● 89 €
Entisöidään huonekaluja ja pienesineitä perinteisin materiaalein ja
menetelmin sekä tehdään pienimuotoisia verhoilutöitä. Lisäksi aiheeseen
liittyviä luentotuokioita.
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
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1150404 Entisöintitekniikat ja
materiaalit tutuiksi
Petruman vanha koulu,
Petrumantie 114, Petruma
Ti 17.00–20.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anna-Kaisa Miinalainen
● 100 t ● 89 €

Lahjat valmistetaan aikuinen-lapsi
yhteistyönä.
Kurssin materiaalit maksetaan opettajalle valmistuneiden töiden mukaan.
Kokoontumiskerrat: 29.10. ja
19.11.2022.

Tutustutaan erilaisiin entisöintitekniikoihin kuten puupaikkausten tekemiseen, upotustöihin, puleeraukseen
ja koristemaalaukseen. Opetellaan
tekemään itse erilaisia maaleja ja
lakkoja.
Kurssi koostuu luennoista ja erillisistä harjoitustöistä.

1156401 Esineen uusi elämä
Koskelo, Toritie 3, Karvio
Pe 18.00–19.30 ja la 10.00–16.00
27.1.–25.2.2023
Anna-Kaisa Miinalainen ● 16 t ● 35 €

PUUTYÖT
1151401 Vanhat ja uudet
puuesineet
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
Ma 17.30–20.45
5.9.–10.10.2022, 6.2.–27.3.2023
Anna-Kaisa Miinalainen ● 52 t ● 60 €
Tehdään puutöitä ja entisöidään käyttö- ja koriste-esineitä.
Kokoontumiskerrat: 5.9., 12.9.,
19.9., 26.10., 3.10., 10.10.2022 ja
6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 13.3., 20.3.,
27.3.2023.

Toisen roska on toisen aarre. Löytyykö
kätköistäsi joku rikkonainen aarre tai
muu tarpeeton esine, jota et kuitenkaan raaski heittää pois?
Tule ideoimaan esineelle uusi
elämä. Kurssilla tuunataan esineitä
uuteen käyttötarkoitukseen.
Voit ottaa omia esineitä ja ideoita
mukaan tai tehdä jonkun opettajan
varaamista töistä.
Kurssiin sisältyy yksi suunnittelu- ja
ideointi-ilta sekä kaksi työskentelypäivää.
Kokoontumiskerrat: suunnittelu
27.1., työskentely 18.2. ja 25.2.2023.
H
OMPELU JA TILKKUTYÖT

1151402 Puukäsityöt
Kypärä-talo,
Kypäräjärventie 67, Kypärä
Ke 17.30–20.45
26.10.–30.11.2022, 15.2.–5.4.2023
Jukka Leppänen ● 52 t ● 60 €

1160401 Ompele ja tuunaa
tekstiilejä
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 17.00–20.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Minna Sallinen ● 100 t ● 89 €

Tehdään monipuolisesti puutöitä sekä
pienimuotoista entisöintiä ja pajunpunontaa.
Kokoontumiskerrat: 26.10., 2.11.,
9.11., 16.11., 23.11., 30.11.2022 ja
15.2., 22.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3.,
5.4.2023.

Valmistetaan, korjataan ja tuunataan
erilaisia ompelutöitä.
Kurssi sopii myös aloittelijoille.

MUU TEKNINEN TYÖ
1151403 Koko perheen
joululahjapaja
Koskelo, Toritie 3, Karvio
La 10.00–14.15
29.10. ja 19.11.2022
Anna-Kaisa Miinalainen ● 10 t ● 23 €
Tontut alkavat olla jo liikkeellä. Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä puusta ja kipsistä sekä
kuvioidaan itse lahjapaperia. Lopputulokseksi syntyy valmiita joululahjoja.

1160402 Syksyn tilkkulanit 2022
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Pe 15.00–20.00,
la ja su 10.00–16.45
12.8.–14.8.2022
Hannele Kinnunen ● 22 t ● 38 €
Tutustutaan perinteisen hirsimökkitekniikan moniin muunnoksiin, leikitään
väreillä ja muodoilla. Kurkataan tilkkuilun uusiin tuulahduksiin. Mitä uutta
maailmalla?
Kokeillaan erilaisia tilkkublokkeja
ja valmistetaan esim. pussukoita,
laukkuia, tyynyjä jne. Kurssi sopii kaikille tilkkutöistä kiinnostuneille, myös
opettajille koulutukseksi.
Ilmoittautuminen kurssille 20.6.
alkaen.

Kädentaidot
1160403 Jouluiset tilkkutyöt
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
La ja su 10.00–16.00
26.11. ja 27.11.2022
Hannele Kinnunen ● 14 t ● 33 €
Viime hetken joululahjat pukinkonttiin.
Ommellaan jouluaiheisia tilkkutöitä
sisustukseen, lahjoiksi tai itselle.
Omat ompeluvälineet ja kankaat
mukaan. Opettajalta voi ostaa joitakin
kankaita.
Kokoontumiskerrat: 26.11. ja
27.11.2022.
H
1160404 Kevään tilkkulanit 2023
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 12.00–17.00,
ti ja ke 10.00–16.45
8.5.–10.5.2023
Hannele Kinnunen ● 22 t ● 38 €
Yhdistellään farkkua ja kirjontaa.
Kokeillaan villa-aplikaatiota yakutien
tapaan. Tehdään tilkkublokkeja ja
tutustutaan ajankohtaisiin uutuuksiin.
Kurssilla on hyvää aikaa jatkaa
myös kesken jääneitä töitä valoisina
kevätiltoina.
Kurssi sopii myös opettajille koulutukseksi.
LANKATYÖT
1161401 Nypläys ja kirjonta
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ma 9.30–12.45
12.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Katri Miettinen ● 52 t ● 60 €
Nyplätään erilaisia pitsejä sekä opetellaan monipuolista kirjontaa uutta
ideoiden ja perinteitä kunnioittaen,
opiskelijoiden toiveet huomioiden.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 26.9.,
10.10., 31.10., 14.11., 28.11.2022 ja
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3.,
17.4.2023.
1162401 Lankakirjasto
Varjentiini/ kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ke 9.30–12.00
21.9.–23.11.2022, 18.1.–22.3.2023
Päivi Tölli ● 30 t ● 45 €
Neulotaan ja virkataan sekä tehdään
erilaisia lankatöitä, kuten pirtanauhaa
kutomalla. Vaihdetaan ideoita, opetellaan uusia tekniikoita ja innostutaan
vanhoista työtavoista.

Kurssilla voi aloittaa myös isomman
työn, kuten villapaidan, jolloin kerrataan mallitilkun tekemistä ja ohjeen
lukemista.
Hyödynnetään kirjaston tarjoamia
palveluita käsityön harrastajille.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
lankatöitä pidempään harrastaneille.
Kokoontumiskerrat: 21.9., 5.10.,
26.10., 9.11., 23.11.2022 ja 18.1.,
1.2., 15.2., 1.3., 22.3.2023.

1157401 Makramee
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
La ja su 10.00–16.00
27.8. ja 28.8.2022
Hannele Kinnunen ● 14 t ● 33 €
Tutustutaan makrameesolmeiluun.
Käydään läpi perussolmut ja suunnitellaan valmistettava työ.
Voit tehdä esim. amppelin, seinäkoristeen tai korun.
Ota mukaasi makramesolmeiluun
sopivaa lankaa, tukipuu, neuloja ja
alusta. Joitain tarvikkeita voi ostaa
opettajalta.
Kokoontumiskerrat: 27.8. ja
28.8.2022.
Ilmoittautuminen kurssille 20.6.
alkaen.
H
VÄRJÄYS
1163401 Luonnonvärjäys
Variranta, Luostarintie 32, Varistaipale
Ti-to 10.00–15.00
16.8.–18.8.2022
Pirkko Vaahterinen ● 18 t ● 35 €
Tutustutaan kasvivärjäyksen kiehtovaan maailmaan sekä kokeillaan
ruoka-aineilla värjäystä.
Varaa värjäystä varten reilusti
tuoreita kasveja, noin 2 kg /100 g
lankaa.
Värjäyskasveiksi sopivat mm. kultapiisku, koivunlehti, lepänlehti ja -kuori,
lupiini, paju ja pajunkuori, pietaryrtti,
nokkonen ja koiranputki.
Villalankojen lisäksi voi värjätä
silkkiä, puuvilla- ja pellavalankoja tai
-kankaita.
Värjäys tehdään ulkona yhteisissä
väriliemissä, värjäysmäärä
noin 100 g/ väriliemi/ oppilas.
Varaa mukaan suojakäsineet ja
esiliina sekä säänmukaiset vaatteet.
Villalankoja voi ostaa kurssilta. Opettaja kerää tarvikemaksun.

Kokoontumiskerrat: 16.8. 17.8. ja
18.8.2022.
Ilmoittautuminen kurssille 20.6.
alkaen.
H
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.
1164401 Pitäjäntuvan
päiväkudonta
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 14.00–17.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Päivi Tölli ● 92 t ● 86 €
1164402 Pitäjäntuvan
iltakudonta
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi
Ti 17.00–20.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Päivi Tölli ● 92 t ● 86 €
Kudonta
Perehdytään kankaankudonnan
perusasioihin kuten kankaan suunnitteluun, loimen luontiin, kankaan
rakentamiseen, erilaisiin materiaaleihin ja kudontatekniikoihin.
Tutustutaan värien vuorovaikutukseen tekstiileissä ja lisätään ymmärrystä värien käytöstä oman työn
värisuunnittelussa.
Loimet suunnitellaan ja valmistetaan ryhmätyönä.
1164403 Kudonta
Eräkartano,
Kansalantie 3, Varistaipale
Ma 9.00–12.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Aino Lampio ● 100 t ● 89 €
1164404 Kudonta
Vihtarin kyläkartano,
Savonrannantie 2 A, Vihtari
Ke 12.00–15.15
14.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Aino Lampio ● 52 t ● 60 €
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9.,
12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.2022 ja
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3.,
12.4.2023.
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1164405 Kudonta
Lepikkomäen oppimiskeskus,
Petrumantie 188, Lepikkomäki
Ma 13.00–16.15
12.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Aino Lampio ● 52 t ● 60 €
Kokoontumiskerrat: 12.9., 26.9.,
10.10., 31.10., 14.11., 28.11.2022 ja
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3.,
17.4.2023.
HUOVUTUS
1165401 Huovutetut tossut
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
Pe 17.00–20.15, la ja su 9.00–15.45
7.10.–9.10.2022
Mari Hämäläinen ● 20 t ● 38 €
Huovutetaan matalavartisia tossuja.
Tossunaihiot leikataan ja muotoillaan
paksusta neulahuovasta, jonka jälkeen niihin lisätään värillinen villakerros ja tehdään kuviointia neulahuovutuksella.
Voit varata mukaan omia huovutusvilloja ja -tarvikkeita tai ostaa ne
kurssilta.
H
KÄSITYÖPAJAT
1168401 Käsityöpaja
Erähovi, Lampelantie 3, Malkkila
Ke 9.00–12.15
14.9.–23.11.2022, 18.1.–12.4.2023
Eira Auvinen ● 52 t ● 60 €
Tutustutaan erilaisiin käsityö- ja askartelutekniikoihin. Tehdään kokeileva
kierrätyskäsityö.
Hyödynnetään mahdollisimman
paljon ympärillä löytyviä materiaaleja.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11.2022 ja
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3.,
12.4.2023.
1168403 Joulupaja
Sarvikummun asema,
Suurijärventie 5, Sarvikumpu
La ja su 10.00–16.45
10.12. ja 11.12.2022
Hannele Kinnunen ● 16 t ● 35 €
Valmistetaan tonttuja, jotka aloitetaan
pään ja vartalon teolla. Ommellaan
vaatteet ja tossut käyttäen vanhoja
huopuneita villapaitoja. Tehdään
myös viimehetken lahjoja ja jouluisia
koristeita.
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Opettaja tuo tarvikkeita tullessaan,
mutta kannattaa ottaa vanuneita
puseroita mukaan.
Kokoontumiskerrat: 10.12. ja
11.12.2022.

JOROINEN
1104301 Käsityökahvila
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 11.00–14.00
31.8.2022
Päivi Tölli ja Pirjo Manninen
Tule kahvikupposen äärelle tapaamaan Soisalo-opiston opettajia ja
tutustumaan kädentaitojen uutuuksiin
sekä tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan.
Tuo mukanasi sinulle tärkeä ja rakas
käsityö. Käsityö voi olla uusi tai vanha,
sinun tai jonkun muun tekemä, sellainen, jonka haluat tuoda muidenkin
nähtäväksi.
Ei ennakkoilmoittautumista, tervetuloa.
ENTISÖINTI JA VERHOILU
1150301 Vanhat huonekalut
kuntoon A
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ma 18.00–21.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Reijo Rytsy ● 100 t ● 89 €
Korjataan ja entisöidään vanhoja
huonekaluja.
1150302 Vanhat huonekalut
kuntoon B
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–21.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Reijo Rytsy ● 100 t ● 89 €
Korjataan ja entisöidään vanhoja
huonekaluja.
1150303 Entisöintitekniikat
ja perinteiset pintakäsittely
materiaalit
Kuvansin koulu, teknisentyön luokka,
Juhontie 6, Kuvansi
La ja su 10.00–16.45
4.3.–12.3.2023
Anna-Kaisa Miinalainen ● 32 t ● 47 €
Tutustutaan perinteisen verhoilun perusteisiin sekä entisöinnin perusteknii-

koihin ja materiaaleihin kurssilaisten
töiden kautta.
Opetellaan valmistamaan ja käyttämään perinteisiä liimoja.
Kurssiin sisältyy perinteisen verhoilun opetus, eläinliimojen valmistus
ja käyttö, shellakan valmistus ja pintakäsittelytekniikka sekä öljymaalien
valmistaminen ja sävyttäminen.
Kurssi painottuu harjoitteiden tekemiseen.
Kokoontumiskerrat: 4.–5.3. ja
11.–12.3.2023.
H
PUUTYÖT
1151301 Puutöiden
alkeisryhmä
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ti 18.00–21.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Reijo Rytsy ● 100 t ● 89 €
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
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Reijo Rytsy ● 100 t ● 89 €
Harjoitellaan erilaisia puuntyöstötekniikoita vaativimmissa töissä, esim.
erilaiset huonekalut, sorvaustyöt ja
käyttöesineet.
METALLI JA HITSAUS
1152301 Veistoksia
romumetallista
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Ti ja to 18.00–20.30
25.4.–11.5.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 18 t ● 35 €
Tehdään romumetallista taidetta
erilaisilla metallintyöstömenetelmillä
(hitsaus, pakotus, taonta jne.). Ota
mukaan romumetalleja, joita voit
vaihdella myös muiden kurssilaisten
kanssa.
Kokoontumiskerrat: 25.4., 27.4.,
2.5., 4.5., 9.5. ja 11.5.2023.
H

Kädentaidot
MUU TEKNINEN TYÖ
1156301 Saamelaispuukko
Unna-Niibaksen valmistus
Joroisten yhtenäiskoulu, teknisentyön
luokka, Koulutie 1, Joroinen
Pe 17.30–20.45, la ja su 9.00–15.45
2.9.–18.9.2022
Taisto Kuortti ● 60 t ● 90 €
Valmistetaan puoliluutuppinen perinnepuukko, joka on todella vanha
työkalu.
Puukko taotaan hyvästä teräksestä ja lämpökäsitellään huollella.
Kahvaan käytetään poron sarvea
sekä koivun pahkaa ja siitä tehdään
perinteisesti kokopontinen. Tuppi on
alaosaltaan poron sarvea ja yläosa
ommellaan kasviparkitusta nahasta.
Kurssilla valmistetaan jokaiselle
oma stikkeli eli luukaiverrin, jolla
opetallaan kaivertamaan saamelaiset
perinnekuviot, joilla näitä puukkoja
on koristeltu jo satoja, tai ehkä lähes
tuhat vuotta.
Opettajalla on mukana mallipuukkoja ja satoja kuvioaiheita, joista
jokainen voi valita mieleisensä.
Tarvikemaksu on 80 € ja se maksetaan opettajalle kurssin alussa.
Opettajana on puukonrakennuksen
NTM Taisto Kuortti.
Kokoontumiskerrat: 2.–4.9.,
9.–11.9. ja 16.–18.9.2022.
H
OMPELU
1160301 Ompelupaja
Joroisten yhtenäiskoulu, alakoulun
käsityöluokka, Koulutie 3, Joroinen
Ke 17.30–20.45
11.1.–12.4.2023
Riitta Matikainen ● 52 t ● 60 €
Ommellaan ja tuunataan vaatteita,
sisustustuotteita ja kasseja opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Opetellaan hyödyntämään valmiskaavoja oman mallin suunnittelussa.
Tutustutaan ompelukoneiden ja
saumureiden käyttöön.
Sopii sekä aloitteleville että aiemmin ompelua harrastaneille.
H
LANKATYÖT
1161301 Käspaikan valmistus ja
muut kirjontatyöt
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
To 17.00–19.30

19.1.–30.3.2023
Katri Miettinen ● 30 t ● 45 €
Tehdään etupisto- ja perinteistä
kirjontaa käspaikkoihin ja muuhun
käyttöön.
Tehdään yhteinen tarviketilaus
kurssin alussa.
H
1162301 Tarinoiden torkkupeitto
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
To 13.15–16.30
15.9.–1.12.2022, 12.1.–30.3.2023
Eira Auvinen ● 48 t ● 59 €
Tule valmistamaan yksilöllinen tarinoiden torkkupeitto. Valmistuuko sinun
peittosi kerros kerrokselta lankakopan
jämälangoista vai villakankaasta ommellen ja kirjoen? Välipalana tutustumme erilaisiin lankatekniikoihin.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 29.9.,
13.10., 3.11., 17.11., 1.12.2022
ja 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3.,
30.3.2023.
KEHRÄYS
1165301 Kehräys
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Pe 17.00–20.15 ja la 10.00–15.00
16.9.–19.11.2022, 13.1.–1.4.2023
Katri Ahonen ● 80 t ● 78 €
Kehrätään villaa, karvoja, kasvikuituja
ja muita materiaaleja. Säilytetään perinteistä työtapaa ja tuodaan mukaan
uusia tuulahduksia.
Tarvikkeita voi tuoda itse, villaa
ja pellavaa voi ostaa opettajalta.
Ideoidaan yhdessä, mihin kehrättyjä
lankoja voisi käyttää.
Työvälineitä hankitaan tarpeen
mukaan, rukit kunnostetaan ja huolletaan.
Tervetuloa mukaan niin aloittelijat
kuin aiemmin kehränneet.
Kokoontumiskerrat: 16.–17.9.,
30.9.–1.10., 28.–29.10., 18.–
19.11.2022 ja 13.–14.1., 10.–11.2.,
17.–18.3., 31.3.–1.4.2023.
KÄSITYÖPAJAT
1166301 Kierrätyskäsityöt
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ma 10.00–13.15
19.9.–5.12.2022, 16.1.–3.4.2023
Katri Miettinen ● 48 t ● 59 €

Kierrätetään vanhaa, keskeneräiseksi
jäänyttä tai kirpputorilta löydettyä.
Ideoidaan, kokeillaan ja valmistetaan
vanhasta uutta.
Kokoontumiskerrat: 19.9., 3.10.,
24.10., 7.11., 21.11., 5.12.2022
ja 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 20.3.,
3.4.2023.
1168301 Käsityökerho
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ti 10.00–12.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Tarja Kettunen ● 75 t ● 75 €
Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka
haluat oppia uutta tai verestää vanhoja taitoja. Tarjolla on monipuolista
tekemistä.
Kurssilla kirjotaan, huovutetaan
sekä painetaan kangasta ja muotoillaan pieniä savi- ja massatöitä. Lopullinen sisältö muotoutuu kurssilaisten
toiveiden mukaan.
1168302 Kivat käsityöt
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 10.00–12.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Tarja Kettunen ● 75 t ● 75 €
Opitaan uusia käsityötaitoja kahvikupin ja iloisen seurustelun lomassa.
Tule mukaan jakamaan kokemuksia
käsitöistä, kuulemaan uusimmat
ideat.
Kurssilla tehdään lankatöitä mm.
kirjoneulotaan ja -virkataan sekä harjoitellaan haarukkapitsiä ja neulakintaan tekoa.
Lopullinen sisältö muotoutuu kurssilaisten toiveiden mukaan.
1168303 Käsityöpaja
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
To 17.45–21.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Mari Hämäläinen ● 56 t ● 61 €
Kankaankudontaa sekä käsityöaiheita
teemoittain kuten kankaankuviointi,
huovutus ja kierrätyskäsityöt.
Kokoontumiskerrat: 8.9., 22.9.,
6.10., 27.10., 10.11., 24.11.,
1.12.2022 ja 12.1., 26.1., 9.2., 23.2.,
16.3., 30.3., 13.4.2023.
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1104302 Joulupaja koululaisille
Kuvansin uusi koulu, luokka 129
(tekstiilityö), Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 15.00–16.30
25.10.–22.11.2022
Mari Hämäläinen ● 10 t ● 43 €
Mukavaa tekemistä joulun odotukseen. Jouluisia ja talvisia askarteluteemoja sekä pieniä käsitöitä.
Kurssi sisältää 20 €:n materiaalimaksun.
Kokoontumiskerrat: 25.10., 1.11.,
8.11., 15.11. ja 22.11.2022.

VARKAUS
1104101 Käsityökahvila
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 11.00–14.00
1.9.2022
Pirjo Manninen ja Päivi Tölli
Tule kahvikupposen äärelle tapaamaan Soisalo-opiston opettajia ja
tutustumaan kädentaitojen uutuuksiin
sekä tulevan lukuvuoden kurssitarjontaan.
Tuo mukanasi sinulle tärkeä ja rakas
käsityö. Käsityö voi olla uusi tai vanha,
sinun tai jonkun muun tekemä, sellainen, jonka haluat tuoda muidenkin
nähtäväksi.
Ei ennakkoilmoittautumista, tervetuloa.
ENTISÖINTI JA VERHOILU
Huonekalujen kunnostus
ja verhoilu
Tutustutaan entisöinnin ja verhoilun
perinteisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin. Kunnostetaan
uudemmat ja vanhemmat huonekaluaarteet.
Opiskelijaksi ovat tervetulleita niin
vasta-alkajat kuin aiemmin harrastuksen aloittaneetkin.
Opetus on käytännönläheistä ja
sisältää myös teoriaa esimerkiksi
erilaisista pintakäsittelytavoista ja
verhoilusta.
1150101 Huonekalujen
kunnostus ja verhoilu A
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 12.30–15.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Anne-Mari Eronen ● 100 t ● 89 €
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1150102 Huonekalujen
kunnostus ja verhoilu B
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 16.15–19.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Anne-Mari Eronen ● 100 t ● 89 €
1150103 Huonekalujen
kunnostus ja verhoilu C
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 13.00–16.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne-Mari Eronen ● 100 t ● 89 €
1150104 Huonekalujen
kunnostus ja verhoilu D
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 16.45–20.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne-Mari Eronen ● 100 t ● 89 €
1150105 Huonekalujen
kunnostus, pienet puuesineet
ja verhoilutyöt
Kangaslammin koulu,
Kangaslammintie 5, Kangaslampi
La 10.00–15.00
17.9.–3.12.2022, 14.1.–15.4.2023
Anne-Mari Eronen ● 48 t ● 59 €
Huonekalujen kunnostusta. Pienet
puuesineet ja pienet verhoilutyöt.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 22.10.,
19.11., 3.12.2022 ja 14.1., 11.2.,
18.3., 15.4.2023.
H
PUUTYÖT
Puutöitä, sorvausta, koristeveistoa ja
huonekalujen entisöintiä opiskelijoiden toiveiden mukaan.
1151101 Puutyöt A
Waltterin koulu, puutyöluokka,
Urheilukatu 21, Varkaus
Ma 17.00–20.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Timo Saarela ● 100 t ● 89 €
1151102 Puutyöt B
Waltterin koulu, puutyöluokka,
Urheilukatu 21, Varkaus
Ti 16.30–19.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Timo Saarela ● 100 t ● 89 €

METALLI, PILKIT JA UISTIMET
1152101 Metallityöt
Kuoppakankaan koulu, Taitotalo,
Urheilukatu 21, Varkaus
To 17.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Pekka Kettunen ● 75 t ● 85 €
Valmistetaan pieniä metallitöitä esim.
koriste-esineitä ja moottorinosien
korjausta.
1156101 Uistimien ja pilkkien
valmistus
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 18.00–20.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Vesa Multanen ● 75 t ● 75 €
Valmistetaan ottiuistimia ja -pilkkejä
kokeneen tekijän opastuksella. Myös
puurunkoisia vaappuja ja metallisia
lusikkauistimia on mahdollista kokeilla. Tavanomaisten tasapainopilkkien
lisäksi valmistetaan mikrotasapainoja
ja suureen suosioon nousseita suurikokoisia kevennettyjä tasapainoja.
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 €
sisältyy kurssimaksuun.
1155101 Hopeakorut A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
24.9.–9.10.2022
Pirjo Manninen ● 32 t ● 57 €
Kokoontumiskerrat: 24.–25.9. ja
8.–9.10.2022.
1155102 Hopeakorut B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
19.11.–4.12.2022
Pirjo Manninen ● 32 t ● 57 €
Kokoontumiskerrat: 19.–20.11. ja
3.–4.12.2022.

Kädentaidot
1155103 Hopeakorut C
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
28.1.–12.2.2023
Pirjo Manninen ● 32 t ● 57 €
Kokoontumiskerrat: 28.–29.1. ja
11.–12.2.2023.
1155104 Hopeakorut D
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
18.3.–2.4.2023
Pirjo Manninen ● 32 t ● 57 €
Kokoontumiskerrat: 18.–19.3. ja
1.–2.4.2022.
MOSAIIKKI
1154101 Mosaiikkia
viikonloppuisin
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 10.00–14.15
17.9.–26.11.2022, 14.1.–29.4.2023
Mari Hämäläinen ● 70 t ● 72 €
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: 17.9., 1.10.,
15.10., 29.10., 12.11., 26.11.2022 ja
14.1., 28.1., 11.2,. 25.2., 18.3., 1.4.,
15.4., 29.4.2023.

1154103 Mosaiikkiruukkuja
puutarhaan
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 17.30–20.45
12.4.–10.5.2023
Mari Hämäläinen ● 20 t ● 38 €
Tule tekemään ihanat mosaiikkiruukut
puutarhaan tai parvekkeelle.
Valmistetaan mosaiikkipintaa
kaakelista ja vanhoista astioista.
Tutustutaan myös kaakelinkuviointiin
piirtämällä, maalamalla ja sabluunan
avulla.
Varaa mukaan ruukkuja ja omia
astioita. Työvälineet, kierrätyskaakelia
ja muuta materiaalia on saatavilla
kurssilla.
Opettaja kerää materiaalimaksun.
Kokoontumiskerrat: 12.4.. 19.4.,
26.4., 3.5., ja 10.5.2023.
OMPELU JA TILKKUTYÖT
Ompelupaja
Ommellaan ja tuunataan vaatteita,
sisustustuotteita ja kasseja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opetellaan
hyödyntämään valmiskaavoja oman
mallin suunnittelussa. Tutustutaan
ompelukoneiden ja saumureiden
käyttöön.
Sopii sekä aloitteleville että aiemmin ompelua harrastaneille.
1160101 Ompelupaja A
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 9.00–12.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Pirjo Manninen ● 100 t ● 89 €

1154102 Mosaiikkilyhty
Tehtaan koulu, kädentaitokabinetti,
Savontie 4, Varkaus
Ma 17.00–20.15
12.9.–10.10.2022
Mari Hämäläinen ● 20 t ● 38 €

1160102 Ompelupaja B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 9.00–12.15
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Pirjo Manninen ● 100 t ● 89 €

Valmistetaan tunnelmallinen mosaiikkipintainen lyhty vanhasta isosta lasipurkista tai lyhdystä. Voit koota pintaa
valmiista lasipaloista tai sommitella
esim. talvisia lumihiutalekuvioita.
Varaa mukaan mieleinen lyhty ja
lasipurkkeja.
Opettaja kerää materiaalimaksun.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 19.9.,
26.9., 3.10 ja 10.10.2022.

1160103 Ompelupaja C
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 17.00–20.15
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Pirjo Manninen ● 100 t ● 89 €

1160104 Tilkkutyöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ti 17.00–19.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Pirjo Manninen ● 75 t ● 75 €
Kokeillaan tilkkutyötekniikoita opiskelijoiden toiveiden mukaan. Valmistetaan sisustustekstiilejä, asusteita ja
kasseja.
Sopii harrastusta aloittaville ja
aiemmin tilkkutöitä harrastaneille.
1160105 Kansallispukujen
kunnostus
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La 9.00–14.45
17.9.–26.11.2022, 14.1.–15.4.2023
Katri Miettinen ● 63 t ● 70 €
Saatetaan loppuun kesken jääneet
kunnostusprojektit.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 1.10.,
12.11., 26.11.2022 ja 14.1., 4.2.,
25.2.,25.3., 15.4.2023.
1160106 Kaavan piirtäminen
omilla mitoilla
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
La ja su 9.00–15.45
29.10. ja 30.10.2022
Pirjo Manninen ● 16 t ● 35 €
Piirretään joustavan materiaalin
peruskaavat omilla mitoilla paitaan.
Paidan kaavasta voi kuositella tarvittaessa mekon tai tunikan.
Ommellaan paita, mekko tai tunika
helpoilla työtavoilla.
Varaa mukaasi trikoota mallivaatetta varten.
H
LANKATYÖT
Nypläys
Kokeillaan pitsinnypläyksen tekniikoita ja materiaaleja opiskelijoiden
toiveiden ja taitotason 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
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Katri Miettinen ● 75 t ● 75 €
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1161102 Nypläys B
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 17.00–19.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Katri Miettinen ● 75 t ● 75 €
1162101 Lähti lapasesta
-neulekurssi
Soisalo-opistotalo, Kahvila Kreeta,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 18.00–20.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 75 t ● 75 €
Neulotaan erilaisia asusteita kuten
huiveja, käsineitä, sukkia ja pipoja.
Kurssilla voi suunnitella oman kirjoneule- tai pintaneulemallin.
Käydään läpi mallin suunnittelu,
neuleen koon määrittäminen mallitilkun avulla sekä kaikki vaiheet langan
valinnasta viimeistelyyn saakka.
Hyödynnetään myös jämälankoja.
Kurssilla voi neuloa myös villapaidan.
Ota mukaan lankaa, puikot, sakset
ja neula päättelyyn.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
neuleita paljon harrastaneille.
H
1162102 Lankalauantait
Kangaslammin koulu,
Kangaslammintie 5, Kangaslampi
La 10.00–15.00
18.2.–4.3.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 12 t ● 33 €
Tällä kurssilla saat hyödyllisiä niksejä
neulontaan. Käydään läpi erilaisia
vinkkejä esim. kirjoneuleeseen, raidoitukseen, päättelyyn ja viimeistelyyn
liittyen.
Opetellaan myös mallitilkun tekeminen ja sen merkitys neuleen suunnittelussa.
Ota mukaan lankaa ja puikot sekä
keskeneräinen neule, jos sinulla on.
Kokoontumiskerrat: 18.2. ja
4.3.2023.
H
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KANKAANKUVIOINTI
JA VÄRJÄYS
1163101 Kuviointia kasveilla
– ihana ekoprintti
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.00–20.45,
la ja su 10.00–15.00
9.9.–11.9.2022
Mari Hämäläinen ● 16 t ● 35 €
Tutustutaan ekoprinttimenetelmään
ja kuvioidaan kankaita ja paperia kasvien orgaanisia muotoja ja väriaineita
hyödyntäen. Tekniikassa kankaat
esikäsitellään ja höyrytetään, jolloin
kasvien muodot ja värit kiinnittyvät
kankaisiin.
Ekoprintit ovat vapaata kankaankuviointia, jossa kasvien sisältämät
väriaineet vaikuttavat lopputulokseen.
Tekniikalla valmistuu luonnonläheisiä
ja tummia sävyjä. Erilaisilla ph-muunteluilla, kasvivärjäyksellä ja värikankaan käytöllä saadaan kankaisiin
myös muita sävyjä kuten violettia.
Varaa mukaan vaaleita luonnonkuitukankaita esim. silkkiä tai silkkihuivi,
puuvillaa tai ohutta villa- ja pellavakangasta sekä vanha lakana apukankaaksi.
Akvarellipaperia on mahdollista
kuvioida myöskin ja voit valmistaa
kuvioidusta paperista kauniita vihkoja
japanilaisella kirjansidonnalla.
Yhteiskäytössä olevista tarvikkeista
kerätään tarvikemaksu.
H
1163102 Lumi- ja jäävärjäys
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 10.00–13.15
20.1.–24.3.2023
Eira Auvinen ● 20 t ● 38 €
Tutustutaan yllätykselliseen värjäystekniikkaan, jossa kuviot muodostuvat
lumen ja jään avustuksella.
Varaa mukaan joutavat kankaat,
lakanat ja langat kaappien kätköistä
ja tule yllättymään iloisesti sekä nauttimaan värien ja kuvioiden kauneudesta.
Kokoontumiskerrat: 20.1., 3.2.,
17.2., 3.3. ja 24.3.2023.
H

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
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Eira Auvinen ● 100 t ● 89 €
1164102 Kudonta B
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
To 17.30–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Eira Auvinen ● 75 t ● 75 €
1164103 Kudonta
Kudontatupa,
Kangaslammintie 6, Kangaslampi
Pe 9.45–14.00
16.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023
Eira Auvinen ● 65 t ● 70 €
Ommellaan kudotuista kankaista
valmiita tuotteita.
Kokoontumiskerrat: 16.9., 30.9.,
14.10., 4.11., 18.11., 2.12.2022 ja
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3.,
14.4.2023.
Räsymatto
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.
Kurssilla tutustutaan myös kankaan
rakentamiseen.
1164104 Räsymatto syksyn
värein
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
Ma ja ke 17.15–20.30
15.8.–31.8.2022
Eira Auvinen ● 24 t ● 41 €
Kokoontumiskerrat: 15.8., 17.8.,
22.8., 24.8., 29.8. ja 31.8.2022.
Ilmoittautuminen kurssille 20.6.
alkaen.
H

Kädentaidot
1164105 Keväinen räsymatto
Tehtaan koulu, kudontapiste,
Savontie 4, Varkaus
Ma ja ke 17.15–20.30
3.5.–29.5.2023
Eira Auvinen ● 32 t ● 47 €
Kokoontumiskerrat: 3.5., 8.5.,
10.5., 15.5., 17.5., 22.5., 24.5. ja
29.5.2023.
HUOVUTUS
1165101 Keväistä huovutusta
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 17.30–20.45
27.2.–3.4.2023
Mari Hämäläinen ● 20 t ● 38 €
Tutustutaan neulahuovutukseen ja tasohuovutukseen, huovutetaan kaunis
keväinen kaitaliina sekä neulahuovutuksella pääsiäiskoristeita kana,
munia ja kranssi.
Kokoontumiskerrat: 27.2., 13.3.,
20.3., 27.3. ja 3.4.2023.
H
KÄSITYÖPAJAT
1168101 Penninvenyttäjän
kierrätyskäsityöt
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 12.45–16.00
19.9.–5.12.2022, 9.1.–27.3.2023
Eira Auvinen ● 48 t ● 59 €
Tutustutaan kokeileviin kierrätyskäsitöihin. Käytetään mahdollisimman
paljon ympäriltä löytyviä materiaaleja.
Kokoontumiskerrat: 19.9., 3.10.,
24.10., 7.11., 21.11, 5.12.2022
ja 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3.,
27.3.2023.
1168102 Käsityöpaja
Könönpellon koulu,
Kivipurontie 8–10, Könönpelto
Ti 18.00–20.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Eira Auvinen ● 75 t ● 75 €
Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin. Tehdään kokeileva kierrätyskäsityö.
Mahdollista valmistaa tarinoiden
torkkupeitto virkaten tai ommellen ja
kirjoen. Hyödynnetään mahdollisimman paljon ympärillä löytyviä materiaaleja.

1168402 Käsityöpaja
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
Ma 12.00–14.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ulla-Riitta Immonen ● 75 t ● 75 €
Tehdään perinteisiä käsitöitä kuten
kankaankudontaa, neulakinnastekniikkaa, pitsejä ja punontoja.
Lisäksi posliininmaalausta, lasitöitä
ja mosaiikkia, kurssilaisten toiveet
huomioiden.

1157103 Kirjaveistokset ja muuta
kaunista paperista
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 17.30–20.45
24.10.–21.11.2022, 9.1.–13.2.2023
Mari Hämäläinen ● 44 t ● 56 €

MUUT KÄDENTAIDOT

Muokataan vanhoista kirjoista ja pokkareista pienoismaailmoja, veistoksia
ja rasioita sekä valmistetaan koristeita
erilaisista kierrätyspapereista.
Kokoontumiskerrat: 24.10., 31.10.,
7.11., 14.11., 21.11.2022 ja 9.1.,
16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2.2023.
H

1157101 T-paidasta tuotteeksi
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ma 12.45–16.00
12.9.–28.11.2022
Eira Auvinen ● 24 t ● 41 €

1157104 Joulupaja
Tehtaan koulu, käsityöluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–20.45 ja la 10.00–15.00
9.12. ja 10.12.2022
Mari Hämäläinen ● 10 t ● 23 €

Varaa mukaan kaikki joutavat t-paidat
ja tule valmistamaan niistä uusi tuote.
T-paidoista ommellaan eläväpintainen kangas. Itse muokatusta kankaasta tehdään tunika, tyynynpäällinen tai kassi. Kauhtuneet t-paidat voi
uudistaa värjäämällä.
Kokoontumiskerrat: 12.9., 26.9.,
10.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.2022.
H

Jouluista askartelua mm. kortteja ja
koristeita kierrätysmateriaaleista sekä
pieniä tonttuja neulahuovuttamalla.
Voit varata mukaan omia tarvikkeita
tai ostaa materiaaleja kurssilta.
Kurssi sopii hyvin myös koululaisille.
Kokoontumiskerrat: 9.12. ja
10.12.2022.
H

1157102 Elämäni kuvamuisto
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
To 14.15–16.45
6.10.–8.12.2022
Eira Auvinen ● 15 t ● 35 €
Valitse mukaan rakas ja merkityksellinen kuva sekä kaappien kätköistä löytyvät tekstiiliaarteet ja tule tekemään
niistä muistojen tekstiiliteos.
Yhdistelemme työhön eri käsityötekniikoita mm. kuvansiirtoa ja kirjontaa.
Kokoontumiskerrat: 6.10., 27.10.,
10.11., 24.11. ja 8.12.2022.
H

1153101 Ötökkähotellit
kierrätysmateriaaleista
Tehtaan koulu, entisöintiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Pe 17.30–20.00 ja la 10.00–15.00
24.3. ja 25.3.2023
Eira Auvinen ● 9 t ● 23 €
Tule valmistamaan persoonallinen
ötökkähotelli puutarhasi iloksi.
Työ valmistetaan kierrätysmateriaaleista esim. säilyketölkeistä.
Kokoontumiskerrat: 24.3. ja
25.3.2022.

Katso
käsityökou
lu
sivulla 59
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Kotitalous
HEINÄVESI
8102401 Makuja Pustalta
Heinäveden yläkoulu, kotitalous
luokka, Kenttätie 1 B, Heinävesi
La 11.00–14.15
18.3.2023
Erika Megyes ● 4 t ● 17 €
Tutustutaan unkarilaisiin makuihin ja
ruokakulttuuriin. Valmistetaan yhdessä menu-kokonaisuus ja nautitaan se
unkarilaisen musiikin säestyksellä.
Opettaja perii raaka-ainemaksun
5 €/ opiskelija.

VARKAUS
8102101 Illallinen ystäville
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
La 10.00–14.30
17.9.–3.12.2022, 14.1.–15.4.2023
Anne Nissinen ● 48 t ● 59 €
Valmistetaan näyttävä illallinen alku-,
pää- ja jälkiruokineen erilaisilla teemoilla hyödyntäen sesongin raaka-aineita.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun 12 €/ henkilö/ kokoontumiskerta.
Kokoontumiskerrat: 17.9., 8.10.,
5.11., 3.12.2022 ja 14.1., 11.2.,
18.3., 15.4.2023.
8102102 American desserts
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
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Ke 17.00–19.30
21.9.–16.11.2022, 18.1.–1.3.2023
Anne Villanen ● 24 t ● 41 €
Learn how to make traditional American desserts with American teatcher.
Prior knowledge of English language
recommended. We will make and eat
traditional American deserts and have
fun.
Raw material fee 5 €/ time
Kokoontumiskerrat: 21.9., 5.10.,
2.11.,16.11.2022 ja 18.1., 1.2., 15.2.,
1.3.2023.
8102103 Maistuvaa gluteenitonta
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
La 10.00–14.30
1.10.2022 ja 28.1.2023
Anne Nissinen ● 12 t ● 33 €
Kuuluuko perheeseen tai ystäväpiiriin
gluteenitonta ruokavaliota noudattava
henkilö? Tutustutaan erilaisiin gluteenittomiin elintarvikkeisiin.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla
valmistetaan gluteenitonta, maistuvaa
arkiruokaa.
Toisella kokoontumiskerralla valmistetaan juhlava gluteeniton illallismenyy.
Opettaja perii raaka-ainemaksun
noin 12 €/ henkilö/ kokoontumiskerta.
Pohjois-Savon keliakiayhdistys hyvittää jäsenilleen 10 € kurssimaksusta,
jonka voit hakea jälkikäteen.
Kokoontumiskerrat: 1.10. ja
28.1.2023.

8102104 Rakastu sushiin
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
Su 10.00–14.30
9.10.2022
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 noin 12 €/ henkilö.
8102105 Parempaa pikaruokaa
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
La 10.00–14.30
19.11.2022 ja 18.2.2023
Anne Nissinen ● 12 t ● 33 €
Lihapiirakka on oikea katuruokien
klassikko. Entäpä Vety ja Atomi? Herkulliset hampurilaiset. Entä jos tekisikin itse? Mitä tulee ottaa huomioon?
Ainakin se, että valmistaa täytettä
riittävästi.
Tehdään yhdessä parempaa ”pikaruokaa” lisukkeineen.
Opettaja perii opiskelijoilta raaka-ainemaksun noin 10 €/ henkilö/ kerta.
Kokoontumiskerrat 19.11.2022 ja
18.2.2023.

Kielet
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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 elämän aihepiirejä
käsittelevistä teksteistä. Selviää
rutiininomaisissa yksinkertaista
tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen
hallinta voi olla vielä puutteellista.
Pystyy kirjoittamaan suppeita,
yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla
hajanaista.
Keskitaso
B1 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja
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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.

HEINÄVESI

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

Suomen kieltä vähän opiskelleille.
Kerrataan alussa, että kaikki pääsevät
mukaan.
Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti suomen kielen puhumista
sekä perehdytään yksinkertaisimpiin
kielioppiasioihin.
Aihepiirit sijoittuvat arkisiin asioihin,
kotiin, työhön ja vapaa-aikaan.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.

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.)

SUOMI, JATKO
1211401 Suomen kieltä hitaasti
edeten
Kunnanvirasto, valtuustosali,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ke 15.00–16.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Olga Kuusela ● 50 t ● 30 €

1211402 Suomen kielen kerho
Kunnanvirasto, valtuustosali,
Kermanrannantie 7, Heinävesi
Ke 14.00–14.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Olga Kuusela ● 25 t ● 21 €
Keskustellaan rennosti suomalaisesta
kulttuurista, tavoista ja perinteistä.
Puhutaan myös omista kokemuksista
Suomessa. Keskustellaan, pelatan
pelejä, askarrellaan ja tehdään pieniä
suomen kielen tehtäviä.
Tervetulleita ovat kaikki vauvasta
vaariin, kielitaidosta riippumatta.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
VENÄJÄ, ALKEET
1260401 Venäjän alkeet
Otto Kotilaisen koulu, luokka,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
Ma 17.00–18.30
9.1.–17.4.2023
Ewa Lewandowska ● 26 t ● 41 €
Venäjän kielen alkeet aivan alusta.
Opiskellaan venäjän kielen kirjaimia, perusrakenteita ja perussanastoa. Pääpaino on suullisessa
kielitaidossa ja arkipäivän kielenkäyttötilanteissa.
Oppikirja: Pora 1 ja opettajan materiaali.

Kielet
VENÄJÄ, JATKO
1261401 Venäjän kielen jatko
Karvion koulu,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ti 17.30–19.00
10.1.–11.4.2023
Ewa Lewandowska ● 26 t ● 41 €
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 pronominien
sekä verbien käyttöä.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja Pora 2 ja opettajan materiaali.

SAKSA, JATKO
1241401 Saksan kielen
keskustelupiiri
Heinäveden yläkoulu,
Kenttätie 1, Heinävesi
To 17.00–18.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tiina Resch ● 34 t ● 47 €
Saksan kielen keskustelupiiri niille,
jotka haluavat kehittää suullista
keskustelutaitoa ja saada rohkeutta
puhumiseen rennossa ilmapiirissä.
Tunnin aiheet valitaan kurssilaisia
kuunnellen.
Lisätietoa kurssista Tiina Resch,
puh. 044 260 8725.

JOROINEN
SUOMI, ALKEET
1210301 Suomen kielen alkeet
Joroisten yhtenäiskoulu, yläkoulun
luokka, Koulutie 1, Joroinen
La 14.00–17.15
10.9.–10.12.2022, 14.1.–22.4.2023
Olga Kuusela ● 100 t ● 44 €
Finnish Language Basic Course, Level
A1.
An introduction to Finnish for every
day use. This course is recommended for beginners and for those, who

wants to proceed in Finnish step by
step. The aim of this course is to improve and revise the basics of Finnish.
For more information about Finnish
language courses, please contact
olga.kuusela@icloud.com
Suomen kieltä vähän opiskelleille ja
vasta-aloitteleville. Kerrataan kurssin
alussa, että kaikki pääsevät mukaan.
Opiskellaan ja harjoitellaan monipuolisesti suomen kielen puhumista, kartutetaan sanavarastoa sekä perehdytään
yksinkertaisimpiin kielioppiasioihin.
Aihepiirit sijoittuvat arkisiin asioihin,
kotiin, työhön ja vapaa-aikaan. 
Lisätietoa saa sähköpostilla
olga.kuusela@icould.com
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
ENGLANTI, JATKO
1231301 English for you, too! 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ke 14.00–15.30
7.9.–30.11.2022, 18.1.–19.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €
Alkeistason englantia opiskelijoille,
jotka ovat joskus opiskelleet englannin alkeita, mutta kaipaavat niiden
kertausta.
Harjoitellaan leppoisaan tahtiin
englannin kielen käyttöä arkielämän
tilanteissa.
Aktivoidaan keskustelua arkipäivän askareista ja matkustamisesta.
Kerrataan aiemmin opeteltua kielioppia mm. peruskysymykset, artikkelit,
verbit eri aikamuodossa.
Taitotaso A1.
Oppikirja English for you, too! 1,
kappaleesta 7 alkaen.
1231302 Stepping Stones 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 15.00–16.30
6.9.–29.11.2022, 17.1.–18.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €
Keskitason englannin opiskelua leppoisaan tahtiin niille, joilla englannin
kielen keskeisimmät perusrakenteet
ovat tuttuja, mutta jotka kaipaavat
kannustusta puhumisen harjoitteluun.
Vahvistetaan myös perusrakenteiden
hallintaa ja laajennetaan sanavarastoa. Keskustellaan mm. arkielämästä,
matkustamisesta, shoppailusta.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja Stepping Stones 1, kappaleesta 7 alkaen.

VENÄJÄ, JATKO
1261301 Venäjän jatko 1
Joroisten yhtenäiskoulu, luokka,
Koulutie 1, Joroinen
La 10.00–12.15
10.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 33 t ● 47 €
Venäjää alkeet osaaville.
Kerrataan kielioppia ja sanastoa.
Opetellaan käyttämään peruskieliopin
rakenteita ja selviämään yksinkertaisista puhetilanteita esim. tutustuminen ja lähiympäristöstä kysyminen.
Harjoitellaan ääntämistä, lukemista ja
osallistutaan puheen aktivointiin.
Taitotaso A1.
Oppikirja uudistettu Kafe Piter 1,
kappaleesta 9 alkaen.
Kokoontumiskerrat: 10.9., 24.9.,
15.10., 19.11., 3.12.2022 ja 14.1.,
28.1., 18.2., 4.3., 25.3. ja 22.4.2023.
ESPANJA, ALKEET
1270301 Espanjan kielen jatko 1
Kuvansin vanha koulu, luokka,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ti 18.30–20.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Irina Harjunheimo ● 50 t ● 59 €
Espanjan kielen opiskelua niille, jotka
osaavat espanjan alkeet tai muutaman sanan espanjaksi. Jatketaan
espanjan opiskelua leppoisasti.
Taitotaso A1.
Opettajan materiaali ja 12.1.2023
oppikirja Fantástico 1, alkaen oppikirjan alusta.
ESPANJA, JATKO
1271301 Espanjaa aamuvirkuille
senioreille, jatko
Vanha kasino, kokoushuone,
Mutalantie 2B, Joroinen
Ma 10.00–11.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Irina Harjunheimo ● 50 t ● 59 €
Espanjan kielen opiskelua niille, jotka
osaavat espanjan alkeet tai muutaman sanan espanjaksi. Jatketaan
espanjan opiskelua leppoisasti.
Taitotaso A1.
Oppikirja Fantástico 1, kappaleesta
5 alkaen.
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VARKAUS

RUOTSI, JATKO

SUOMI, ALKEET

1221101 Ruotsin kielen perusteet
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.30–19.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Marjo Knuutinen ● 50 t ● 59 €

1210101 Suomen kielen alkeet,
Finnish for beginners
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja to 16.30–18.00
6.9.–1.12.2022, 10.1.–20.4.2023
Anne Mannonen ● 102 t ● 44 €
For absolute beginners with no prior
knowledge of Finnish.
Tuesdays and Thursdays
16.30–18.00.
Coursebook: Suomen mestari 1.
For more information about Finnish
language courses, please contact
anne.mannonen@hotmail.com
Suomen kielen opiskelua vasta-alkajille.
Opiskellaan arkeen, työelämään
ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvää
sanastoa ja fraaseja sekä kielen perusrakenteita. Harjoitellaan ääntämistä, puhumista, sanastoa ja rakenteita.
Lisäksi suomen kieltä opitaan monipuolisten kuuntelu- ja keskusteluharjoitusten avulla.
Opetuskielenä suomi ja tarvittaessa
englanti sekä venäjä.
Kurssikirja: Suomen mestari 1.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
SUOMI, JATKO
1211101 Suomen kielen jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja to 18.15–19.45
6.9.–1.12.2022, 10.1.–20.4.2023
Anne Mannonen ● 102 t ● 44 €
Suomen kieltä vähän opiskelleille.
Harjoitellaan monipuolisesti
suomen kielellä puhumista ja laajennetaan sanavarastoa. Aiheina ovat
vapaa-aika, harrastukset, luonto,
matkailu, terveys, koulutus, työ ja
juhlapäivät. Keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, opetellaan rakenteita ja
sanastoa.
Taitotaso 2.
Oppikirja: Suomen mestari 2.
Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla/
For more information about Finnish
language courses, please contact
anne.mannonen@hotmail.com
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.
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Leppoisaa ruotsin kielen opiskelua,
jossa pääpaino on suullisen kielitaidon aktivoinnissa ja sanavaraston
kartuttamisessa.
Sopii hyvin joskus ruotsin kieltä
opiskelleille, jotka tarvitsevat vahvistusta ja muistutusta kielen käyttöön.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja sovitaan kurssin alettua.
ENGLANTI, JATKO
1231101 Stepping Stones 1
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 11.45–13.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Marjo Knuutinen ● 50 t ● 59 €

1231103 Stepping Stones 2
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.45–12.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Marjo Knuutinen ● 50 t ● 59 €
Englannin kielen opiskelua edistyneimmille opiskelijoille, jotka tuntevat
kielen perusrakenteet ja haluavat
kerrata sekä vahvistaa osaamistaan
ja kommunikointitaitojaan. Laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa mukavilla aiheilla, joita voidaan käsitellä
kestävän kehityksen näkökulmasta
sopivissa asiayhteyksissä.
Taitotaso A2-B1
Oppikirja Stepping Stones 2.
1231104 Stepping stones 2A
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.30–18.00
8.9.–1.12.2022, 19.1.–27.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €

Opiskellaan englannin kielen perusteita ja aktivoidaan puhe-, kuuntelu- ja
kommunikaatiotaitoja.
Opetellaan ajanmukaista sanastoa
ja kerrataan rakenteita mukavilla aiheilla, joita voidaan käsitellä kestävän
kehityksen näkökulmasta sopivissa
asiayhteyksissä.
Oppikirja Stepping Stones 1.

Keskitason englantia opiskelijoille, joille ovat perusrakenteet jo tuttuja, mutta jotka haluavat syventää englannin
kielen taitojaan ja kaipaavat etenkin
puhumisen harjoittelua.
Aihepiireinä ovat mm. ajankohtaiset
asiat, kansalaistoiminta.
Taitotaso B1
Oppikirja Stepping Stones 2, kappaleesta 7 alkaen.

1231102 Catching Up – englantia
keskustellen
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.00–18.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Marjo Knuutinen ● 50 t ● 59 €

1231105 English File
Intermediate
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 13.30–15.00
5.9.–28.11.2022, 16.1.–24.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €

Englannin kielen keskustelukurssi
niille, jotka haluavat kehittää suullista kielitaitoaan ja saada rohkeutta
puhumiseen.
Keskustellaan mm. arkielämästä,
terveydestä, ympäristöstä, yhteiskunnasta ja matkailusta, joita tullaan
käsittelemään kestävän kehityksen
näkökulmasta sopivissa asiayhteyksissä.
Taitotaso A1
Oppikirja Catching Up, jota tarvitaan
keskustelun ja oppimisen tueksi.

Monipuolisesti englannin kielitaitoa
aktivoiva ylemmän keskitason kurssi.
Sopii edistyneille oppilaille, 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 sovitaan lukukauden
alussa.

Kielet
1231106 Speak English With
An American
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24 , Varkaus
Ke 17.00–18.30
14.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Anne Villanen ● 24 t ● 41 €
Improve your English speaking skills,
expand your vocabulary and learn
about American culture in a fun way
by playing games, trying foods and
having conversations about various
topics.
Suitable for those with some prior
knowledge of the English language.
Teacher Anne Villanen is originally
from Florida and now lives in Kangaslampi.
Classes every other week:
14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11.,
23.11.2022 and 11.1., 25.1, 8.2,
22.2., 22.3., 5.4.2023.
Kehity englannin kielen puhujana ja
laajenna sanavarastoasi.
Tutustutaan amerikkalaiseen kulttuuriin hauskalla tavalla mm. yhdessä
pelaten, ruokia maistellen ja keskustelemalla ajankohtaisista aiheista.
Sopii sinulle, joka osaat jo ennestään jonkin verran englantia.
Opettaja Anne Villanen on kotoisin
Floridasta ja asuu nykyään Kangaslammilla.
Kokoontumiskerrat: 14.9., 28.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11.2022
ja 11.1., 25.1, 8.2, 22.2., 22.3.,
5.4.2023.
8102102 American desserts
Waltterin koulu, kotitalousluokka
(C-talo, A-rappu),
Urheilukatu 21, Varkaus
Ke 17.00–19.30
21.9.–16.11.2022, 18.1.–1.3.2023
Anne Villanen ● 24 t ● 41 €
Learn how to make traditional American desserts with American teatcher.
Prior knowledge of English language
recommended.
We will make and eat traditional
American deserts and have fun.
Raw material fee 5 €/ time
Kokoontumiskerrat: 21.9., 5.10.,
2.11.,16.11.2022 ja 18.1., 1.2., 15.2.,
1.3.2023.

SAKSA, ALKEET
1240101 Saksan perusteet
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.15–19.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Dörte Leupold-Törrönen ● 50 t ● 59 €
Saksan kielen opiskelua aloitteleville
tai saksan kieltä jonkin verran opiskelleille, jotka haluavat palauttaa sitä
mieleensä.
Opiskellaan arkipäivän saksaa ja
harjoitellaan saksan kielen kirjoittamista ja puhumista.
Taitotaso A-A1.
Oppikirja Freut mich sekä opettajan
materiaali.
SAKSA, JATKO
1241101 Puhutaan saksaa jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.30–18.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Dörte Leupold-Törrönen ● 50 t ● 59 €
Saksaa vähintään kaksi vuotta opiskelleille ja niille, jotka ovat aiemmin
lukeneet saksaa.
Alussa kerrataan aiemmin opittua
esim. tapahtumista kertomista sekä
mielipiteiden ilmaisemista. Vahvistetaan arkielämän saksaa kuuntelemalla, puhumalla ja kirjoittamalla yhdessä
sekä pienryhmissä. Kieliopin osalta
käydään verbien kertausta, aikamuotoja sekä jonkin verran sijamuotoja.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja Freut mich 2 ja opettajan
materiaali.
RANSKA, JATKO
1251101 Puhutaan ranskaa jatko
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 14.45–16.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Dörte Leupold-Törrönen ● 50 t ● 61 €
Ranskan kieltä vähintään kaksi vuotta
tai aiemmin ranskaa opiskelleille.
Kerrataan aluksi aiemmin opittuja
asioita. Opetellaan käyttämään ranskan kieltä arkielämän tilanteissa, vahvistetaan kirjoittamista ja puhumista.
Kieliopin osalta kerrataan adjektiivien
taivutusta ja verbien sijamuotoja sekä
lukusanoja.

Kurssin aikana pidetään lauantaina
25.3. klo 10.00–14.00 ranskalainen
ruoka- ja tapakulttuuripäivä Waltterin
koulun kotitalousluokassa. Valmistetaan kotitalousopettaja Anne Nissisen johdolla perinteisiä ranskalaisia
ruokia ja syödään yhdessä.
Opettaja perii ruokatarvikemaksun
noin 12 €/ henkilö.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja Chez Oliver 3 ja opettajan
materiaali.
VENÄJÄ, JATKO
1261101 Venäjän kielen jatko 2
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.00–18.30
6.9.–29.11.2022, 17.1.–18.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €
Venäjää pari vuotta opiskelleille.
Tutustutaan yksityiskohtaisesti nykyvenäjään keskustellen arkielämästä,
matkustamisesta, venäjän kulttuurista
jne. Kerrataan lyhyesti kielioppia (sijamuodot yksikössä, preteriti ja futuuri)
sekä opiskellaan sanastoa entisistä
kappaleista ja opetellaan uutta.
Taitotaso A1.
Oppikirja uudistettu Kafe Piter 1,
kappaleesta 10 alkaen.
1261102 Venäjää edistyneille
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, 16.1.–24.4.2023
Katsiaryna Massinen ● 50 t ● 59 €
Venäjän kielen keskitason kurssi
niille, jotka tuntevat perusrakenteet,
mutta haluavat ylläpitää aikaisemmin hankittua kielitaitoa ja laajentaa
sanavarastoa.
Keskustellaan arkielämän aiheista,
venäläisestä kulttuurista ja Suomesta
venäläisen silmin. Kerrataan lyhyesti kielioppia ja sanastoa entisistä
kappaleista. Harjoitellaan lukemista ja
puhetta.
Taitotaso A2-B1.
Oppikirja Kafe Piter 3, kappaleesta
3 alkaen.
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Kielet
ESPANJA, JATKO

ITALIA, JATKO

1271101 Espanjaa matkailijoille
jatko 3A
Soisalo-opistotalo, luokka 302,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 15.00–16.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Irina Harjunheimo ● 50 t ● 59 €

1281101 Italian jatko 1
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 19.00–20.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Liisa Kärkkäinen ● 50 t ● 59 €

Espanjan opiskelua muutaman vuoden kieltä opiskelleille.
Aloitetaan opiskelu kertaamalla.
Taitotaso A2-B1.
Jatketaan syysloman jälkeen oppikirjasta Fantástico 2, kappaleesta 6.
1271102 Espanjaa matkailijoille
jatko 3B
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 18.20–19.50
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Irina Harjunheimo ● 50 t ● 59 €
Espanjan kielen opiskelua muutaman
vuoden kieltä opiskelleille.
Aloitetaan opiskelu kertaamalla.
Taitotaso A2-B1.
Jatketaan syysloman jälkeen oppikirjasta Fantástico 2, kappaleesta 6.
1271103 Espanjan kielen jatko 6
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 16.45–18.15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Irina Harjunheimo ● 50 t ● 59 €
Espanjan kielen opiskelua vähintään
neljä-viisi vuotta opiskelleille.
Taitotaso C1.
Oppikirja Fantástico 3, kappaleesta
6 alkaen.
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Italian kieltä alkeet suorittaneille.
Harjoitellaan kieltä eri tilanteissa, kuten kaupassa, ravintolassa ja
kaupungilla. Tehdään erilaisia puhe- ja
kuunteluharjoituksia sekä tutustutaan
Italian kulttuuriin ja matkakohteisiin.
Kurssi aloitetaan kertauksella. Jos
italian alkeiden opintosi ovat joskus
jääneet kesken, tämä kurssi sopii
sinulle.
Taitotaso A1.
Oppikirja on Bella vista 1, jatketaan
kappaleesta 6.
1281102 Italian kielen jatko 3
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.15–18.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Liisa Kärkkäinen ● 50 t ● 59 €
Italiaa noin kolme vuotta opiskelleille. Harjoitellaan italiaa käytännön
tilanteissa.
Opetellaan matkailusanastoa ja
tutustutaan Italian kulttuuriin ja matkakohteisiin. Pääpaino kurssilla on
puheen tuottamisessa.
Uudet opiskelijat ovat tervetulleita
ryhmään.
Taitotaso A1.
Oppikirja: Si parte 2.

1281103 Italian kielen jatko 4
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 18.30–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Liisa Kärkkäinen ● 50 t ● 59 €
Italiaa noin neljä vuotta opiskelleille.
Opiskelu painottuu käytännön tilanteissa tarvittavaan italiaan. Tehdään
erilaisia puhe- ja kuunteluharjoituksia
sekä tutustutaan Italian kulttuuriin ja
matkakohteisiin.
Uudet opiskelijat ovat tervetulleita.
Taitotaso A1.
Oppikirja on Si parte 2, kertauksen
jälkeen jatketaan kappaleesta 8.
1281104 Italian kielen jatko 5
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.45–18.15
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Liisa Kärkkäinen ● 50 t ● 56 €
Italiaa noin viisi vuotta opiskelleille.
Vahvistetaan puhutun italian taitoa.
Tehdään erilaisia keskustelu- ja kuunteluharjoituksia ja kerrataan lauserakenteita. Opetellaan matkailusanastoa sekä tutustutaan Italian kulttuuriin
ja matkakohteisiin.
Uudet opiskelijat ovat tervetulleita.
Taitotaso A2.
Oppikirja Italiano per passione,
jatketaan kappaleesta 3.

Tieto- ja viestintätekniikka
HEINÄVESI
DIGITAIDOT
Tule mukaan vuorovaikutteiseen
tietokoneen ja erilaisten sähköisten
palvelujen hallinnan maailmaan.
Tutustutaan omaan koneeseen ja
itseä hyödyttäviin palveluihin. Seuraavan kerran tapaamisen suunnittelussa
otetaan huomioon esiin nousseita
toiveita.
Sopii kaikille kiinnostuneille, jotka
kaipaavat vahvistusta tietotekniikan ja
oman koneen hyötykäyttöön.
Oma kannettava tietokone mukaan.
Lisätietoja
riina.albrecht@soisalo-opisto.fi

3406401 Digitaidot:
Tietokoneen hallinta ja
sähköiset palvelut
Heinäveden yläkoulu,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ti 16.00–17.30
6.9.–22.11.2022
Riina Albrecht ● 10 t ● 23 €

3406402 Digitaidot:
Tietokoneen hallinta ja
sähköiset palvelut
Heinäveden yläkoulu,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ti 16.00–17.30
10.1.–11.4.2023
Riina Albrecht ● 14 t ● 33 €

Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9., 4.10.,
8.11. ja 22.11.2022.

Kokoontumiskerrat: 10.1., 24.1., 7.2.,
21.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.2023.
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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 A1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
8.10.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405402 Digiapu A2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
8.10.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405403 Digiapu A3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
8.10.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405404 Digiapu B1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
12.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405405 Digiapu B2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
12.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405406 Digiapu B3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
12.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
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3405407 Digiapu C1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
19.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405416 Digiapu F1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
11.3.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405408 Digiapu C2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
19.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405417 Digiapu F2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
11.3.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405409 Digiapu C3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
19.11.2022
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405418 Digiapu F3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
11.3.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405410 Digiapu D1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
21.1.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405419 Digiapu G1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
1.4.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405411 Digiapu D2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
21.1.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405420 Digiapu G2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
1.4.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405412 Digiapu D3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
21.1.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405421 Digiapu G3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
1.4.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

3405413 Digiapu E1
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 8.30–10.00
4.2.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

JOROINEN

3405414 Digiapu E2
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.05–11.35
4.2.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €
3405415 Digiapu E3
Varjentiini, kahvio/ kokoushuone,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 11.40–13.10
4.2.2023
Markku Lybeck ● 2 t ● 38 €

DIGITAIDOT
3406301 Digitaidot: Sähköpostin haltuunotto
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
16.9.–23.9.2022
Riina Albrecht ● 4 t ● 17 €
Digitaitojen opinnoissa keskitytään
arjessa tarvittaviin taitoihin. Sähköpostia tarvitaan monessa tilanteessa.
Opitaan käytön kannalta oleellisia
asioita.
Ota oma kannettava tietokone
mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikka
3406302 Digitaidot: Etätyökalut
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Pe 12.00–13.30
30.9.–7.10.2022
Riina Albrecht ● 4 t ● 17 €
Tutustutaan erilaisiin etäyhteysmahdollisuuksiin mm. Google meet, Teams
osallistujien tarpeiden mukaan.
Kokeillaan yhdessä yhteyksiä.
Ota oma kannettava tietokone
mukaan.

VARKAUS
TIETOKONE HUVIKSI JA HYÖDYKSI
3401101 Kokoa oma tietokoneesi
Nuorten Talo,
Osmajoentie 28, Varkaus
La 12.00–15.15
24.9. ja 8.10.2022
Joona Parkkinen ● 8 t ● 23 €
Kurssi omasta koneesta unelmoijille.
Voit suunnitella ja koota hallitusti
oman tietokoneesi esimerkiksi pelikoneeksi tai muuhun käyttöön.
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
eri vaihtoehtoihin ja saat opastuksen
mitä kaikkea tarvitset, mistä ja miten
voit hankkia tarvittavat osat ja tunnistaa niiden yhteensopivuudet.
Toisella kerralla kasataan oma
kone ja testaillaan sekä saat vinkkejä
jatkoon.
Kurssi sopii kaikenikäisille asiasta
kiinnostuneille, myös kootun koneen
päivittäjille sekä niille, jotka eivät
tässä vaiheessa kokoa omaa konetta,
mutta haluaisi suunnitella sellaisen.
Tietotekniikka arjessa hyötynä
ja ilona
Opetellaan ohjatusti tietotekniikan
hyötykäyttöä monipuolisesti niin, että
siitä on iloa ja hyötyä arkisissa puuhissa ja harrastuksissa.
Kurssi sisältää tietokoneen käytön
perusasioista ja vinkeistä tietoturva-asioihin sekä paljon siltä väliltä.
Sisältöä sovitetaan kurssilaisten
toiveisiin, joita on mahdollisuus kertoa
jo ilmoittautumisvaiheessa.
Ota tietokone mukaan.

3410101 Tietotekniikka arjessa
hyötynä ja ilona
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 12.00–13.30
28.10.–2.12.2022
Joona Parkkinen ● 12 t ● 33 €
H
3410102 Tietotekniikka arjessa
hyötynä ja ilona
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 12.00–13.30
13.1.–17.2.2023
Joona Parkkinen ● 12 t ● 33 €
DIGITAIDOT
3406101 Käytännön digikoulutusta arkeen
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 9.00–12.15
8.9.–6.10.2022
Riina Albrecht ● 20 t ● 38 €
Digitaalisuus vaikuttaa moneen
asiaan nykyisessä yhteiskunnassa,
kun monet palvelut ovat siirtyneet
käytettäväksi sähköisesti eli netissä.
Kurssilla käydään läpi eri digitaalisia
palveluja ja toimintoja tietokoneella ja
puhelimella osallistujien tarpeiden ja
mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Tavoitteena on jokaisen oman
osaamisen kartoitus sekä digitaitojen
ymmärtäminen ja eri palveluihin tutustuminen sekä käyttöönotto. Osallistuja
pääsee kurssilla tutustumaan, mitä
digitaidot ja teknisen osaamisen hyväksikäyttö voi tuoda hänen elämäänsä. Mitä kaikkea digiä on tarjolla ja
miten sitä voi hyödyntää arjessa.
Ota mukaan kannettava tietokone
tai ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset tietokoneen. Ota
mukaan myös oma älypuhelin (jos
sellainen on).

KUVANKÄSITTELY
3419101 Kuvankäsittely
ilmaisohjelmilla
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 9.00–10.30
30.9.–4.11.2022
Riina Albrecht ● 10 t ● 23 €
Omien valokuvien käsittelyä (puhelimesta, muistikortilta, skannauskansiosta) tietokoneen omalla Win10
ohjelmalla ja jollakin ladattavalla
ilmaisohjelmalla (esim. Gimp).
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.
Ota mukaan kannettava tietokone ja
valokuvia, joita haluat käsitellä.
PALVELUT JA SOVELLUKSET
3417101 Videoeditointi
Resolve-ohjelmalla
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.30–19.00
27.9.–11.10.2022
Joona Parkkinen ● 6 t ● 23 €
Kiinnostaako omien videoiden editointi ja mahdollisesti myös niiden jakaminen eri tavoin ja eri paikkoihin.
Aloitetaan ensin ohjelman lataamisella omalle koneelle ja siihen tutustumisella. Toisella kerralla käsitellään ja
editoidaan kuvaamaasi videota ja kolmannella kerralla syvennetään oppeja
sekä saat hyviä vinkkejä jatkoon.
Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille ja jo hieman tietokoneen käyttöä
hallitseville.
Ota mukaan kannettava tietokone.
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Ihminen, ympäristö
ja yhteiskunta
VERKKOKURSSI

HEINÄVESI

4102301 Linnut ja lintuharrastus
Etäopetus
Ke 17.30–19.00
18.1.–15.4.2023
Piia Ratava ● 21 t ● 38 €

YHTEISKUNTA

Haluaisitko oppia tunnistamaan
lintuja ja niiden ääniä sekä tietää
lisää lintuharrastuksesta? Tule
tutustumaa noin 100 alueellamme
yleisimmin tavattavaan lintulajiin ja
niiden elämään. Lisäksi perehdytään
lintuharrastuksen välineisiin, kirjoihin
ja internet-sivustoihin sekä Pohjois-Savon linturetkikohteisiin.
Kurssi sisältää 9 teoriakertaa etäopetuksena ke 18.1.–29.3. ja linturetken 15.4.2023. Tarkempi retkipaikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssi toteutetaan Teamsillä.
Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai puhelin) ja toimivan
internetyhteyden.
Linkki etäopetukseen lähetään
ennen kurssin alkua sähköpostiin.
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3298401 Arabian kieltä
ja kulttuuria lapsille
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
Ti 14.00–15.30
6.9.–4.10.2022
Mona Shamma ● 10 t ● 23 €
Tutustutaan lasten kanssa arabian
kieleen ja kulttuuriin.
Keskustellen, leikkien ja laulujen
kautta hauskalla tavalla lisätään
oman identiteetin vahvistamista.
Suunnattu syyrialaislapsille.
Kokoontumiskerrat: 6.9., 13.9.,
20.9., 27.9. ja 4.10.2022.
H
PUUTARHA JA PIHA
7103401 Omenapuun varrennus
Kypärä-talo,
Kypäräjärventie 67, Kypärä
La 9.00–15.45
18.3.2023
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. Tätä
varten sinulle lähetetään ohjevideo
ja kirjalliset ohjeet, miten varrenteet
otetaan.
Ennen kurssin alkua opettaja tilaa
kaikille ilmoittautuneille varrentamistarvikkeet: 3 juuripuuta ja vartteet,
varrennusteippiä/ sidontakumit,
varrennusvahan sekä ruukut ja mullan
(noin 25–30 €).
Halutessa voit tilata myös varrennuspuukon 20 €.
Opettaja perii tarvikemaksun kurssin alussa.
Ilmoittautuminen päättyy
19.2.2023. Jos perut ilmoittautumisen 19.2.2023 jälkeen, on sinun
maksettava vähintään tarvikkeet.
H
LUONTO JA ERÄ
4102401 Retkeilyä lähiluontoon
Otto Kotilaisen koulu,
Keskuksenkuja 2, Heinävesi
La 10.00–12.30
10.9. ja 17.9.2022
Kirsi Rissanen ● 7 t ● 17 €

Tule tutustumaan Heinäveden lähiluontoon yhdessä perheen kanssa.
Opetellaan kasvien ja lintujen tunnistamista sekä kartan lukua. Toisella
kokoontumiskerralla tutustutaan
Raaminmäen puulajipuistoon.
Päälle säänmukainen varustus.
Kokoontuminen on Otto Kotilaisen
koulun pihalla.
Kokoontumiskerrat: 10.9. ja
17.9.2022.
H
4102402 Luonnossa olemisen
taidot retkellä
Vuohkanan kota,
Sarvikummuntie 82, Sarvikumpu
La 12.00–14.15
24.9.2022
Minna Koistinen ● 3 t ● 17 €
Opetellaan tekemisen kautta luonnossa olemista ja jokamiehen oikeuksia
Vuohkanan kodan läheisyydessä,
Sarvikummussa.
Harjoitellaan esimerkiksi teltan pystyttämistä, riippumaton kiinnittämistä
ja retkikeittimen käyttöä.
Lisäksi kerätään luonnonmateriaaleja jokamiehen oikeuksia ja
velvollisuuksia toteuttaen. Kerätyistä
luonnonmateriaaleista tehdään yksi
yhteinen tai jokaisen oma luontotaideteos.
Päälle säänmukainen varustus ja
eväät mukaan.
Kokoontuminen on Vuohkanan
kodalla.
4102403 Mielen- ja kädentaitoja
metsäretkellä
Vuohkanan kota,
Sarvikummuntie 82, Sarvikumpu
La 12.00–15.15
1.10.2022
Minna Koistinen ● 4 t ● 17 €
”Metsään mieleni menevi...”
Tule kokemaan ja oppimaan metsän
hyvinvointivaikutuksista metsämieli-
menetelmään perustuen.
Tehdään metsäkävely, jonka aikana
pysähdytään tekemään metsämieliharjoitteita.
Metsämieli-menetelmä© on Suomessa 2000-luvun alkaen kehitetty
menetelmä, jossa yhdistyvät luonnon
terveysvaikutukset mielentaito- ja
läsnäoloharjoituksiin.
Iltapäivän aikana saat kuulla myös
teoreettista näkökulmaa metsän ja
luonnon hyvinvointivaikutusten syntymekanismeista eli siitä mitä ihmisen
kehossa tapahtuu, kun lähdetään
luontoympäristöön.

Päivän anti ja kokemukset kootaan
lopuksi itsetehtyyn risusydämeen.
Kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja
mielentaito-harjoituksista kiinnostuneille.
Retken päätteeksi pidetään eväshetki nokipannukahvin kera kodan
nuotion äärellä.
Päälle säänmukainen varustus ja
eväät mukaan.
Opettaja perii materiaalimaksun 4 €
(sis. kahvin/ teen ja kädentaitomateriaalit).
Kokoontuminen on Vuohkanan
kodalla.
HYVINVOINTI
6104401 Virikekerho
Kotirinne, Sairaalantie 2, Heinävesi
Ti 14.00–15.30
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Riina Albrecht ● 26 t ● 21 €
Kerho on yhteinen kokoontumis- ja
virkistyspaikka ikäihmisille sekä
aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille.
Kerhon ohjelmaan sisältyy keskusteluja, yhteislaulua, pelejä, visailuja,
jumppatuokioita ja retkiä sekä asiantuntijapuheenvuoroja.
Tarjoilu maksetaan opettajalle käteisellä jokaisella kurssikerralla
(2 €/ kerta).
Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9.,
4.10., 25.10., 8.11., 22.11.2022 ja
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3.,
11.4.2023.
Alennus on huomioitu kurssimaksussa.

6104402 Toiminnalliset
lystilauantait
Varjentiinin sali,
Virastokuja 4, Heinävesi
La 10.00–13.15
24.9.–26.11.2022, 28.1.–29.4.2023
Veijo Honkonen ● 28 t ● 45 €
Tule viettämään mukavia toiminnallisia lauantaipäiviä yksin, yhdessä
lapsen tai perheen kanssa.
Pelataan, leikitään, retkeillään,
leivotaan, tehdään käsitöitä ym.
Tarkempi sisältö suunnitellaan kurssin
alussa.
Kokoontumiskerrat: 24.9., 29.10.,
26.11.2022 ja 28.1., 25.2., 25.3.,
29.4.2023.

JOROINEN
7198301 Sienet tutuksi retkellä
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
La 10.00–15.00
3.9. ja 17.9.2022
Merja Turunen ● 12 t ● 33 €
Opetellaan tunnistamaan muutama
sienilaji ja harjoitellaan sitä, kuinka
sienten tuntomerkkejä etsitään ja
verrataan kirjojen kuvauksiin.
Kurssi sopii aloittelijoille ja vähän
kokeneemmillekin.
Varusteena maastokelpoiset jalkineet ja vaatteet, eväät, kori, sieniveitsi
ja sienikirja (jos sellainen on).
Tarkempi kokoontumispaikka
Kolmalla, ilmoitetaan ennen kurssin
alkua.
Retkipäivät ovat 3.9. ja 17.9.2022.

VARKAUS
HISTORIA
1301101 Sukututkimuksen
perusteet
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.00–19.15
15.9.–6.10.2022
Merja Vihanto ● 12 t ● 33 €
Haluatko tutustua oman sukusi
historiaan ja aloittaa sen tutkimisen?
Kurssilla lähdemme sukututkimuksen maailmaan perehtyen tärkeisiin
lähteisiin ja hyödynnämme paljon
internetin tietokantoja sukututkimuksen apuvälineenä.
Kokoontumiskerrat: 15.9., 22.9.,
29.9. ja 6.10.2022.
Lisätietoa
merja.vihanto@sukutaitajat.fi
H
1301102 Sukututkimuksen jatko
Soisalo-opistotalo, atk-luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.00–19.15
19.1.–9.2.2023
Merja Vihanto ● 12 t ● 33 €
Syvennytään tutkimuksen tekemiseen. Kurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille.
Kokoontumiskerrat 19.1., 26.1.,
2.2. ja 9.2.2023.
Lisätietoa
merja.vihanto@sukutaitajat.fi
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PUUTARHA JA PIHA
7198101 Hyötykasvien viljely
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.30–20.00
1.3. ja 15.3.2023
Eve Antikainen ja Sirpa Ylönen
● 6 t ● 23 €
Haluaisitko kasvattaa yrttejä, hedelmiä, marjoja, vihanneksia tai juureksia, mutta epäröit, että 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: 1.3. ja
15.3.2023.
H
7198102 Iloa omasta pihasta
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.30–20.00
12.4. ja 19.4.2023
Eve Antikainen ja Sirpa Ylönen
● 6 t ● 23 €
Rento kurssi aloitteleville puutarhanhoidosta kiinnostuneille kotipuutarhurille, jotka kaipaavat opastusta oman
pihan hoitoon.
Saat ohjeita luonnonmukaiseen ja
ympäristölle ystävälliseen puutarhanhoitoon.
Oppiminen tapahtuu yhdessä keskustellen.
Kokoontumiskerrat 12.4. ja
19.4.2023.
H
HYVINVOINTI
6104101 Tarinatupa villeille
ja virkeille 55+ -ikäisille
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 13.00–14.30
8.9.–24.11.2022, 12.1.–27.4.2023
Miia Impiö ● 26 t ● 41 €
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Toimintaa ja virkistymistä mukavan yhdessäolon merkeissä. Tarinoidaan mukavia, tehdään vierailuja ja käydään
retkillä.
Toiminta suunnitellaan yhdessä
ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tervetuloa myös uudet tarinatupalaiset.
Maksulliset tapahtumat omakustanteisia.
Kokoontumiskerrat: 8.9., 22.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11.2022 ja
12.1., 2.2., 23.2., 16.3., 30.3., 13.4.
ja 27.4.2023.
JÄRJESTYKSENVALVOJA
Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Peruskoulutuksen suoritettuasi voit
hakea poliisilta hyväksyntää toimia
järjestyksenvalvojana (järjestyksenvalvojakortti).
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia
asioita: järjestyksenvalvojan tehtävät,
toimialueet ja toimipaikat sekä oikeudet ja velvollisuudet, voimakeinojen
käyttöön oikeuttavat tilanteet, fyysinen
voimankäyttö, käsirautojen ja patukan käyttö, hätävarjelu ja pakkotila,
yleinen kiinniotto-oikeus, järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja
rikosoikeudellinen suoja, paloturvallisuus ja ensiapu.
Materiaali jaetaan opetuksen
alussa. Koulutus toteutetaan etä- ja
lähiopetuksena.
Linkki etäopetusta varten lähetetään sähköpostiin ennen koulutuksen
alkua.
9511101 Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Etäopetus ja Varkaus
Pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.30
pe 30.9. ja la 1.10. etäopetus
su 2.10. Soisalo-opistotalo, luokka
203, Taipaleentie 24, Varkaus
pe 7.10. etäopetus
la 8.10. ja su 9.10. Soisalo-opistotalo,
luokka 203, Taipaleentie 24, Varkaus
Tomi Sikanen ● 40 t ● 103 €
9511102 Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus
Etäopetus ja Varkaus
Pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.30
pe 27.1. ja la 28.1. etäopetus
su 29.1. Soisalo-opistotalo, luokka
203, Taipaleentie 24, Varkaus
pe 3.2. etäopetus
la 4.2 ja su 5.2. Soisalo-opistotalo,
luokka 203, Taipaleentie 24, Varkaus
Tomi Sikanen ● 40 t ● 103 €

Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Kertauskoulutus on tarkoitettu
järjestyksenvalvojakortin omistaville
henkilöille, joiden hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi on päättymässä.
Koulutuksessa kerrataan järjestyksenvalvojan tehtäviin kuuluvia
kokonaisuuksia sekä opetetaan muuttunutta järjestyksenvalvojia koskevaa
lainsäädäntöä. Koulutus toteutetaan
mukaansa tempaavalla ja keskustelevalla otteella.
Kurssin suorittanut voi hakea uutta
hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi
poliisilta.
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.
9511103 Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 9.00–17.00
24.9.2022
Tomi Sikanen ● 8 t ● 67 €
9511104 Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 9.00–17.00
18.2.2023
Tomi Sikanen ● 8 t ● 67 €
ENSIAPU
6110101 Ensiapu 1
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti ja ke 8.15–15.30
11.–12.10.2022
Maarit Antikainen ● 16 t ● 97 €
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet sisällön mukaisesti:
auttamistoiminta onnettomuudessa
tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat
sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat, murtumat ja myrkytykset sekä

Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta
defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.
Kurssista saa tarvittaessa Soisalo-opiston ensiaputodistuksen ja se
sisältyy kurssimaksuun.
Hätäensiapu
6112101 Hätäensiapu 4 h
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 8.15–11.30
15.11.2022
Maarit Antikainen ● 4 t ● 53 €
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun
antamisen perusteet: hätäensiapu,
toiminta hätäensiapua vaativissa
tilanteissa, tajuttoman ensiapu ja elvytys sekä defibrillaattorin käyttö osana
elvytystä.
Kurssi kertaa kertaalleen voimassa
olevan EA1:n tai EA2:n.
Kurssista saa tarvittaessa Soisalo-opiston ensiaputodistuksen ja se
sisältyy kurssimaksuun.
6112102 Hätäensiapu 8 h
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 9.00–16.15
12.11.2022
Maarit Antikainen ● 8 t ● 67 €
Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun
antamisen perusteet: hätäensiapu,
toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu, elvytys,
haavat ja yleisimmät sairauskohtaukset ja defibrillaattorin käyttö osana
elvytystä.
Kurssi kertaa kertaalleen voimassa
olevan EA1:n tai EA2:n.
Kurssista saa tarvittaessa Soisalo-opiston ensiaputodistuksen ja se
sisältyy kurssimaksuun.
HYGIENIAPASSI
Elintarvikelain mukaan hygieniapassia tarvitaan, jos työskentelee
elintarvikehuoneistossa ja käsittelee
pakkaamattomia helposti pilaantuvia
elintarvikkeita. Hygieniapassin saa
suorittamalla hygieniatestin hyväksytysti. Tämä koulutus valmentaa sinut
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.

Oppikirja: Elintarvikehygienian
perusteet (Sefo konsultointi) . Kirjan
voi tilata netistä tai lainata kirjastosta.
Lisäksi opettaja lainaa kirjoja koulutuksen aikana.
Ota virallinen henkilöllisyystodistus
mukaan. Kurssimaksu sisältää todistusmaksun.
Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä testin suhteen, ota yhteyttä kolme viikkoa
ennen testiä (lisäjärjestelyistä voi tulla
lisämaksua).
8105101 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 12.00–15.15
1.11.2022
Kirsi Sarkkinen ● 4 t ● 57 €
8105102 Hygieniapassi
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 15.00–18.15
25.4.2023
Kirsi Sarkkinen ● 4 t ● 57 €
MUU KOULUTUS
9999101 Voimia eron jälkeiseen
arkeen! – Suomalainen
eroseminaari
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.30–20.45
14.9.–30.11.2022
perheterapeutti Anneli Vesamaa
● 44 t ● 56 €
Eroseminaari on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat
työskentelevät koulutetun vetäjän
johdolla.
Erokriisissä tuntuu kuin kaikki hajoaisi alta. Näin ollen on hyvä pohtia
ja purkaa eron tuomia kipeitä tunteita; surua, vihaa, luopumisen tuskaa
vertaisryhmässä. Samalla kootaan
yhdessä palikoita, joille uusi, parempi
elämänvaihe rakentuu ja käydään läpi
koettua ja kurkotetaan kohti uutta.
Saat myös välineitä ja voimavaroja
uuteen elämänvaiheeseen. Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea
lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.
Seminaarin viimeinen tapaaminen on
omistettu kokonaan lasten näkökulmaan erossa.
Suomalainen eroseminaari on vakiintunut eroauttamisen muoto, joka
perustuu amerikkalaisen psykologin
Tri Bruce Fisherin menetelmään.
Suomeen menetelmän on päivittänyt
Marianna Stolbow.

Ennen kurssin aloitusta ole yhteydessä opettajaan Anneli Vesamahan
anneli.vesamaa@pp.inet.fi tai puh.
040 735 9411.
Kurssimateriaali: Jälleenrakennus
– kun suhteesi päättyy, Bruce Fisher
ja/ tai Erosta eteenpäin Marianna
Stolbow, jotka toivotaan osallistujien
hankkivan työskentelyn tueksi.
9999102 Iloa arkeen
vapaaehtoistoiminnasta
Nuorten Talo, auditorio (B1033),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.30–19.45
20.9.–25.10.2022
15 t ● kurssi on maksuton
Tule mukaan vuorovaikutteiselle Iloa
arkeen vapaaehtoistoiminnasta –kurssille. Vapaaehtoistoiminnan kautta
koet merkityksellistä tekemistä ja sen
kautta kohtaat uusia ihmisiä.
Kurssi sopii vapaaehtoistoimintaan osallistumista harkitsevalle, jo
vapaaehtoisena toimiville ja yleisesti
toiminnasta kiinnostuneille.
Vapaaehtoistoiminnan perusteet ja
Kiinnostuin vapaaehtoistoiminnasta
-luennoille osallistuvat kaikki. Edellä
mainittujen lisäksi voit valita 1–3
luentoa (27.9., 4.10. ja 11.10.), joihin
osallistut. Kerro ilmoittautumisvaiheessa, mille luennoille olet tulossa.
Kurssi on maksuton.
Ohjelma:
Ti 20.9. Vapaaehtoistoiminnan
perusteet
Anne Porthén, toiminnanjohtaja Kansalaisareena ry
Ti 27.9. Vapaaehtoinen kriisissä
olevan tukena
kriisityöntekijä, työnohjaaja Jarkko
Kuhanen, Kuopion Kriisikeskus
Ti 4.10. Vapaaehtoinen maahanmuuttajan tukena
vapaaehtoistyön ohjaaja Varsha Shurpali, Setlementti Puijola/ kansainvälinen kohtaamispaikka
Ti 11.10. Yhdessä kulkien - vapaaehtoisena ikäikäihmiselle
kotihoidon fysioterapeutti Tiina Hämäläinen ja diakoniatyöntekijä Pia Hosio
Ti 25.10. Kiinnostuin vapaaehtoistoiminnasta, miten jatkan
tästä eteenpäin
osallisuuskoordinaattori Tarja Tomperi ja hyvinvointikoordinaattori Sari
Markkanen
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Katso
tanssikoul
u
– sivulla 6
4

Tanssi
HEINÄVESI
LAVATANSSI
1185401 Paritansseja vakioista
ja swingeistä lattareihin
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
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To 18.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Päivi Hämäläinen ● 50 t ● 59 €
Tule oppimaan paritansseja, ryhmän
mukaan edeten.
Tunneilla opetellaan tanssimisen ja
parityöskentelyn perusteita eri tanssilajeissa.

Tanssilajeina lavoilla tanssittavat
lajit, esim. foksi, valssi, fusku, bugg,
rumba-bolero ja cha cha. Tanssilajit
sovitaan ryhmän kanssa yhdessä.
Kurssi sopii tanssiharrastuksen
aloittajalle tai jo pidempään tanssineille, jotka haluavat kehittää parityöskentelytaitojaan tai lisätä tanssitaitoaan eri tanssilajeissa.

MUUT TANSSIRYHMÄT
1189401 Lattareita ja swingejä
soolona
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
To 19.45–20.45
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Päivi Hämäläinen ● 33 t ● 47 €

liikkeitä ja askelsarjoja sekä lopuksi
venytellään rauhalliseen musiikkiin.
Samaan musiikkiin voit liikkua rauhallisesti tai vauhdikkaasti, oman kunnon
mukaan. Kurssilla opitaan lavatanssista tuttuja askeleita – hiki ja iloinen
mieli kotiin viemisinä.

VARKAUS

Kurssi on sinulle, joka haluat tanssia
ja antaa liikkeen viedä mukanaan.
Opetellaan latinalais- ja swingtansseja sekä niiden tekniikkaa ja
nautitaan tanssin ilosta lyhyehköin
koreografioin. Tärkeintä on tanssin
luonnollisen liikkeen oppiminen ja
tanssin ilosta nauttiminen.
Sopii vasta-aloittajasta jo pitkään
tanssineelle.

AIKUISBALETTI
Tunneilla tutustutaan baletille ominaiseen liikekieleen. Tunti koostuu
balettitangon ääressä tehtävistä tekniikkaharjoituksista, keskilattia-harjoituksista sekä diagonaalissa tehtävistä
liikkuvista harjoitteista, pienistä
balettikoreografioista ja loppuvenyttelystä. Baletin avulla ryhti paranee,
liikkeisiin tavoitellaan sulavuutta sekä
treenataan kehonhallintaa ja koordinaatiokykyä.

JOROINEN

1183101 Baletti alkeistaso, aikuiset
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 19.00–20.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ville Valkonen ● 50 t ● 59 €

LAVATANSSI
1185301 Lavatanssi
Rantatupa, Tahkoranta,
Tahkorannantie 32, Joroinen
Ma 19.30–21.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Markku Nissinen ● 50 t ● 59 €
Tämä ryhmä soveltuu aloittaville sekä
jo alkeita jonkin verran osaaville.
Tunneilla harjoitellaan tavallisimpia
lavoilla tanssittavia lavatansseja mm.
tango, valssi, foxi, fusku jne.
Liikkeelle lähdetään 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.
LAVIS
1189301 Lavis
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 18.30–19.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne Nissinen ● 33 t ● 47 €
Lavista voi harrastaa ilman paria ja
harrastuksen voi aloittaa ikään, sukupuoleen tai taitotasoon katsomatta
kuka tahansa. Lavistunnit aloitetaan
helpoilla lämmittelysarjoilla. Taidon
karttuessa otetaan mukaan uusia

Tunti soveltuu aloittelijoille tai vuoden
balettia tanssineille.
1183102 Baletti jatkotaso, aikuiset
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 19.00–20.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Ville Valkonen ● 50 t ● 59 €
Aikuisbaletin jatkoryhmä soveltuu
useamman vuoden balettia harrastaneille.
Tunneilla keskitytään tankotyöskentelyn ja keskilattia-harjoitusten avulla
liikkeiden oikeellisuuteen ja baletille
ominaisen esteettisyyden hahmottamiseen.
1183103 Kärkitossutunti
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 20.30–21.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Ville Valkonen ● 17 t ● 35 €
Kärkitossutunti soveltuu useamman
vuoden balettia harrastaneille ja
perusasiat osaavalle.
Tunnilla tehdään harjoituksia tangon ääressä ja keskilattialla.
Tanssijalla on oltava 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
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne Hämäläinen ● 50 t ● 59 €
Tunti soveltuu kaikenikäisille itämaisen tanssin aloittaville tai vuoden
tanssineille.
Tunneilla tutustutaan itämaisen
tanssin perusliikkeisiin ja tekniikkaan
sekä tehdään sarjoja, joista koostetaan pieniä tansseja.
1184102 Itämaisen tanssin jatko
Tehtaan koulu, sali,
Savontie 4, Varkaus
Ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne Hämäläinen ● 50 t ● 59 €
Laji sopii kaikenikäisille, itämaisen
tanssin perusliikkeet jo hallitseville.
Kurssilla opetellaan itämaisen
tanssin perustekniikkaa ja vaikeampia
sarjoja, joista tehdään koreografioita.
LAVATANSSI
Lavatanssitunneilla harjoitellaan
tavallisempia lavoilla tanssittavia
lavatansseja mm. tango, valssi, foxi,
fusku. Lähdemme liikkeelle perusaskeleista ja -kuvioista rauhalliseen
tahtiin, hyvän musiikin tahdittamana.
Tunnin aikana harjoitellaan eri tansseja ja seuraavalla kerralla kerrataan
aikaisemmin opittua. Osallistujat
voivat kurssin alussa vaikuttaa kauden aikana opetettavien tanssilajien
valikoimaan.
1185101 Lavatanssi alkeistaso
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 19.30–21.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Anja Holopainen ● 50 t ● 59 €
Tunnit soveltuvat kaikenikäisille, aloitteleville harrastajille, eikä aikaisempaa kokemusta tarvitse olla.
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1185102 Lavatanssin perustaso
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Su 17.00–18.30
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Markku Nissinen ● 50 t ● 59 €

1185105 Parisalsan alkeet
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 18.15–19.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Markku Nissinen ● 50 t ● 59 €

Tunnit soveltuvat lavatanssin alkeet
osaavalle. Liikkeelle lähdetään perusaskeleista ja -kuvioista rauhalliseen
tahtiin. Lisäharjoituksia annamme niille, joilla perusteet ovat jo kunnossa.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa
paria.
Lisätietoja Markku, puh. 040 745
2681 tai info@tanssinissinen.com

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.
Laitathan ilmoittautumiseesi tiedon,
tuletko kurssille yksin vai parin kanssa.
Tunneilla voi tanssia viejänä tai seuraajana sukupuolesta riippumatta.
Lisätietoja Markku,
puh. 040 745 2681.

1185103 Lavatanssin jatko
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Su 18.30–20.00
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Markku Nissinen ● 50 t ● 59 €
Soveltuu lavatansseja aikaisemmin
harrastaneille.
Mukaan tulee uusia tanssilajeja
ja syvennetään aiemmin opeteltuja.
Kiinnitämme huomiota yhä enemmän
vientiin ja seuraamiseen sekä musiikin tulkintaan.
Tunnille voit tulla myös ilman omaa
paria.
Lisätietoja Markku, puh. 040 745
2681 tai info@tanssinissinen.com.
1185104 LeiLa® Lavatanssia
Leideille
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Su 17.00–18.30
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Anne Nissinen ● 50 t ● 59 €
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 ei tarvitse odotella
tanssivuoroa. Opit viejän tai seuraajan
roolit ja halutessasi vaikka molemmat,
Suomessa yleisesti tanssittavissa paritansseissa.
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.

46

1185106 Parisalsan jatko
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 19.45–21.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Markku Nissinen ● 50 t ● 59 €
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.
Tule mukaan pitämään hauskaa
salsan pyörteissä.
Lisätietoja Markku,
puh. 040 745 2681.
SENIORITANSSI
1186101 Senioritansseja ja
tuolijumppaa
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 13.00–14.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Helmi Jurvanen ● 50 t ● 59 €
Tunnilla verrytellään kansainvälisen
senioritanssin avulla ja sen jälkeen
ylläpidetään lihaskuntoa sekä lihasten liikkuvuutta tuolijumpan avulla.
Senioritanssi ja tuolijumppa lisäävät
liikkumisen keveyttä, parantavat tasapainoa, edistävät sydänterveyttä, ehkäisevät muistin heikkenemistä sekä
antavat oppimisen iloa ja elämyksiä.

TANKOTANSSI
Tankotanssi on tanssi- ja liikuntamuoto, jossa käytetään lattiasta kattoon
ulottuvaa tankoa. Laji kehittää voimaa, notkeutta, koordinaatiokykyä ja
on hauskaa.
Tunneilla yhdistyvät tangolla tehtävä
akrobatia ja tanssi. Tangolla tehdään
erilaisia pyörähdyksiä, pitoja sekä
opitaan kiipeilemään tangolle ja
päälläseisontaa. Liikkeet yhdistellään
pieniksi tanssillisiksi koreografioiksi.
Tankotunneille tarvitset mukaan
lyhyet shortsit (jossa ei ole neppareita
eikä nappeja yms. jotka voivat naarmuttaa tankoja) ja käsipyyhkeen.
Korut, kuten sormukset, kaulakorut
ja riippuvat korvakorut tulee riisua
pois tuntien ajaksi.
1188101 Tankotanssi Minit
(7–11-vuotiaat)
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 16.00–17.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Johanna Seppänen ● 33 t ● 47 €
Ryhmä on 7–11-vuotiaille tytöille ja
pojille.
1188102 Tankotanssi Juniorit
(11–15-vuotiaat)
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 17.00–18.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Johanna Seppänen ● 33 t ● 47 €
Ryhmä soveltuu 11–15-vuotiaille uusille sekä lajiin jo tutustuneille tytöille
ja pojille.
1188103 Tankotanssin avoin taso
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 18.15–19.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Johanna Seppänen ● 33 t ● 47 €
Ryhmä soveltuu sekä aloittaville ja jo
muutamankin vuoden treenanneille.
Kurssilla edetään oman taitotason
mukaan. Tehdään myös haastavampia liikkeitä tangolla sekä invertoiden
eli harjoitellaan tangolla ylösalaisin
tehtäviä liikkeitä.
1188104 Tankotanssia
edistyneille
Tehtaan koulu, musiikkiluokka,
Savontie 4, Varkaus
Ke 19.15–20.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Johanna Seppänen ● 33 t ● 47 €

Tanssi
Sopii jo useamman vuoden lajia harrastaneelle.
Tangolla tehtävien liikkeiden lisäksi
paneudutaan myös lattiatekniikkaan.
LAVIS
Lavista voi harrastaa ilman paria ja
harrastuksen voi aloittaa ikään, sukupuoleen tai taitotasoon katsomatta
kuka tahansa.
Lavistunnit aloitetaan helpoilla
lämmittelysarjoilla. Taidon karttuessa
otetaan mukaan uusia liikkeitä ja
askelsarjoja sekä lopuksi venytellään
rauhalliseen musiikkiin. Samaan
musiikkiin voit liikkua rauhallisesti tai
vauhdikkaasti, oman kuntosi mukaan.
Kurssilla opitaan lavatanssista
tuttuja askeleita – hiki ja iloinen mieli
kotiin viemisinä.
1189101 Lavis
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
To 17.00–18.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Anne Nissinen ● 33 t ● 47 €
1189102 Lavista rauhallisemmin
Tehtaan koulu, sali,
Savontie 4, Varkaus
Ti 16.45–17.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne Nissinen ● 33 t ● 47 €
Tämä tunti on sinulle, kun haluat
edetä rauhallisesti ja toistaa samoja
askelsarjoja useamman kerran.
MUUT TANSSIRYHMÄT
1189103 Tavisten tanssitunti
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 20.00–21.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Sonja Rnkk ● 33 t ● 47 €
Nyky- ja jazztanssiin tutustuminen
aloitetaan aivan alusta, lempeästi
kehoa kuunnellen.
Alkeisharjoituksia voidaan tehdä
oppilaiden toiveiden mukaan myös
muista tanssilajeista. Ei tarvitse olla
aikaisempaa tanssitaustaa.
1189104 Päivätanssit
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 11.00–12.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Maria Hätinen ● 33 t ● 47 €
Päivätansseissa pääset tanssimaan ja
liikkumaan tuttujen kappaleiden tah-

tiin, aivan 80-luvulta tähän päivään
saakka.
Tunnilla yhdistellään tuttuja tanssilajeja ja niiden piirteitä, piditpä sitten
lavatansseista tai nykyajan discosta.
Et tarvitse aiempaa tanssitaustaa,
sillä koreografiat ovat helposti opittavia.
1189105 Dancemix
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 17.00–18.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Maria Hätinen ● 33 t ● 47 €
Tunnilla otetaan vaikutteita katutanssista ja sen liikkeistä, joista yhdistellään helppoja tanssisarjoja. Musiikkina soitetaan niin tämän hetken hittejä
kuin vanhoja klassikoitakin.
Tunti on tasoltaan kevyt, eikä aikaisempaa tanssikokemusta tarvitse
olla.
Dancemix sopii kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita tanssista, liikunnasta ja
musiikista.
1189106 Afro fusion
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 20.00–21.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Sonja Rnkk ● 33 t ● 47 €
Tunnilla yhdistetään useita tanssilajeja afrikkalaiseen tanssiin. Tunti on
monipuolinen ja energinen, hieltä ja
hyvältä mieleltä on vaikea välttyä.
Kaikentasoiset tanssijat ovat tervetulleita.
Sopii nuorille ja aikuisille.
TANSSIN TIIVISKURSSIT
1189107 Rumban tiiviskurssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Su 14.00–16.15
9.10.–6.11.2022
Markku Nissinen ● 6 t ● 23 €
Opettelemme rumban (boleron)
perusteet.
Olennaista tanssissa ei kuitenkaan
ole niinkään jalkojen, vaan vartalon
liike. Hitaiden ja nopeiden liikkeiden
yhdistäminen saa aikaan rumban
erikoislaatuisen sensuellin ilmeen.
Lisätietoja Markku, puh. 040 745
2681 tai info@tanssinissinen.com
1189108 Night Club 2 Step
-tiiviskurssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus

Su 14.00–16.15
12.2.–26.2.2023
Markku Nissinen ● 6 t ● 23 €
1960-luvulta peräisin olevaa NC2Stepiä on tanssittu aikanaan hitaisiin
balladeihin. Laji istuu mainiosti myös
tämän päivän tunnelmalliseen musiikkiin.
Lisätietoja Markku, puh. 040 745
2681 tai info@tanssinissinen.com.
1189109 Kylävierailut tanssien
Eri kokoontumispaikkoja, Varkaus
La 18.00–20.00
25.3.–13.5.2023
Markku Nissinen ● 11 t ● 23 €
Lavatanssikurssi, jonka aikana
teemme kyläkierroksen Varkauden eri
kylien välillä.
Aloitamme tutustumisen Viljolahden Toukolasta (os. Viljolahdentie
1717, Viljolahti). Kokoonnumme myös
Harjurannan (os. Harjurannantie 588,
Varkaus) sekä Kangaslammin (os.
Sopulantie 4, Varkaus) kylätaloilla ja
päätämme kierroksen Viljolahteen (os.
Viljolahdentie 1717, Viljolahti).
Näin saamme arvokasta kanssakäymistä ja yhteistyötä kylien välille sekä
tutustumme uusiin ihmisiin.
Kurssi sopii kaikentasoisille tanssioille.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla
voimme yhdessä suunnitella harjoiteltavat tanssilajit.
Sinulla ei tarvitse olla omaa paria,
mutta halutessasi voit tanssia oman
parin kanssa.
Kurssi kokoontuu neljä kertaa
lauantai-iltaisin 25.3., 15.4., 29.4. ja
13.5. klo 18.00–20.00.
Lisätietoja Anne, puh. 040 542
5473 tai Markku, puh. 040 745 2681.
1185107 Häätanssin tiiviskurssi
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleen-tie 24, Varkaus
Su 18.00–19.30
7.5.–21.5.2023
Markku Nissinen ● 4 t ● 17 €
Tutustumme tanssilajeihin, jotka
voivat olla mukana yhdessä elämäsi
tärkeimmistä päivistä. Yhteiset askeleet sinulle ja valitullesi.
Voit lähettää ennakkoon kappale-ehdotuksia, joihin voimme etsiä
tunnilla sopivan tanssilajin.
Kurssi sopii myös häävieraille.
Lisätietoja Markku, puh. 040 745
2681 tai info@tanssinissinen.com
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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.
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Raskas: Tunneilla pidetään yllä kovaa vauhtia ja tehdään
raskaita lihaskuntoliikkeitä. Sopii rankan treenin ystävälle.
Oman kunnon mukaan tehtävä: Voit itse vaikuttaa
tunnin tehotasoon.

VERKKOKURSSI
Barre
Barre on tehokas koko kehon treeni,
se vahvistaa ja huoltaa erityisesti niitä
lihaksia (reidet, pakarat, keskivartalo),
joita nykyaikainen istuva elämäntyyli
laiminlyö. Pienillä liikkeillä saadaan
isoja tuloksia.
Ei koreografioituja liikesarjoja.
Jokainen treenaa omalla tempollaan
ja tekee itselleen sopivan määrän
toistoja.
Barre sopii kaikenikäisille ja -kokoisille, aloittelijoille sekä myös ammatikseen liikkuville.
Barren tuoman vahvuuden ja tuen
huomaat kehossa jo muutamien kertojen jälkeen.
Barre soveltuu erittäin hyvin kotitreeniksi, et tarvitse paljon tilaa – vain
korkean tuolin selkänojan, tason tai
kaiteen, jota käytät barrena eli tankona, 0.5–1kg:n käsipainot (myös esim.
vesipullot sopii) ja alustan lattialle.
Tunnit pidetään Zoomin välityksellä.
Linkki jaetaan ilmoittautuneille ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa.
8311108 Barre, aamupäivä
Etäopetus
Pe 10.00–11.00
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Piia Peräniitty ● 33 t ● 47 €
8311109 Barre
Etäopetus
Ti 19.00–20.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Piia Peräniitty ● 33 t ● 47 €

HEINÄVESI
TERVEYSLIIKUNTA
Monipuolista oman kehon painolla
tehtävää toiminnallista-, liikkuvuus- ja
lihaskuntoharjoittelua kaikille, oman
kunnon mukaan.
8310401 Terveysliikunta A
Heinäveden yläkoulu, liikuntasali 148,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ti 18.00–19.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Hannu Jääskeläinen ● 33 t ● 47 €
8310402 Terveysliikunta B
Heinäveden yläkoulu, liikuntasali 148,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ti 19.00–20.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Hannu Jääskeläinen ● 33 t ● 47 €

8310403 Jumppavenyttely
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ke 18.45–19.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Nellija Vartiainen ● 33 t ● 47 €
Jumppavenyttelyä niille, jotka kaipaavat hyvinvoinnin ylläpitoa.
Tunti jakautuu alkulämmittelyn jälkeen lempeään lihaskunto-osuuteen
ja pitkiin venyttelyihin.
Tehotaso kevyt.
H
KUNTOLIIKUNTA
8311401 Naisten jumppa
Heinäveden yläkoulu, budosali 228G,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ke 17.00–18.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Nellija Vartiainen ● 33 t ● 47 €
Monipuolista jumppaa naisille.
Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskuntoa ja venyttelyä.
Tehotaso keskiraskas.
8311402 Hikijumppa aikuisille
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ke 19.00–20.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Salla Danjo ● 33 t ● 47 €
Reipasta liikkumista ja helppoja
liikkeitä, lihaskuntoa sekä venyttelyä.
Sopii kaiken kuntoisille ja -ikäisille
aikuisille.
JOOGA
8340401 Rentoutusjooga
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
To 15.00–16.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Johanna Vinha ● 50 t ● 59 €
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-alkajillekin, jotka kaipaavat lempeitä
harjoituksia.
Ota mukaan oma joogamatto tai
vastaava alusta.

Kundaliini-jooga
Kundaliini-jooga on dynaamista ja
meditatiivista joogaa.
Se kehittää fyysistä kuntoa, notkistaa, rauhoittaa mielen, lievittää stressiä ja syventää itsetuntemusta. Sitä
kutsutaan myös tietoisuuden joogaksi.
8340402 Kundaliini-jooga
Heinäveden yläkoulu, budosali 228G,
Kenttätie 1, Heinävesi
To 18.30-20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Tiina Resch ● 50 t ● 59 €
8340403 Kundaliini-jooga
Karvion koulu, sali,
Venevalkamantie 2, Karvio
Ti 17.30–19.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Tiina Resch ● 50 t ● 59 €

JOROINEN
TERVEYSLIIKUNTA
8310301 Terveysliikunta
Urheilutalo, aula ja kuntosali,
Mutalantie 14, Joroinen
Ma 15.15–16.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Matti Pakalén ● 42 t ● 51 €
Tunti sisältää rauhalliseen tahtiin
tehtävää vaihtelevaa alkulämmittelyä,
venyttelyä sekä kuntosali-osuuden.
Sopii kaikille, myös ikäihmisille.
Tehotaso kevyt.
8310302 Kehonhuolto
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 17.30–18.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Tehotaso kevyt.
8310303 Kehonhuolto
Kuvansin koulu, sali,
Kuvansintie 6, Kuvansi
Ma 19.30–20.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Tunti sisältää liikkuvuusharjoitteita ja
venyttelyä.
Tehotaso kevyt.
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8310304 Kolman jumppa
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
Ma 16.45–17.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €

8311303 Miesten kuntopiiri
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 19.30–20.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €

Monipuolista liikuntaa eri välinein
sekä kehonpainolla.
Tehotaso sopii kaiken tasoisille
liikkujille.

Aloitamme alkulämmittelyllä. Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita käyttäen mm. kehonpainoa, vastuskuminauhaa ja keppiä. Mukavaa yhdessä
liikkumista.
Tehotaso oma kunnon mukaan.

8310305 Naisten terveysliikunta
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 18.00–19.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Monipuolista liikuntaa kaikenkuntoisille naisille.
Tunti sisältää myös kehonhuoltoa.
Tehotaso kevyt.
8310306 Tuolijumppa
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
Pe 10.00–11.00
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Tuolijumppaa turvallisesti ja tehokkaasti. Mukavaa yhdessä tekemistä, lihaskuntoa kehittäen ja kehoa h
 uoltaen.
Tehotaso kevyt.
KUNTOLIIKUNTA
8311301 Kuntoliikunta
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ti 16.30–17.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Sisältää monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja.
Sopii kaikenikäisille, kuntoaan
kohottaville liikkujille.
Tehotaso oman kunnon mukaisesti.
8311302 Kuntonyrkkeily
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Pe 16.00–17.00
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Käydään läpi nyrkkeilyn perustekniikkaa monipuolisesti mm. pariharjoitteina. Kokonaisvaltaista liikuntaa,
pääpaino sanalla kunto.
Sopii kaikille vauhdikkaasta liikunnasta pitäville.
Tehotaso keskiraskas.
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8311305 Naisten kuntopiiri
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
To 17.30–18.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Katri Janhunen ● 33 t ● 47 €
Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita käyttäen 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.
8311306 Miesten kuntopiiri
Kaitaisten kylätupa,
Kaitaistentie 423, Kaitainen
To 19.00–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Katri Janhunen ● 33 t ● 47 €
Kiertoharjoitteluna tehtäviä harjoitteita käyttäen 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
8311304 Kahvakuula
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
Ma 19.00–20.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
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
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 17 t ● 35 €
Venytellään ja huolletaan kehoa monipuolisesti.
Tehotaso kevyt.
8330302 Venyttely
Kerisalon ent. koulu,
Kerisalontie 834, Kerisalo
To 19.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Matti Pakalén ● 17 t ● 35 €
Käydään läpi erilaisia venytystekniikoita. Tunti sisältää venytyksiä niska-hartiaseudulle.
Sopii loppuvenyttelyksi sekä alkulämmittelyksi.
Tehotaso kevyt.
JOOGA
8340301 Hathajooga
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
Ke 18.00–19.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Marjut Huttunen ● 50 t ● 59 €
Lempeää harjoitusta tasapainoisempaan kehon ja mielen hyvinvointiin.
Hathajooga sopii kaikille omasta
terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.
Ota mukaan oma alusta.
8340302 Rentoutusjooga
Kolman vanha koulu/ Kolman ryhmis,
Kolmantie 261, Kolma
Su 16.00–17.15
15.1.–23.4.2023
Mervi Heiniö ● 22 t ● 38 €
Notkeutta ja tasapainoa ylläpitäviä
harjoituksia sekä rentoutusta.
Jooga auttaa selviytymään kehon
mukanaan tuomista haasteista ja
lisäämään vireyttä, iloa ja toimintakykyä.
Sopii niin iäkkäille kuin vasta-alkajille, jotka kaipaavat lempeitä harjoituksia.
Ota mukaan oma joogamatto tai
vastaava alusta.

Liikunta ja terveys
VARKAUS
TERVEYSLIIKUNTA
Kevennetty kuntovoimistelu
Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä.
Sopii liikuntaa aloitteleville ja peruskuntoa ylläpitäville.
Tehotaso kevyt.
8310101 Kevennetty kunto
voimistelu naisille A
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ma 11.00–11.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Matti Pakalén ● 25 t ● 41 €
8310102 Kevennetty kuntovoimistelu naisille B
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 10.00–10.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ronja Peltola ● 25 t ● 41 €
8310103 Kevennetty kuntovoimistelu miehille
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 13.00–13.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Matti Pakalén ● 25 t ● 41 €
8310104 Tuolijumppa
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 10.00–11.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Maria Hätinen ● 33 t ● 47 €
Tunnin rakenne koostuu alkulämmittelyistä, jonka jälkeen siirrytään
aerobisen- ja lihaskuntoharjoittelun
pariin. Tunnin lopussa venyttelyitä ja
kehonhuoltoa.
Tuolijumpan tavoitteena on lisätä
liikkuvuutta sekä pitää isot lihakset
vahvoina ja toimintakykyisinä.
Liikkeitä tehdään tuolilla istuen
sekä seisten, tuolista tukea ottaen.
Tuolijumppa on tasoltaan kevyt, mutta
tunnilla saat varmasti hien pintaan.
Kuntotasosi ei tarvitse olla aloittelijaa parempi osallistuaksesi tunnille.

8310105 Päivävoimistelu naisille
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 10.45–11.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €

8310108 Terveysliikunta
Harjurannan kylätupa,
Harjurannantie 588, Harjuranta
Ma 16.30–17.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €

Tunti sisältää lämmittelyä, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä.
Sopii parempikuntoisille ja peruskuntoa ylläpitäville.
Tehotaso kevyt.

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

8310106 Äiti-vauva jumppa
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 11.00–11.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Tunnilla tehdään monipuolisesti
erilaisia koko kehon liikkuvuus- ja
lihasvoimaharjoitteita, kehon hallintaa
lisääviä harjoitteita sekä lantionpohjan lihasten harjoitteita.
Harjoittelussa huomioidaan synnyttäneen naisen kehon palautuminen
ja kyseessä on enemmän lempeä
liikunnan aloitus, kuin rääkkitreeni.
Hiki kuitenkin tulee varmasti.
Ryhmään voivat osallistua kaikenkuntoiset naiset.
Vauvaa ei käytetä harjoitteissa
painona, vaan hän saa seurata äidin
jumppaa matolta tms. Harjoitteet on
suunniteltu siten, että äiti voi aloittaa
jumpassa, kun kokee synnytyksen
jälkeen olevansa siihen valmis.
Vauvan suositusikä 0 kk→ siihen
asti, kun vauva rupeaa liikkumaan
vikkelämmin.
Vauvaa voi luonnollisesti syöttää ja
sylitellä tunnin aikana vapaasti.
8310107 Kuntosali-circuit
Uimahalli, kuntosali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 12.00–13.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Circuit on kuntosalilla tapahtuva
ohjattu kiertoharjoittelu, joka kehittää
aerobista kuntoa ja lihaskestävyyttä.
Opettaja opastaa oikeat liikkeet ja
tukee sinua harjoittelussa.
Circuitiin voivat osallistua niin
aloittelijat kuin kovakuntoisetkin,
sillä tehon voit itse säätää kunnollesi
sopivaksi.

8310109 Sydänjumppa
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Ma 12.15–13.45
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Matti Pakalén ● 50 t ● 59 €
Monipuolista terveysliikuntaa mm.
keppi- ja pallojumppaa sekä kuntosaliharjoittelua.
Tehotaso sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille.
8310110 Toukolan jumppa
Toukola, Viljolahdentie 1717, Viljolahti
Ke 17.30–18.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €
Monipuolista liikuntaa kaikille kunnostaan huolehtiville.
Sopii niin naisille kuin miehillekin.
Tehotaso sopii kaikentasoisille
liikkujille.
KUNTOLIIKUNTA
8311101 Kuntoliikunta
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 16.00–17.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Reetta Kettunen ● 33 t ● 47 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainoa ja välineitä apuna käyttäen. Tunti
koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja venyttelystä.
Reipas tunti, joka soveltuu kaikentasoisille liikkujille.
Tehotaso keskiraskas.
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8311102 Kuntoliikunta
Könönpellon koulu, sali,
Kivipurontie 8–10, Könönpelto
Ke 18.30–19.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Reetta Kettunen ● 33 t ● 47 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainoa ja välineitä apuna käyttäen. Tunti
koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja venyttelystä.
Reipas tunti, joka soveltuu kaikentasoisille liikkujille.
Tehotaso keskiraskas.
8311103 Kuntoliikunta
Luttilan koulu, sali,
Savontie 133, Luttila
Ti 18.45–19.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Tunti sisältää askelluksia alkulämmittelyssä. Lihaskunto-osuudessa
käydään läpi kaikki lihasryhmät myös
välineitä hyödyntäen. Tunnin lopuksi
venyttely. Kuntoliikunnassa hengästyt
ja kuntosi nousee.
Tehotaso keskiraskas.
8311104 Kuntoliikunta
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Ke 19.00–20.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €
Monipuolista ja tehokasta liikuntaa.
Tehotaso edetään oman kunnon
mukaan.
8311107 FasciaMethod, Varkaus
Lehtoniemen koulu, sali,
Harjulantie 11–13, Varkaus
To 18.00–19.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €
FasciaMethod on kokonaisvaltaista
kehonhuoltoa. Tunnilla tehdään aktiivisia venytyksiä faskialinjoja mukaillen, täsmävenytyksiä ja hierontaa faskiapallolla kehon kireimpiin alueisiin
sekä harjoitetaan liikehallintaa.
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8311110 RVP-jumppa
(reisi-, vatsa-, pakarajumppa)
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 16.00–17.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Tunti alkaa tehokkaalla ja helpolla
alkulämmittelyllä, jonka jälkeen keskitytään reisien, vatsan ja pakaroiden
monipuoliseen treenaamiseen.
Lihaskuntoliikkeet tehdään sekä
kehon omalla painolla, että erilaisia
välineitä hyödyntäen. Tunti vahvistaa
ala- ja keskivartaloa monipuolisesti.
RVP sopii monipuolisesti kehoa
haastavasta treenistä pitäville.
8311111 Aerobinen kamppailu
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 18.00–19.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Aerobisella kamppailutunnilla et
ota kontaktia muihin, vaan haastat
itseäsi.
Musiikin tahtiin tehtävät potku- ja
lyöntiyhdistelmät kehittävät niin
yleiskuntoa kuin koordinaatiotakin.
Tunnille et tarvitse aikaisempaa
kamppailukokemusta.
Tehotasotaso raskas, sillä suoritus
tapahtuu korkealla intensiteettitasolla.
8311112 Korkeatehoinen
intervalliharjoittelu (HIIT)
Uimahalli, peilisali,
Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 17.00–18.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 47 €
Korkeatehoinen intervalliharjoittelu
(HIIT) koostuu lyhyistä, mutta teholtaan suurista työjaksoista sekä palautus-/ lepojaksojen vaihteluista. Tunti
sisältää sykettä nostattavaa lihaskuntoa kehonpainolla sekä erilaisilla
välineillä tehtävää voimaharjoittelua,
unohtamatta palauttavia liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyitä. Tämä
harjoitusmuoto kehittää erityisesti
aerobista kuntoa sekä vauhdittaa
elimistön rasvanpolttoa.
HIIT-tunti soveltuu niin aloittelijoille,
kuntoilijoille kuin urheilijoillekin.
Tehotaso raskas.
H

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
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €
8311106 Kahvakuula
Kangaslammin liikuntatalo,
Rauhantie 4 A, Kangaslampi
Pe 17.30–18.30
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 47 €
VESILIIKUNTA
8314101 Kevennetty
vesijumppa A
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Pe 8.45–9.15
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 17 t ● 47 €
Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin.
Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti
erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.
8314102 Kevennetty
vesijumppa B
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Pe 9.30–10.00
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 17 t ● 47 €
Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin.
Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti
erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

Liikunta ja terveys
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
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 67 €
8314104 Hydrobic B
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
To 14.45–16.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 t ● 67 €
8314105 Hydrobic C
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ke 18.00–19.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ronja Peltola ● 33 t ● 67 €
8314106 Hydrobic D
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
Ti 18.00–19.15
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Maria Hätinen ● 33 t ● 67 €
8314107 Syvän veden
vesijumppa
Uimahalli, Ahlströminkatu 11, Varkaus
To 11.00–12.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Matti Pakalén ● 33 t ● 47 €
Syvän veden vesijumppa on turvallinen tapa liikkua, sillä kelluntavyön ansiosta työskennellään painottomassa
tilassa, jossa ei tarvitse pelätä lihasrevähtymiä tai nivel- ja selkävammoja.
Apuna käytetään kelluntavyötä sekä
erilaisia vastusta antavia välineitä,
kuten hymynaamoja.
Tunti vastaa tasoltaan keskiraskasta aerobic-tuntia ja kehittääkin
monipuolisesti vartalon lihaksia,
maksimaalista hapenottokykyä sekä
vartalon hallintaa.
Lisäksi uintimaksu tai seniorikortti
erikseen jokaiselta osallistumiskerralta.

JOOGA
8340101 Kevennetty jooga
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 9.30–10.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Päivi Pietiläinen ● 42 t ● 51 €
Yhdistetään rauhallista, lempeää
hathajoogaa ja tuolijoogaa.
Kiinnitetään erityishuomiota tukielinten rasitusten vähentämiseen,
joten ryhmä sopii myös niille, 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.
H
8340102 Rentoutusjooga
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 18.30–20.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Tiina Resch ● 50 t ● 59 €
Notkeutta ja tasapainoa ylläpitäviä
harjoituksia sekä rentoutusta.
Jooga auttaa selviytymään kehon
mukanaan tuomista haasteista ja
lisäämään vireyttä, iloa ja toimintakykyä.
Sopii niin iäkkäille kuin vasta-alkajille, jotka kaipaavat lempeitä harjoituksia.
Ota mukaan oma joogamatto tai
vastaava alusta.
8340103 Asahia päivällä
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ma 10.00–11.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Sanna-Maija Loikkanen ● 33 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 ikää katsomatta.
Tehotaso kevyt.

Hathajoogaa päivällä
Lempeää hathajoogaa, jossa huomioidaan mahdolliset kehon rajoitteet.
Edetään kiireettömästi kehoa kuunnellen, mieltä rauhoittaen. Harjoitukseen kuuluu lisänä hengitysharjoituksia.
Ota mukaan oma alusta.
8340104 Hathajoogaa päivällä A
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 10.00–11.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Marjut Huttunen ● 50 t ● 59 €
8340105 Hathajoogaa päivällä B
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24 , Varkaus
Ke 11.00–12.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Päivi Pietiläinen ● 50 t ● 59 €
8340106 Hathajoogaa päivällä C
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 9.00–10.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Päivi Pietiläinen ● 50 t ● 59 €
8340107 Hathajoogaa päivällä D
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 10.45–12.15
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Päivi Pietiläinen ● 50 t ● 59 €
8340108 Hathajooga
Liikuntatalo, judo-sali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ke 15.30–17.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Marjut Huttunen ● 50 t ● 59 €
Hathajooga sopii kaikille omasta
terveydestään ja hyvinvoinnistaan
kiinnostuneille. Lempeää harjoitusta
tasapainoisempaan kehon ja mielen
hyvinvointiin.
8340109 Kundaliini-jooga
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Tiina Resch ● 50 t ● 59 €
Kundaliini-jooga on dynaamista ja
meditatiivista joogaa.
Se kehittää fyysistä kuntoa, notkistaa, rauhoittaa mielen, lievittää stressiä ja syventää itsetuntemusta. Sitä
kutsutaan myös tietoisuuden joogaksi.
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TAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetus on 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.
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.
Huom. Leppävirtalaiset voivat osallistua taiteen perusopetuksessa vain
musiikkiopiston (pois lukien pop-jazz-
piano, pop-jazz-laulu sekä rummut)
ja nykytanssin sekä Dancehallin
opetukseen.

Opiskelijoiden valinta
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kuvataide-, käsityö-, tanssi- ja taideleikkikoulujen opiskelijoille ilmoitetaan
opintojen alkamisesta viimeistään
viikolla 32 tai oppilaspaikan vapautuessa.
Kun ilmoittaudut musiikkiopistoon,
kaikki ilmoittautumiset menevät
varasijalle. Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitamme
valituille paikasta.
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.

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 ja to klo 9–11 ja 12–15
VARKAUS, Soisalo-opistotalo
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Opistosihteeri Riitta Turunen
Opistosihteeri Sari Impivaara
Avoinna ma–ti ja 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
Musiikkiopisto
Janne Juutilainen, puh. 040 713 8656
Taideleikkikoulu
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho,
puh. 040 713 8652
Tanssikoulu
Anna Savolainen, puh. 040 713 8657
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
Toimisto vähentää alennuksen lukuvuosimaksusta.
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.
Vapaaoppilaspaikka
Tulorajan alittuessa saa vapautuksen
lukukausimaksusta.
Varkauden kaupungin hyvinvoinnin
edistämisen lautakunnan seutujaosto
vahvistaa kokouksessaan tulorajat.
Hakemus tehdään kirjallisesti 30.9.
mennessä. Jos aloittaa opinnot 30.9.
jälkeen, on hakemus tehtävä mahdollisimman pian.
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
Jos tunti peruuntuu tai siihen tulee
muutoksia, saat siitä tiedon viestillä
puhelimeen.

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.
Opiskelijan (alaikäisellä huoltajan) kirjallisella luvalla 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
Opetusajat
Syyslukukausi
15.8.–16.12.2022
Kevätlukukausi
9.1.–25.5.2023
Loma-ajat
Syysloma viikolla 42
(Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja
Varkaus)
viikolla 43 (Pieksämäki)
Joululoma 19.12.2022–8.1.2023
Talviloma viikolla 10
(Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja
Varkaus)
viikolla 9 (Pieksämäki)
Pääsiäisloma 6.4.–10.4.2023
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Taideleikkikoulu
Taideleikkikoulussa lapsi tutustuu musiikin, tanssin, kuvataiteen, käsityön,
sanataiteen ja draaman maailmaan.
Tunneilla lauletaan, loruillaan,
kuunnellaan, soitetaan, liikutaan,
tanssitaan ja tutustutaan erilaisiin
materiaaleihin, työtapoihin ja käsitteisiin 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 ovat tervetulleita ryhmiin. Tarvittaessa huoltaja järjestää
lapselle avustajan.
Maksut
Lukuvuosimaksu 156 €, sisältää materiaalit ja välineet.
Laskutetaan kahdessa erässä.
TAIDELEIKKIKOULUN RYHMÄT
Lastentanssi 3–6-vuotiaat
Tutustutaan tanssin kiehtovaan
maailmaan. Tehdään monipuolisia
harjoituksia leikin ja luovan liikkeen
avulla. Yhdistetään tanssi muihin tai-
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deaineisiin. Tunnit sopivat sekä tytöille
että pojille.
Vauvamuskari ja
Taaperomuskari 1–2-vuotiaat
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia,
lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja
yhdistetään musiikki muihin taideaineisiin yhdessä vanhemman kanssa.
Muskari 3–4-vuotiaat,
5–6-vuotiaat
Soitetaan keho- ja rytmisoittimia,
lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja
yhdistetään musiikki muihin taideaineisiin.
Rumpumuskari 5–6-vuotiaat
Soitetaan djembe-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 anne-

Taiteet tutuksi
pienestä pitäen!

taan kolmen lapsen pienryhmässä.
Soitinlainaus sisältyy lukuvuosimaksuun.
Ukulelemuskari 7-vuotiaat
Soitetaan ukuleleä ja rytmisoittimia,
lauletaan, kuunnellaan, liikutaan ja tutustutaan nuottikirjoituksen alkeisiin.
Opetusta annetaan kolmen lapsen
pienryhmässä.
Soitinlainaus sisältyy lukuvuosimaksuun.
Taideseikkailijat 4–5-vuotiaat ja
Värikäs sivellin 5–6-vuotiaat
Tutustutaan monipuolisesti kuvan
tekemiseen ja harjoitellaan kädentaitoja. Tunneilla piirretään, maalataan,
huovutetaan, tehdään savitöitä,
painotöitä ja kokeilevaa kuvataidetta.
Käydään läpi kuvan tekemisen perusasioita luovan leikin avulla. Materiaalit
sisältyvät lukuvuosimaksuun.
Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/taideleikkikoulu

HEINÄVESI
21993420Y Lastentanssi
3–6-vuotiaat, TPO
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ke 18.15–19.00
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Salla Danjo ● 34 t ● 156 €

JOROINEN
21993301L Taaperomuskari
1–2-vuotiaat (vuonna 2020–2021
syntyneet) aamu, TPO
Kohtaamispaikka Kuperkeikka,
Joroinen
Ke 9.00–9.45
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €
21993302L Muskari 3–4-vuotiaat (vuonna 2018–2019 syntyneet), TPO
Päiväkoti Pyrri, Koulutie 2B, Joroinen
Ke 16.15–17.00
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Heli Venäläinen ● 34 t ● 156 €
21993303L Muskari 5–6-vuotiaat (vuonna 2016–2017 syntyneet), TPO
Päiväkoti Pyrri, Koulutie 2B, Joroinen
Ke 17.00–18.00
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Heli Venäläinen ● 34 t ● 156 €
21993320Y Lastentanssi
3–6-vuotiaat, TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 17.30–18.15
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Johanna Seppänen ● 34 t ● 156 €

VARKAUS
21993120Y Lastentanssi
3–4-vuotiaat, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.30–17.15
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Anna Savolainen ● 34 t ● 156 €
21993121Y Lastentanssi
4–5-vuotiaat, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.15–18.00
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Anna Savolainen ● 34 t ● 156 €

21993122Y Lastentanssi
5–6-vuotiaat, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 17.15–18.15
23.8.–20.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Anna Savolainen ● 45 t ● 156 €
21993123Y Lastentanssi
6–7-vuotiaat, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 17.30–18.30
22.8.–12.12.2022, 9.1.–29.5.2023
Sonja Rönkkö ● 45 t ● 156 €
21993101L Taaperomuskari
1–2-vuotiaat (vuonna 2020–2021
syntyneet) aamu, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 10.30–11.15
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €

21993102L Taaperomuskari
1–2-vuotiaat (vuonna 2020–2021
syntyneet) ilta, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 17.30–18.15
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €

21993103L Muskari 3-vuotiaat
(vuonna 2019 syntyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.00–16.45
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €

21993105L Rumpumuskari
5–6-vuotiaat (vuonna 2016–2017
syntyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 16.15–17.15
16.8.–13.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €

21993106L Huilumuskari
6–7-vuotiaat (vuonna 2015–2016
syntyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 17.15–18.00
16.8.–13.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €

21993107L Ukulelemuskari
7-vuotiaat (vuonna 2015
syntyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 213,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.30–19.15
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Kai Lahtinen ● 34 t ● 156 €
21993110Y Taideseikkailijat-
kuvisryhmä 4–5-vuotiaat, TPO
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.00–18.00
16.8.–13.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Satu Juutilainen ● 45 t ● 156 €

21993111Y Värikäs sivellin -kuvis
ryhmä 5–6-vuotiaat, TPO
Nuorten Talo, taidegrafiikan luokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.00–18.00
16.8.–13.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Kaarin Oresmaa ● 45 t ● 156 €

21993104L Muskari 4-vuotiaat
(vuonna 2018 syntyneet), TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.45–17.30
17.8.–7.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho
● 34 t ● 156 €
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Soisalo-musiikkiopisto
avaa oven musiikin
maailmaan!

Musiikkiopisto
Musiikkiopistossa perehdytään
musiikin ihmeellisen maailmaan itse
musisoiden innostavien ja ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa.
Musiikkiopiston työtapoja ovat
soittimen yksilöopetus, soittaminen
pienryhmissä ja orkestereissa sekä
soittamista tukevat musiikin yleiset
aineet.
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.
Maksut
Yksilöopetus
Lukuvuosimaksu 552 €,
opetusaika 45 min/vko
Lukuvuosimaksu 448 €,
opetusaika 30 min/vko
Musiikin lukuvuosimaksuun sisältyvät soittotunnit, yhteismusisointi,
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säestystunnit, musiikin perusteet
sekä konsertti- ja esiintymistoiminta,
joiden määrä vaihtelee opintojen eri
vaiheissa.
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.

Alttoviulu
Alttoviulu, jota joskus myös violaksi
kutsutaan, kuuluu jousisoittimiin. Se
on kooltaan hieman suurempi ja tummaäänisempi kuin viulu. Alttoviulun
nuotteja luetaan c-avaimelta eli toisin
kuin viulun, jota luetaan g-avaimelta.
Alttoviulunsoiton voi aloittaa minkä
ikäisenä tahansa ja sillä voi soittaa
yhdessä muiden soittimien kanssa.
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 jousella
soittaminen. Alussa soittimen voi
vuokrata musiikkiopistolta. Oman
soittimen hankkiminen tulee ajankohtaiseksi vasta täysikokoiseen selloon
siirryttäessä.
Huilu
Poikkihuilu on kaunisääninen ja
monipuolinen puupuhallin. Huilunsoiton sopiva aloitusikä on 8–10 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
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!
Saksofoni
Saksofoni on puhallinporukan hauska
ja cool rämäpää! Saksofonilla pääsee
soittamaan tyylilajeja laidasta laitaan,
klassisesta poppiin. Soisalo-opistossa
yhteissoittoon tai orkesteriin pääsee mukaan heti soittouran alusta.
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
voit 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 opiskellaan esimerkiksi
mikrofonitekniikkaa.
Laulutunnit voi aloittaa 10-vuotiaana.
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

VARKAUS
103101L Soitin avoin, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103102L Piano, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103103L Viulu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103111L Alttoviulu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Suvi Lehtoranta-Ståhl ● 552 €
103104L Sello, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 552 €
103105L Huilu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103106L Klarinetti, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Aki Saira ● 552 €
103107L Saksofoni, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Aki Saira ● 552 €
103111Y Vaskipuhaltimet, TPO
Nuorten Talo, musiikkiluokka 3004,
Osmajoentie 28, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 448 €
103108L Kitara, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Kai Lahtinen ● 552 €
103109L Sähkökitara, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Kai Lahtinen ● 552 €
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Musiikkiopisto
103110L Yksinlaulu, TPO
Soisalo-opistotalo,
Taipaleentie 24, Varkaus
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 552 €
103112Y Rummut, TPO
Nuorten Talo, luokka B3002,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 14.00–19.00
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Pasi Tenhunen ● 448 €
103113Y Pop-jazz-piano, TPO
Nuorten Talo, musiikkiluokka 3004,
Osmajoentie 28, Varkaus
To 16.00–18.00
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Heikki Vuorinen ● 448 €
103114Y Pop-jazz-laulu, TPO
Nuorten Talo, luokka B3003,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 14.30–18.00
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Taavi Kiiskinen ● 448 €
103121L Pienryhmäopetus/
piano, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 215,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ma 15.15–16.00
22.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Leena Tahvanainen ● 156 €
Pianon soitonopetus kahden henkilön
pienryhmässä.
103122L Pienryhmäopetus/
viulu, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 213,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 15.30–16.15
25.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Piia Tuohino ● 156 €
Viulun soitonopetus 2–3 henkilön
pienryhmässä.
103123L Pienryhmäopetus/
sello, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 215,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 16.30–17.15
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 156 €
Sellon soitonopetus kahden henkilön
pienryhmässä.

103125L Pienryhmä opetus/
klarinetti ja saksofoni, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 114,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 14.15–15.00
30.8.–16.12.2022, 9.1.–16.5.2023
Aki Saira ● 156 €
Klarinetin/ saksofonin soitonopetus
2–3 henkilön pienryhmässä.
103126L Pienryhmäopetus/
kitara, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 117,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 18.30–19.30
16.8.–16.12.2022, 9.1.–23.5.2023
Kai Lahtinen ● 156 €

LEPPÄVIRTA
103201L Soitin avoin, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103202L Piano, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Kristiina Tirkkonen ● 552 €
103203L Viulu, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103204L Sello, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 552 €
103205L Huilu, TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Hanna-Reetta Viirret-Ruoho ● 552 €
103206L Kitara, sähkökitara,
TPO
Leppäkertun koulu, mustikkasolu,
Montanuksentie 9, Leppävirta
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Kai Lahtinen ● 552 €

103124L Pienryhmäopetus/
huilu, TPO
Soisalo-opistotalo, luokka 216,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.15–18.00
25.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Sanni Tirronen ● 156 €

PIEKSÄMÄKI

Huilun soitonopetus 2–3 henkilön
pienryhmässä.

103502L Piano, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–30.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
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103501L Soitin avoin, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €

103503L Viulu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Suvi Lehtoranta-Ståhl ● 552 €
103511L Alttoviulu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Suvi Lehtoranta-Ståhl ● 552 €
103504L Sello, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 552 €
103505L Huilu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Eri opettajia ● 552 €
103506L Klarinetti, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Aki Saira ● 552 €
103507L Saksofoni, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Aki Saira ● 552 €
103508L Vaskipuhaltimet, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Janne Juutilainen ● 552 €
103509L Kitara, sähkökitara,
TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Kai Lahtinen ● 552 €
103510L Yksinlaulu, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
15.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Tatu Ruoho ● 552 €
103521L Pienryhmäopetus/ viulu
5–8-vuotiaille, TPO
Kulttuurikeskus Poleeni,
Savontie 13, Pieksämäki
To 17.15–18.00
25.8.–16.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Suvi Lehtoranta-Ståhl ● 156 €
Viulun soitonopetus 2–3 henkilön
pienryhmässä.

Soisalo-
kuvataidekoulussa voit
toteuttaa
luovuuttasi!

Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulussa tehdään monipuolisesti kuvataidetta eri tekniikoilla,
työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvataidetunneilla tutustutaan kuvataiteen ja
kulttuurin eri osa-alueisiin sekä nautitaan ennen kaikkea tekemisen ilosta!
Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen
kautta sinulla on mahdollisuus toteuttaa luovuuttasi, harjoitella havaintojen
tekemistä sekä kehittää taitojasi.
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 opettavat innostavat ammattitaitelijat ja/
tai pedagogisen koulutuksen saaneet
opettajat.

VARKAUS

Maksut
Yhteiset opinnot -kuvataideryhmät:
lukuvuosimaksu 276 € (sisältää materiaalit), laskutus kahdessa erässä.

11033101Y Pinkkiset-kuvisryhmä
(7–9-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 16.30–18.00
17.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023
Satu Juutilainen ● 64 t ● 276 €

Teemaopinnot -kuvataideryhmät: lukuvuosimaksu 320 € (sisältää materiaalit), laskutus kahdessa erässä.
Aikuisten taiteen perusopetusryhmä:
lukuvuosimaksu 320 € (sisältää mate
riaalit), laskutus kahdessa erässä.
Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/kuvataidekoulu

4–6-vuotiaat lapset voivat harrastaa kuvataidetta Taideseikkailijat- ja
Värikäs sivellin -kuvisryhmissä. Katso
lisätiedot Taideleikkikoulu sivu 57.
KUVATAIDEKOULUN
YHTEISET OPINNOT
Kuvisryhmät sopivat kuvataidekoulun
aloittaville ja kuvataidekoulussa jatkaville lapsille.

Tunneilla nautitaan taiteen tekemisestä sekä itseilmaisusta.
Opitaan kuvataiteen perustekniikoita, mm. piirretään, maalataan,
tehdään savitöitä ja painotöitä, muotoillaan sekä rakennellaan.
Tutustutaan eri materiaaleihin ja
työtapoihin.
Tavoitteena on innostaa ja kannustaa lasta monipuoliseen tekemiseen
sekä herättää kiinnostus havainnointiin eri tavoin.
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Kuvataidekoulu
11033102Y Väripaletit-kuvis
ryhmä (7–9-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 16.30–18.00
15.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023
Anne-Mari Tirroniemi ● 64 t ● 276 €
Tunneilla kokeillaan erilaisia tapoja
tehdä taidetta sekä tutustutaan monipuolisesti eri materiaaleihin.
Tutustutaan erilaisiin piirtimiin;
lyijykynä, hiili, tussi. Maalataan mm.
vesiväreillä, akryylimaaleilla, pastelliväreillä. Tehdään savitöitä, opitaan muovailemaan ja rakentelemaan havainnoimalla sekä tutkimalla ympäristöä.
Tavoitteena on tukea lapsen mielikuvitusta ja luovuutta oppien samalla
kuvataiteen perustekniikoita.
11033103Y Purppurat-kuvis
ryhmä (9–11-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 16.30–18.00
15.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023
Kaarin Oresmaa ● 64 t ● 276 €
Tunneilla mm. piirretään, maalataan,
tehdään taidegrafiikkaa sekä savi- ja
kipsitöitä. Opitaan myös muita kädentaidollisia asioita: huovutetaan ja tehdään kolmiulotteisia teoksia kokeillen
eri materiaaleja.
Sommittelun alkeet ja väriopin
perusteet tulevat myös tutuiksi.
Kuvataiteen perinteisten tekniikoiden ohella opetellaan myös uusia
tekniikoita sekä niiden soveltamista
ja yhdistelemistä. Tavoitteena on eri
tekniikoiden avulla tukea oppilasta
ilmaisemaan omia tunteitaan ja
ajatuksiaan. Tekemisessä otetaan
huomioon oppilaalle itselleen tärkeitä
asiasisältöjä, joita hän voi hyödyntää
tehdessään teoksia.
11033104Y Indigot-kuvisryhmä
(10–12-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, keramiikkaluokka,
Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 16.15–17.45
16.8.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023
Johanna Vinha ● 64 t ● 276 €
Tunneilla syvennytään kuvataiteen
perustekniikoihin sekä kokeillaan ja
tutkitaan kuvataiteen eri mahdollisuuksia. Tavoitteena on kannustaa ja
tukea oppilasta käyttämään omaa kuvallista ajattelua, löytämään itselleen
tärkeitä asiasisältöjä, soveltamaan
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uusia taitoja sekä syventämään visuaalista ilmaisua.
Opettaja antaa henkilökohtaista
opetusta kunkin oppilaan taito- ja
tietotason mukaan.
11033105Y Turkoosit-kuvisryhmä
(10–12-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 16.15–17.45
17.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023
Johanna Vinha ● 64 t ● 276 €
Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
tapoihin tehdä taidetta, mm. piirretään, maalataan, tehdään savitöitä
ja animaatioita. Kokeillaan luovasti
erilaisten materiaalien ja työvälineiden käyttämistä.
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.
11033106Y Magentat-kuvis
ryhmä (12–19-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ti 17.45–20.00
16.8.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023
Johanna Vinha ● 96 t ● 320 €
Kuvataidetunneilla perehdytään
syvällisemmin ja opitaan perusteellisemmin tekniikoiden ja materiaalien
mahdollisuuksien käyttämistä itseilmaisun välineenä.
Tunneilla käydään periodinomaisesti läpi kuvataiteen eri osa-alueita: piirustus, maalaus, kokeilevat tekniikat,
taidegrafiikka ja keramiikka. Keramiikkajakson pitää Leena Mäki-Patola ja
taidegrafiikkajakson Kaarin Oresmaa.
Tavoitteena on, että oppilas syventää entisestään tietojaan ja taitojaan
sekä opettelee arvioimaan perustellusti omaa työskentelyään.
Opintojen aikana työskentelyssä
korostuu eri taidemuotojen yhteistyö.
Myös ateljee-työskentely tulee tutuksi.
Opettaja antaa henkilökohtaista
opetusta kunkin oppilaan tieto- ja
taitotason mukaan.

11033107Y Pigmentit-kuvis
ryhmä (12–19-vuotiaat), TPO
Nuorten Talo, piirustus-/ maalaus
luokka, Osmajoentie 28, Varkaus
Ke 17.45–20.00
17.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023
Johanna Vinha ● 96 t ● 320 €
Kuvataidetunneilla perehdytään
syvällisemmin ja opitaan perusteellisemmin tekniikoiden sekä materiaalien mahdollisuuksien käyttämistä
itseilmaisun välineenä.
Tunneilla käydään periodinomaisesti läpi kuvataiteen eri osa-alueita: piirustus, maalaus, kokeilevat tekniikat,
taidegrafiikka ja keramiikka.
Keramiikkajakson opettaa Susanna Nissinen ja taidegrafiikkajakson
Kaarin Oresmaa.
Tavoitteena on, että oppilas syventää entisestään tietojaan ja taitojaan
sekä opettelee arvioimaan perustellusti omaa työskentelyään.
Opintojen aikana työskentelyssä
korostuu eri taidemuotojen yhteistyö.
Myös ateljee-työskentely tulee tutuksi.
Opettaja antaa henkilökohtaista
opetusta kunkin oppilaan tieto- ja
taitotason mukaan.

AIKUISTEN KUVATAIDEKOULU
11033120Y Aikuisten
kuvataidekoulu, TPO
Nuorten Talo, pajatila (2. krs),
Osmajoentie 28, Varkaus
Ma 18.15–20.45
15.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023
Eri opettajia ● 96 t ● 320 €
Kuvataiteen perusopetusta 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 eri opettajien johdolla.
Opettajina toimivat Johanna Vinha
(piirustus, maalaus, kokeilevat tekniikat), Susanna Nissinen (keramiikka
ja kuvanveisto) sekä Kaarin Oresmaa
(taidegrafiikka).
Lukuvuosimaksuun kuuluu omaehtoista työskentelyä Kuvataidekoulun
tiloissa.

Käsillä tekemisen iloa!

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 luova työskentely. 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.

Käsityökoulu
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
Heinäveden yläkoulu, tekstiilityö
luokka, Kenttätie 1B, Heinävesi
Ke 15.15–17.45
17.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023
Päivi Tölli, Anna-Kaisa Miinalainen
(puutyöt), Anne-Mari Tirroniemi (kuvataide) ● 96 t ● 178 €
Kahtena ensimmäisenä vuonna
kokoontumisaika on kaksi oppituntia
eli klo 15.15–17.00 ja kolmannesta

vuodesta alkaen kolme oppituntia:
klo 15.15–17.45. Heinävedellä käsityökoulun opetukseen sisältyy myös
kuvataidejaksoja. Opetus kehittää
visuaalisten aineiden eli käsityön ja
kuvataiteen eri osa-alueiden tietoja,
taitoja ja valmiuksia.

JOROINEN
Taito-käsityökoulu
Taito-käsityökoulu toimii yhteistyössä
Taito Itä-Suomen kanssa.
11043301Y Taito-käsityökoulu,
alkavat, TPO
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ti 14.00–16.30
16.8.–15.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Tarja Kettunen ● 78 t ● 78 €
11043302Y Taito-käsityökoulu,
jatkavat, TPO
Vanha kasino, ent. käsityökeskus,
Mutalantie 2 B, Joroinen
Ke 15.00–17.30
17.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023
Tarja Kettunen ● 96 t ● 78 €
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Tanssikoulu
Rytmiä, iloa ja tanssin riemua. Tule mukaan!
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Soisalo-tanssikoulussa pääset harrastamaan tanssia oman mielenkiinnon
ja taitotason mukaan. Lukuvuonna
2022–2023 tarjonnassa on nykytanssia, balettia, streetiä, break ja
street-, dance- ja twerk –tunteja sekä
dancehallia. Tanssitunnilla tärkeässä
asemassa ovat niin tanssitekniikan
hiominen, revittely, hulluttelu kuin
tanssista nauttiminen ja yhdessä
tekeminen. Tanssin avulla esimerkiksi
kehonhallinta, koordinaatiokyky ja
kunto kohenevat sekä esiintymistaidot ja taiteellinen ajattelu karttuvat.
Tiiviskursseja pyritään järjestämään
oppilaiden toiveiden mukaan.
Tanssitunneille ilmoittaudutaan
oman taitotason ja harrastaneisuuden mukaan. Oppilaspaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Eri lajeissa on tarjolla alkeis-, perusja jatkotason tunteja sekä syventävät
opinnot pitkään tanssia harrastaneille.
Opinnot etenevät taiteen perusopetuksen yleisen tai laajan oppimäärän
mukaan.
Tanssikoulu toimii Heinävedellä,
Joroisissa ja Varkaudessa.
Maksut
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletti, Street, Dancehall, Break ja
Street, Twerk ja Dance –tunnit sekä
aikuisten tunnit (yleinen taiteen perusopetus):
tanssi 60 min: 175 €/ lukuvuosi
tanssi 75 min: 200 €/ lukuvuosi
tanssi 90 min: 215 €/ lukuvuosi
Nykytanssi ja Dancehall (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: 150 €/ lukuvuosi
Tanssin Rajaton: 530 €/ lukuvuosi –
tanssi niin monta tuntia viikossa kuin
haluat!
Esimerkiksi sinulla on 180 min tunti,
330 €/ lukuvuosi ja kaksi sivuainetta,
150 € x 2= 300 €.
330€ + 300€ =630 €.
Maksat tunneista kuitenkin vain Tanssi Rajattoman maksun eli 530 €.
TANSSILAJIT
3–6-vuotiaat voivat harrastaa tanssia Taideleikkikoulussa. Lastentanssitunneista lisätietoja, sivu 56.

Nykytanssi: 7-vuotiaasta alkaen.
Nykytanssi on näyttävä ja monipuolinen tanssilaji, jossa käytetään paljon
tilan eri tasoja ja liikelaatuja. Nykytanssissa tyypillistä on myös oman
kehon tuntemuksien ymmärtäminen
ja kehonhallinnan parantaminen.
Tunti koostuu erilaisista lyhyistä
tekniikkaharjoituksista, vauhdikkaista
tanssisarjoista tilassa liikkuen sekä
luovista harjoituksista. Nykytanssin
tekniikan oppiminen antaa hyvän
pohjan muillekin tanssilajeille.
Tunnit ovat ensimmäisenä vuonna
kerran viikossa ja seuraavina vuosina
kaksi kertaa viikossa.
Nykytanssi kuuluu taiteen laajaan
opetussuunnitelmaan.
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.
Street on yleisnimitys eri katutanssilajeille kuten mm. Hiphop, break,
locking, popping ja dancehall. Hiphop
on street tuntien painopiste, mutta
tunneilla tehdään myös liikkeitä ja
harjoituksia muista katutanssilajeista. Street-tunneilla opitaan mm.
liikkumaan monipuolisesti, rytmitaito
kehittyy, vartalon liikkuvuus ja koordinaatiokyky kohenevat. Tunneilla tanssitaan vauhdikkaaseen ja menevään
musiikkiin!
Tunnit ovat kerran viikossa.
Dance -tunnit: 7-vuotiaasta alkaen
(Joroinen ja Heinävesi)
Dance-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin oppilaiden mielenkiinnon
kukaan. Painopisteenä katutanssi,
nykytanssi sekä jazztanssi. Tavoitteina oman kehon hahmottaminen ja
kehonhallinnan lisääminen, erilaisten
liiketyylien ja laatujen harjoitteleminen. Tunneilla intoudutaan tanssinpyörteisiin ja pidetään hauskaa!
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.
Dancehall alkeistason ryhmä kokoontuu kerran viikossa.
Dancehall syventävienopintojen
ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa
viikossa.
Dancehall kuuluu laajan oppimäärän opintoihin.
Break ja Street: 12-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.
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 tanssin taiteen perusopetus: Aikuisille tanssikoulussa on
tarjolla street- ja nykytanssin jatkotason ryhmät. Kansalaisopiston tuntitarjonnasta löytyy lisää tanssitunteja,
kaiken tasoisille tanssijoille.
Tunnit ovat kerran viikossa.
Lisätietoja
www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/tanssikoulu

HEINÄVESI
11053410Y Dance alkeistaso,
TPO
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ke 17.15–18.15
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Salla Danjo ● 34 t ● 156 €
Sopii tanssiharrastuksen aloittaville
ja vuoden tanssia harrastaneille sekä
Taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaista alkaen.
11053411Y Dance perus-/
jatkotaso, TPO
Heinäveden yläkoulu, näyttämö 131,
Kenttätie 1, Heinävesi
Ke 16.00–17.15
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Salla Danjo ● 45 t ● 175 €
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Dance perus- ja jatkotason tunnit
sopivat muutaman vuoden tanssia
harrastaneille.

JOROINEN
11053310Y Dance alkeistaso,
TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 15.00–16.00
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Johanna Seppänen ● 45 t ● 175 €
Sopii tanssiharrastuksen aloittaville
ja vuoden tanssia harrastaneille sekä
taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaista alkaen.
11053311Y Dance perusja jatkotaso, TPO
Joroisten yhtenäiskoulu, juhlasali,
Koulutie 1, Joroinen
To 16.00–17.30
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Johanna Seppänen ● 68 t ● 215 €
Dance perus- ja jatkotason tunnit
sopivat muutaman vuoden tanssia
harrastaneille.

VARKAUS
NYKYTANSSI
11053101L Nykytanssi
alkeistaso a, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 16.15–17.15
15.8.–12.12.2022, 9.1.–29.5.2023
Anna Savolainen ● 45 t ● 175 €
Tunti sopii nykytanssia aloittaville tai
taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaasta alkaen.
11053102L Nykytanssi
alkeistaso b, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus ja
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 17.15–18.15 (Liikuntatalo, peilisali) ja
to 17.15–18.15 (Joutenlahden koulu,
sali)
17.8.–20.12.2022, 10.1.–25.5.2023
Piia Peräniitty ● 93 t ● 300 €
Tunti on tarkoitettu nykytanssia vuoden tai kaksi harrastaneille.
Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.
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11053103L Nykytanssi
perustaso a, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus ja
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 18.15–19.30 (Liikuntatalo, peilisali) ja
to 16.00–17.15 (Joutenlahden koulu,
sali)
17.8.–20.12.2022, 9.1.–25.5.2023
Piia Peräniitty ● 116 t ● 315 €
Nykytanssin perustason tunnit soveltuvat nykytanssin alkeet osaavalle.
Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.
11053104L Nykytanssi
perustaso b, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus ja
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 16.00–17.15 (Liikuntatalo, peilisali) ja
to 18.15–19.30 (Joutenlahden koulu,
sali)
17.8.–15.12.2022, 11.1.–25.5.2023
Piia Peräniitty ● 116 t ● 315 €
Nykytanssin perustason tunnit
soveltuvat noin 3 vuotta nykytanssia
harrastaneille.
Tunnit ovat kaksi kertaa viikossa.
11053105L Nykytanssi
jatkotaso b, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus ja
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 16.00–17.30 (Soisalo-opistotalo,
sali) ja
ke 15.30–17.00 (Joutenlahden koulu,
sali)
15.8.–14.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Sonja Rönkkö ● 140 t ● 330 €
Nykytanssin jatkotason tunnit sopivat
noin 3–4 vuotta tanssia harrastaneille.
11053107L Nykytanssi
syventävät opinnot, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus ja
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ma 18.30–20.00 (Soisalo-opistotalo,
sali) ja
ke 17.00–18.30 (Joutenlahden koulu,
sali)
15.8.–14.12.2022, 9.1.–24.5.2023
Sonja Rönkkö ● 140 t ● 330 €

Nykytanssin syventävät opinnot soveltuvat edistyneemmille, jo useamman
vuoden nykytanssia harrastaneille.
BALETTI
11053120Y Baletti alkeistaso,
TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ke 18.00–19.00
24.8.–14.12.2022, 11.1.–17.5.2023
Ville Valkonen ● 45 t ● 175 €
Tunti sopii baletin aloittaville tai taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaasta
alkaen.
11053121Y Baletti perus-/
jatkotaso, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 16.00–17.30
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Ville Valkonen ● 68 t ● 215 €
Muutaman vuoden balettia harrastaneille.
STREET
11053130Y Street alkeistaso a,
TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ti 17.15–18.15
23.8.–20.12.2022, 10.1.–16.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 45 t ● 175 €
Sopii aloittelijoille tai taideleikkikoulusta siirtyville, 7-vuotiaasta alkaen.
11053131Y Street alkeistaso b,
TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
To 16.00–17.00
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 45 t ● 175 €
Sopii yhden vuoden street-ryhmässä
tanssineille.
11053132Y Street perustaso a,
TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 15.00–16.15
26.8.–16.12.2022, 13.1.–26.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 56 t ● 200€
Sopii 2–3 vuotta street-ryhmässä
tanssineille.

Tanssikoulu
DANCEHALL

BREAK JA STREET

11053110L Dancehall alkeistaso,
TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 16.15–17.45
26.8.–16.12.2022, 13.1.–26.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 68 t ● 215 €

11053140Y Break ja Street,
Varkaus, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 17.30–19.00
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Ville Valkonen ● 68 t ● 215 €

Tunti tarkoitettu dancehallin aloittaville.

Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa
tanssitaustaa, joten tule rohkeasti
mukaan kokeilemaan!

11053114L Dancehall syventävät
opinnot a, TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus ja
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 18.15–19.45 (Joutenlahden koulu,
sali) ja
To 17.00–18.30 (Liikuntatalo, peilisali)
16.8.–20.12.2022, 10.1.–25.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 140 t ● 330 €
Useamman vuoden dancehallia harrastaneille.
Tunnit kaksi kertaa viikossa.
11053115L Dancehall syventävät
opinnot, b, TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus ja
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Ti 19.45–21.15 (Joutenlahden koulu,
sali) ja
to 20.00–21.30 (Liikuntatalo, peilisali)
16.8.–20.12.2022, 10.1.–25.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 140 t ● 330 €
Useamman vuoden dancehallia harrastaneille.
Tunnit kaksi kertaa viikossa.
TWERK
11053150Y Twerk, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
To 18.30–20.00
25.8.–15.12.2022, 12.1.–1.6.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 68 t ● 215 €
Tunti sopii tanssia muutaman vuoden
harrastaneille, yli 16-vuotiaille.

AIKUISTEN TAITEEN
PERUSOPETUS
11053109Y Nykytanssi jatkotaso
aikuiset, TPO
Joutenlahden koulu, sali,
Käärmeniementie 15 B, Varkaus
Ke 18.30–20.00
24.8.–14.12.2022, 10.1.–17.5.2023
Sonja Rönkkö ● 68 t ● 215 €
Tunti sopii nykytanssin alkeet osaaville
aikuisille.
Nykytanssi on monipuolinen tanssilaji, jossa käytetään paljon tilan eri
tasoja ja liikelaatuja.
Jatkamme nykytanssin liikekielen
opettelua erilaisten lattian poikki
kulkevien harjoitteiden, sarjojen sekä
improvisaation yhteydessä.
Nykytanssin aikuisten tunnit tarjoavat mainion hetken tuntea yhteyttä
omaan kehoon ja löytää riemua liikkeestä, yhdessä muiden kanssa.

Hiphopin lyhytkurssi on suunnattu
muutaman vuoden hip hoppia harrastaneille. Kokoontumiskerrat: 19.8.,
14.10. ja 25.11.2022.
11053170L Commercial dance
alkeistaso -tiiviskurssi, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 15.30–17.00
11.11. ja 18.11.2022
Elina Kuivalainen ● 4 t ● 17 €
Nimensä mukaisesti kaupallisella
alalla käytetty tanssityyli yhdistelee eri
tanssilajeja toisiinsa.
Tunneilla harjoitellaan mm. hiphopin
ja jazz-tanssin tekniikkaa ja yhdistetään opittu meneväksi tanssisarjaksi.
Kokoontumiskerrat: 11.11. ja
18.11.2022.
11053171L Commercial dance
jatko -tiiviskurssi, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 17.00–18.30
11.11. ja 18.11.2022
Elina Kuivalainen ● 4 t ● 17 €
Tunneilla harjoitellaan yksityiskohtaisia sarjoja (vaikutteita mm. hiphopista, dancehallista ja jazz-tanssista) ja
esiintymistä.
Halutessaan voit ottaa nilkkaa tukevat korolliset kengät mukaan.
Kokoontumiskerrat: 11.11. ja
18.11.2022.

11053139Y Street jatkotaso
aikuiset, TPO
Soisalo-opistotalo, sali 205,
Taipaleentie 24, Varkaus
Pe 17.45–19.15
26.8.–16.12.2022, 13.1.–26.5.2023
Nuppu Niemi-Henry ● 68 t ● 215 €

11053180L Koreografin työkalupakki -tiiviskurssi, TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 16.30–18.30
28.10. ja 4.11.2022
Nella Turkki ● 5,32 t ● 17€

Sopii muutaman vuoden tanssia harrastaneille, alkeet osaaville aikuisiille.
Street-tunneilla opit mm. liikkumaan
monipuolisesti, kehität rytmiikkaa,
vartalon liikkuvuutta ja koordinaatiota
sekä pääset tanssimaan vauhdikkaaseen ja menevään musiikkiin.

Oman tanssiesityksen teko kiinnostaa,
mutta et tiedä mistä voisit aloittaa?
Miten yhdistää palapelin palaset
yhteen? Koreografin työkalupakki
-kurssi tarjoaa osallistujille erilaisia
lähestymistapoja oman tanssiesityksen rakentamiseen, muokkaamiseen
ja tulkitsemiseen. Kurssin aikaan
tehdään erilaisia koreografisia kokeiluja yksin ja yhdessä, ja tutustutaan
erilaisiin tunnettuihin nykytanssin
teoksiin.
Kokoontumiskerrat 28.10. ja
4.11.2022.
Kurssi on suunnattu syventävien
opintojen tanssin oppilaille.

TANSSIN TIIVISKURSSIT
11053160L Hip hop-tiiviskurssi,
TPO
Liikuntatalo, peilisali,
Järvelänkatu 12, Varkaus
Pe 15.30–18.15
19.8.–25.11.2022
Anna Kiuru ● 10 t ● 23 €

67

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

Snellman-kesäyliopiston Varkauden koulutustarjonta
Osaamisen kehittäminen
somessa
Etäopetus
Ke 13.00–15.00
21.9. ja 27.9.2022
Miia Heinonen, markkinoinnin suunnittelija ja kouluttaja ● 145 €
Kuinka sosiaalisen median sisällön
tekeminen voisi olla helpompaa ja
tehokkaampaa? Mistä saada ideoita
ja millaisia julkaisumuotoja on? Tämä
koulutus on suunnattu erityisesti kuntaviestintää tekeville.
Koulutuksesta saat konkreettisia
vinkkejä, rohkaisua ja inspiraatiota
tekemiseen sekä uusia ideoita ja
vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Sisältö: Käydään läpi somekanavien
käyttöä tekemisen tehostamisen ja monipuolistamisen näkökulmasta, jotta
se olisi tuottavampaa ja hauskempaa.
Koulutuksessa harjoitellaan ja opetellaan eri julkaisumuotoja ja -tapoja,
sekä ideoidaan uusia sisältöjä.
– Facebookin ja Instagramin käyttö
kuntaviestinnässä
– Kanavien algoritmit ja orgaanisen
näkyvyyden maksimointi
– Kanavien julkaisumuodot ja niiden monipuolinen käyttö
– Monipuolisen sisällön suunnittelu
sisältöideoinnin nelikentän avulla
– Parhaat vinkit kanavien käyttöön
– Rohkaisua ja inspiraatiota viestinnän tekemiseen – miten selätän
julkaisumörön
– Kotitehtävä ja sen läpikäyminen,
kysymyksiä ja keskustelua
Kohderyhmä Kaikille kuntien viestinnän ja sosiaalisen median parissa
työskenteleville.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 11.9.2022.
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Musa tuntuu! – Musiikillinen
tunne- ja vuorovaikutusleikki
Soisalo-opistotalo, kamarimusiikkisali,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–16.00
1.10.2022
Minna Lappalainen, menetelmäkehittäjä, musiikintekijä ● 145 €
Koulutuksesta saat mukaan ison
repullisen uusia musiikillisia ja toiminnallisia työkaluja tunnetaitotyöskentelyyn ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä luovaan yhteistoimintaan ja
ilmaisuun. Musiikki tuntuu sydämen
tasolla ja välittää tunteita, se antaa
struktuuria toimintaan sekä tarpeen
mukaan rauhoittaa tai energisoi,
lohduttaa tai riemastuttaa. Musiikki toimii yhteisenä kielenä – myös
silloin, kun yhteistä kieltä ei syystä tai
toisesta ole. Se antaakin mitä upeimmat siivet yhteisille kohtaamisille ja
vuorovaikutukselle, tunneilmaisulle ja
omien tunteiden käsittelylle. Jokaisella on oikeus kokea musiikki omalla
tavallaan, oikeaa tai väärää tapaa ei
ole.
Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Koulutuksessa käytetään Musa
tuntuu! –materiaalia, joka soveltuu
monenlaiseen pedagogiseen ja terapeuttiseen tarkoitukseen. Materiaalin
hinta on 67,50 € ja sen voi tilata
netistä www.laulau.fi
Kohderyhmä Varhaiskasvatuksen-,
esi- ja alkuopetuksen ammattilaiset,
alakoulun opettajat, erityistä tukea
tarvitsevien lasten parissa toimivat
ammattilaiset, kuten erityisopettajat,
puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit,
musiikki- ja taidekasvattajat sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa
toimivien organisaatioiden perhe- ja
lastenohjaajat.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 20.9.2022.

Viesti vaikuttavasti
– rakennetaan viestijän käsikirja
Etäopetus
Ti 4.10. klo 13.00–16.00,
ti 11.10. ja ti 1.11. klo 14.00–16.00 ja
ti 8.11.2022 klo 13.00–16.00
Minna Luoma sisällöntuottaja, toimittaja, sisällöntuottamisen ja kirjoittamisen kouluttaja, aikuisten sanataideohjaaja ● 256 €
Sisältyykö työhösi markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa? Oletko ajautunut työsi
ohessa kirjoittamaan erilaisia sisältöjä
ilman syvempää tietämystä aiheesta
tai kohderyhmästä? Tuntuuko sinusta,
että olisi aika päivittää markkinointiviestintään liittyvät tietosi? Viesti
vaikuttavasti ja tehokkaasti -koulutus
on sinua varten.
Viestiminen on osa lähes jokaisen
työntekijän työtehtäviä hänen ammatistaan tai työroolistaan riippumatta. Viestiminen tapahtuu tänään
valtaosin verkossa ja sosiaalisessa
mediassa sekä muita digitaalisia
kanavia käyttäen. Viesti vaikuttavasti ja tehokkaasti -koulutus tarjoaa
perustiedot siitä, mitä jokaisen tulee
tietää sisällöillä tapahtuvasta viestimisestä ja markkinoinnista. Koulutuksen
pääpaino on kirjallisessa viestinnässä.
Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa omaa markkinointia
ja viestintääsi sekä löydät ratkaisuja
usein aika kaoottisenkin työarjen palauttamiseen takaisin omille urilleen.
Koulutuksen aikana laaditaan myös
sinulle oma viestijän käsikirja, joka
jää pysyvästi käyttöösi työsi tueksesi.
Bonuksena opit, miten voit hyödyntää koulutuksessa saamiasi tietoja
ja taitoja myös oman osaamisesi ja
ammattitaidon markkinoinnissa.
Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä Kaikille, jotka osallistuvat oman työnsä ohessa organisaationsa tai yrityksensä viestintään
ja toteuttavat sisällöillä tapahtuvaa

Täydennyskoulutukset
markkinointia esimerkiksi verkossa
ja sosiaalisen median kanavissa
some-päivityksin, blogikirjoituksin,
uutiskirjein ja erilaisin markkinointiviestein.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 22.9.2022.
Kohti vahvaa ja kestävää
äänenkäyttöä opetustyössä
Etäopetus
To 15.00–17.00
6.10., 13.10., 27.10. ja 3.11.2022
Minna Laukkanen FM, äänivalmentaja, laulupedagogi ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja ● 165 €
Omaa ääntään suojellakseen on
tärkeää toimia oikein omassa työympäristössä. Ääniergonomiatieto ja
tieto tavallisimmista äänihäiriöistä tuo
koulutukseen osallistujalle olennaisen
informaation ääneen vaikuttavista
tekijöistä opetustyössä. Tiedostamalla
omaa äänenkäyttötapaa opit säätelemään omaa äänenkäyttöä terveeseen, tehokkaaseen ja ilmaisullisesti
vaikuttavaan suuntaan.
Sisältö Tutkitaan ja harjoitellaan
vaivatonta ja äänielimistön fysiologiaa kunnioittavaa äänenkäyttötapaa.
Rento, kantava ja helposti syntyvä ääni
on sekä puhujalle että kuulijalle miellyttävää ja opettajan tehtävissä erityisen
arvokas työväline. Lisäksi tutustutaan
myös teoriassa ja käytännön harjoittein
äänielimistön toimintaan. On tärkeää
ymmärtää, miten ääni syntyy, niin pystyy paremmin vapauttamaan äänensä.
Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Harjoittelu Kehittymisen edellytyksenä ovat koulutukseen kuuluvat omat
säännölliset kotiharjoitukset. Harjoitteluun saa tukea opettajalta videoiden
muodossa kurssialustalla ja tarvittaessa osallistuja voi olla etäyhteydessä opettajaan kurssin aikana.  
Kohderyhmä Opettajille, jotka
haluavat kehittää ääntänsä kestävämmäksi ja vahvemmaksi opetustyössä. Koulutus sopii myös itsensä työllistäville kouluttajille ja valmentajille.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 25.9.2022.

TRE stressiä ja jännittyneisyyttä
purkava kehollinen harjoitus
menetelmä
Soisalo-opistotalo, luokka 203,
Taipaleentie 24, Varkaus
La 10.00–15.30
8.10.2022
Markku Liinamaa, TRE-ohjaaja,
Mindfulness-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ● 79 €
Stressiä ja jännittyneisyyttä purkava
kehollinen harjoitusmenetelmä TRE®
(Tension, Stress&Trauma Release
Exercise) on kehollinen itsehoitomenetelmä, joka on helppo oppia ja
ottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia
ylläpitäväksi rutiiniksi. TRE-harjoitus
käynnistää luonnollisen palautumismekanismin, joka purkaa kehon
jännitystiloja. Teorian ja harjoitusten
myötä saat valmiuksia selvitä mm.
työn ja kiireellisen elämän tuomasta
stressistä ja kuormituksesta.
Koulutus sisältää sekä teoriaa että
harjoituksia.
–
–
–
–

TRE –menetelmän teoria ja tausta
Ohjattu harjoittelu menetelmään
Rentoutusjakso
Keskustelu ja palaute harjoittelukokemuksesta
– Vinkkejä menetelmän ylläpitämiseen ja jatkotyöstämiseen
– Mindfulness –harjoitteiden hyödyntäminen kehon tilan havainnointiin ja läsnäoloon juurtumiseen
Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi.
Kohderyhmä Kaikille työhyvinvoinnista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä terveydestä kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 27.9.2022.
Dialektisen käyttäytymis
terapian perusteet
Soisalo-opistotalo, luokka 402,
Taipaleentie 24, Varkaus
Ti 8.30-15.30
25.10.2022
Teemu Ryhänen, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti VET,
kouluttajapsykoterapeutti, käyttäytymisanalyytikko, DBT Advanced Intensive Trained ● 159 €

Dialektinen käyttäytymisterapia
(DKT) on tutkimusnäyttöön perustuva
terapiamuoto, joka tähtää ihmistä
muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi
itsetuhoisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä sekä harjoittelemaan uutta,
taitavaa käyttäytymistä. Koulutuksesta saat hyvät perustiedot standardista
Dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmasta (Behavioral Tech, LLC,
Seattle) ja sen mahdollisista hyödyistä
erilaisten potilasryhmien hoidossa.
Muutostavoitteen lisäksi edistetään hyväksyntää tietoisen läsnäolon
(mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä
muutoksen että hyväksynnän jatkuva
edistäminen ja tasapainottaminen.
Nämä näennäisesti vastakkaiset
tavoitteet yhdistyvät dialektisen filosofian avulla. Dialektiikka toimii DKT:ssa
sekä kokoavana taustateoriana että
käytännön työtä ohjaavana periaatteena.
Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset, jotka työskentelevät
tunteensäätelyhäiriöisten kanssa,
lastensuojelussa tai päihdehuollossa
sekä epävakaiden henkilöiden omaiset ja läheiset.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 13.10.2022.
Työyhteisön digitutor -koulutus
5 op
Soisalo-opistotalo, luokka 403,
Taipaleentie 24, Varkaus
To 12.30–16.00
27.10., 17.11., 8.12.2022, 19.1. ja
16.2.2023
Riina Albrecht, sosionomi, AmO, markkinointiviestinnän ammattitutkinto,
NLP-practitioner, merkonomi ● 150 €
Työyhteisön digitutor kehittää omalla
esimerkillään ja neuvoillaan muiden
työntekijöiden sekä työyhteisön digiosaamista. Lähes jokaisessa työyhteisössä toimiikin jo tällaisia ihmisiä,
mutta usein digitutorin tehtävää ei
ole virallisesti huomioitu työnkuvissa. Koulutuksessa tämä osaaminen
tehdään näkyväksi ja tunnustetuksi
osaksi työyhteisön arkea ja yksilön
toimenkuvaa.
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Työyhteisön digitutor -koulutuksessa
testataan kouluttajan opastuksella
omia digitaitoja ja kehitetään niitä
eteenpäin. Lähiopetuspäivien aikana
osallistujille tarjotaan tietoa ja käytännön työkaluja mm. seuraavista asioista: Miten ihmiset oppivat osana työtä,
miten motivoida ihmisiä digitaitojen
oppimiseen ja miten ohjata ihmisiä
kouluttamaan sekä opastamaan myös
muita digitaitojen oppimiseen?

Työyhteisön digitutor, iltaryhmä
29.9.2022–16.2.2023

Miten löydän karjalaiset sukujuureni
29.10.2022

Aivotyön ABC – työ haltuun kognitiivisella ergonomialla 5.10.–3.11.2022

Sukututkimusneuvoja
31.10.–28.11.2022

Viesti vaikuttavasti – rakennetaan
viestijän käsikirja 4.10.–8.11.2022

Sukunimi vaihtoon 8.11. ja
15.11.2022

Osaamisen kehittäminen somessa
21.9. ja 27.9.2022

Sukututkimusta kaupungeissa
9.11.–23.11.2022

Kasvatus- ja opetusala

Koulutus koostuu: Digitaitotestistä,
viidestä lähiopetuspäivästä ja omien
digitaitojen kehittämisestä ja digitutor-työskentelystä omassa työyhteisössä kokoontumiskertojen välillä.

Liikkuvan lapsen ja nuoren tasapainoinen ravinto 30.8.–6.9.2022

Ortodoksien sukututkimusta
19.11.2022

Sisältö
– Johdatus työyhteisön digitutorin
toimintaan
– Digitutorin pedagoginen osaaminen
– Digitutorin toiminta työpaikalla
– Digitutorin työnkuva hahmottumaan
– Digitutor työpaikalla

Kohti vahvaa ja kestävää äänenkäyttöä opetustyössä 6.10.–3.11.2022

Koulutuksen tarkempi sisältö
www.snellmanedu.fi
Kohderyhmä Soveltuu kaikille
digitaitoja omaaville sekä työyhteisössä toisia auttaville henkilöille, jotka
haluavat lisätä osaamistaan ja kehittää pedagogisia taitoja toimiessaan
auttajina, neuvojina ja ohjaajina.
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi,
viimeistään 16.10.2022.
SNELLMANEDU:N ETÄOPETUS
SYKSYLLÄ 2022

Voimavaroja ja motivaatiota alkavaan
lukuvuoteen – työssäjaksamista opettajille 5.9.–19.9.2022  

Sosiaali- ja terveysala
Puutarhaterapiasta hyvinvointia ja
menetelmiä asiakastyöhön 2.9.–
2.12.2022
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sis.
psykoterapeuttiset valmiudet (50 op)
28.9.2022–20.2.2024
Hyvinvointi ja vapaa-aika
Sienituntemuksen peruskurssi
25.8.–10.9.2022
Tavaranhallinnalla kohti arjen- ja mielenhallintaa 29.8.–5.12.2022
Liikkuvan lapsen ja nuoren tasapainoinen ravinto 30.8.–6.9.2022
Sienituntemuksen jatkokurssi
7.9.–17.9.2022
Välimeren vahvat naiset – Euroopan
edelläkävijät 17.9.–17.12.2022
Sukututkimuskoulutukset

Esihenkilötaidot ja johtaminen

SukuStartti 13.9 ja 15.9.2022

Työyhteisön monimuotoisuuden johtaminen 2.9.–9.9.2022

Peru- ja tuomiokirjat sukututkimuksessa 20.9. ja 27.9.2022

Työelämä- ja oppimistaidot

Suvun tarinat talteen 21.9.–
5.10.2022

VIESTI PERILLE! Selkokieltä viestintään 23.8.–6.9.2022
Hiljainen tieto esiin ja hyötykäyttöön
työssä 25.8.2022
Työyhteisön digitutor, iltapäiväryhmä
20.9.2022–14.2.2023
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Talollinen, torppari, suutari vai sotilas
3.10.–24.10.2022
Henkikirjat sukututkimuksessa
11.10.–25.10.2022

Sukututkimusneuvoja 9.1.–6.2.2023
Paikallishistoriakoulutukset
Kiehtova paikallishistoria 26.–
30.9.2022
Paikallishistorian lähteillä I – arkistot
18.–27.10.2022
Paikallishistorian lähteillä II – valokuvat ja kirjeet 8.–17.11.2022
Paikallishistorian lähteillä III – tarinat
ja kansanperinne 29.11.–13.12.2022
Nonstop
Kävelykoulutus: Kävellen henkisen
älykkyyden äärelle
HALLI - kunnallisten luottamushenkilöiden tietopankki
Arviointikaupunki – astu sisään uuteen lukioarviointiin
Piupalipotti - työkalupakki lasten
vireysviisauteen
Rakennetaan nuori vahvaksi (1 op)
Rehtorin selviytymispaketti
iPad neuropsykiatrisen asiakkaan
terapiassa 1
iPad neuropsykiatrisen asiakkaan
terapiassa 2 – toiminnanohjauksesta
tunnetyöskentelyyn
iPad neuropsykiatrisen asiakkaan
terapiassa 3 – laita laite liikuttamaan
Ilmoittautuminen
www.snellmanedu.fi

OPINTO-OHJELMA
2022–2023

Lahjakortti
on hyvä
lahja!

VASTAAVA TOIMITTAJA:
Kati Arola
KUVAT:
Kuvapankki, Jukka Tuohino,
Harri Suomalainen
ja Petter Martiskainen
TAITTO:
Grano Oy
PAINO:
PunaMusta Oy

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.

Soisalokäsityökoulu
toimii myös
Heinävedellä.
Katso sivu 63.

TAITO KÄSITYÖKOULU
VARKAUS

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

TULE

KÄSITYÖKOULUUN!
alkaa viikolla 33

LEPPÄVIRTA

UUSI
RYHMÄ

Alkavat
To klo 15-16.30 • 90€ / lukukausi
Jatkavat
To klo 17-19.15 • 120€ / lukukausi

(7–10-vuotiaat)

JOROINEN

Nikkarit

90€ / lukukausi
Ma klo 17–18.30

Alkavat
Ti klo14-16.30
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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ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine

Painotuotteen
hiilipäästöt on laskettu
ClimateCalcilla.
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Painotuotteet
1234 5678
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ILMOITTAUDU MUKAAN!
www.soisalo-opisto.fi
Puh. 040 713 8660
Soisalo-opisto
soisaloopisto
# soisaloopisto

