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Yhteistyössä on voimaa
On jälleen tullut aika suunnata katseet kohti alkavaa syksyä! Aloitamme lu-
kuvuoden opistollamme monellakin tavalla erilaisessa tilanteessa kuin aiem-
min. Uskallan kuitenkin todeta, että yksi asia on pysynyt, ja ehkä jopa kasvat-
tanut merkitystään; opiskelu ja itsensä kehittäminen tarjoaa tien hyvinvointiin.

Päättyneenä lukuvuonna toimintamme kohtasi monenlaisia muutoksia ja haas-
teita. Yksi suurimmista muutoksista oli kaupungin vapaa-aikapalvelujen siirty-
minen Hyvän olon keskus Pirttiin. Kansalaisopiston kannalta tämän muutok-
sen saattoi helposti havaita vaikuttaneen yhteistyötä lisäävästi.

Vaikka koronavirus edelleen vaikutti merkittävästi kaupungin kaikkiin toimin-
toihin, onnistuttiin opistolla järjestämään useita mieleenpainuvia tilaisuuksia. 
Päällimmäisenä esimerkkinä näistä lienee kevätnäyttelyn avajaiset, jossa pait-
si koko opiston henkilökunnan yhteisin ponnistuksin myös vapaa-aikapalvelu-
jen ja erityisesti kulttuuripalvelujen kanssa tehdyllä yhteistyöllä luotiin mitä 
parhain näyteikkuna opistolaisten osaamiseen.

Yhteistyön teemaan liittyen en malta olla nostamatta esille myös keväällä hy-
vinvointivaliokunnan ohjauksessa toteutettua perheiden päivää, jossa niin 
kaupungin kuin yhdistystoimijoidenkin yhteistyöllä nostettiin esille perheille 
tarkoitettujen harrastusten ja toimintojen laajaa kirjoa. Tilaisuus oli saadun pa-
lautteen perusteella suurta innostusta herättävä, ja osallistujamäärän perus-
teella voinkin uskoa, että vastaavia tapahtumia tullaan kaupungissamme nä-
kemään tulevaisuudessakin.

Kuten viimeiset pari vuotta ovat meitä opettaneet, emme kovinkaan luotetta-
vasti pysty ennustamaan, mitä tuleva lukuvuosi tuo tullessaan. Ehkäpä koro-
navirus ja muut vitsaukset kuitenkin vähitellen hellittävät otteensa.

Siihen luotan kuitenkin vakaasti, että edellä mainitsemieni esimerkkien rohkai-
semana tulemme syventämään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kesken. 
Olkoon tuleva lukuvuosi yhteistyön ja yhdessä tekemisen juhlaa!

Näillä sanoin toivotan koko henkilöstömme puolesta kaikki lämpimästi terve-
tulleiksi opistomme kursseille!

Juha Holappa
Opetus- ja sivistysjohtaja
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Osaaminen näkyväksi
Tarvitsetko todistusta kansalaisopistossa oppimistasi asioista opinnoissasi, 
työssäsi, hakiessasi työpaikkaa tai johonkin muuhun tarkoitukseen? Muun 
muassa ensiavun, hygieniapassin ja järjestyksenvalvojan koulutuksissa tämä 
on ollut arkipäivää jo kauan, mutta jatkossa se voi olla mahdollista käytännös-
sä kaikilla kansalaisopiston kursseilla.

Olemme muokanneet kansalaisopiston kurssien kuvauksia niin, että niistä käy 
selkeästi ilmi mitä kurssilla tehdään tai opiskellaan, mitä kurssilainen osaa 
kurssin päättyessä, miten osaamista arvioidaan ja mikä on kurssin laajuus opin-
topisteinä. Arviointi ei tietenkään ole pakollista vaan se tehdään vain, jos kurs-
silainen sitä erikseen pyytää. Tällöin merkintä kurssin suorittamisesta arvi-
ointeineen tallennetaan kurssilaisen luvalla Opetushallituksen ylläpitämään 
valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon, jonne on kirjattu perusopetuksen, lu-
kiokoulutuksen sekä ammatillisen ja korkeakoulutuksen opintosuoritus- ja tut-
kintotietoja vuodesta 2018 lähtien. Nyt sinne on mahdollista kirjata myös kan-
salaisopistojen opintosuorituksia.

Tavoitteemme on, että lukiessasi painettua opinto-opastamme tai netissä ole-
vaa ajantasaista ohjelmaamme saisit selkeän ja kattavan kuvan kunkin kurssin 
sisällöstä ja tavoitteista. Onneksi meidän ei tarvitse kehitellä tätä osaamispe-
rusteisuuden mallia yksin, vaan teemme sitä yhteistyössä Kansalaisopistojen 
liiton ja Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa. Taivalkosken, Kuusamon, Posion ja 
Ranuan kansalaisopistojen kanssa kehittelemme osaamisperusteisuutta yh-
teisvoimin Kestävän elämäntavan Koillisopistot -hankkeessa. Hankkeen an-
siosta voimme tukea tuntiopettajiamme kurssikuvausten laatimisessa entistä 
paremmin kurssien sisältöä ja tavoitteita kuvaaviksi. Tämä auttaa myös sii-
nä, että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat voivat löytää helpommin sellaisil-
le kansalaisopiston kursseille, joilla he voivat suorittaa tutkintoihinsa kuulu-
via valinnaisia opintoja.

Kaiken kaikkiaan kyse ei ole sen kummemmasta kuin jo olemassa olevan sa-
noittamisesta: entistä selkeämpi ja kattavampi kurssikuvaus auttaa valitse-
maan itselle sopivan kurssin. Uskommekin, että tällä tavoin yhä useampi kiin-
nostuu kansalaisopiston kursseista.

Emme tietenkään unohda sitä, että kansalaisopiston toiminnan tarkoitus on 
tarjota laadukkaita ja monipuolisia harrastus- ja sivistymismahdollisuuksia kai-
kille ihmisille. Olet siis aina tervetullut kansalaisopistoon paitsi oppimaan ja si-
vistymään, myös harrastamaan ilman sen kummempia tavoitteita.

Pasi Kemppainen
Koulutussuunnittelija/apulaisrehtori
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Kansalaisopiston yhteystiedot
Kansalaisopiston toimisto palvelee pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpos-
titse. Toimisto on avoinna tarvittaessa ajanvarauksella. Jos haluat asioida toi-
mistolla, ole yhteydessä palvelusihteeri Tuula Haveriseen tai koulutussuunnit-
telija Pasi Kemppaiseen, yhteystiedot alla.

Hallinto- ja opetushenkilöstö:

	• opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa 050 4004 799
	• koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen 050 4366 206
	• musiikki Johanna Kilpijärvi 040 5839 246

tavoitettavissa puhelimitse varmimmin ma-to klo 12-14 ja pe klo 10-12, 
muulloin sähköpostitse

	• taide- ja taitoaineet Vuokko Nyman 050 4096 653
tavoitettavissa puhelimitse varmimmin ma-pe klo 10-12, 
muulloin sähköpostitse

	• Suomistartti-opettaja Jenni Isola 050 4126 072
	• suunnittelija (maahanmuuttajakoulutus ja                

tietotekniikka) Mika Suoperä 040 7045 194
	• palvelusihteeri Tuula Haverinen 040 8266 431

Postiosoite: PL 10, 93101 Pudasjärvi

Toimiston käyntiosoite: Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi

Netti-ilmoittautuminen:  www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi

 https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

Opiston sähköpostiosoite: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

Postia kansalaisopistolle voi toimittaa Pirtin infoon (Varsitie 1) arkisin klo 8.00-
16.00, muina aikoina Pirtin Rimmintien puolella olevan huoltorakennuksen sei-
nässä olevaan isoon peltiseen postilaatikkoon (käynti parkkipaikalle Rimmin-
tieltä). Kaupungintalolle ja Kaupungintalon postilaatikkoon ei postia voi enää 
toimittaa, koska kaupungintalolla ei ole enää asiakaspalvelupistettä.
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Tiedotus
Tässä opinto-oppaassa tiedotetaan Pudasjärven kansalaisopiston luku-
vuoden 2022 - 2023 opetustarjonnasta. Kansalaisopisto on kaikenikäis-
ten opiskelupaikka asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kurssiohjelma 
tarkentuu ja täydentyy lukuvuoden kuluessa. Ajantasainen ohjelma opetus-
tarjonnasta lukuvuoden aikana tullein tarkennuksin ja muutoksin löytyy ne-
tistä osoitteesta www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi ja uusi asiakasliittymä 
https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/.

Kansalaisopiston kursseista, luennoista, opetusohjelman muutoksista ja muus-
ta toiminnasta tiedotetaan seuraavasti:

	• kurssiesittelyt, muutokset ja ilmoittautumiset
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi ja 
https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

	• Pudasjärven kaupungin kotisivujen www.pudasjarvi.fi Ajankohtaista-
palsta sekä Tulevia tapahtumia -palsta (tapahtumakalenteri)

	• kansalaisopiston omat kotisivut www.pudasjarvi.fi/kansalaisopisto
	• kansalaisopiston Facebook 

www.facebook.com/pudasjarvenkansalaisopisto
	• kansalaisopiston Instagram @pudasjarvenkansalaisopisto

Päivityksiä kannattaa seurata aktiivisesti, koska uusia kursseja lisätään oh-
jelmaan lukuvuoden mittaan ja kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia eri 
syistä. Jo alkaneiden kurssien mahdollisista päivityksistä opettajat ja ohjaajat 
tiedottavat itse suoraan osallistujille ja alaikäisten huoltajille sekä kurssin vas-
tuuhenkilölle ja toimistoon.

Kansalaisopisto pidättää oikeuden tehdä muutoksia opinto-oppaassa annet-
tuihin tietoihin. Mikäli toivottua kurssia ei oppaasta löydy, lukuvuoden aikana 
voidaan järjestää uusia kursseja kurssitoiveiden perusteella talousarvion sal-
limissa rajoissa.
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Opetusviikot
Syksy
Tavallinen opetus sekä soitin- ja laulukouluopetus 10 työviikkoa
Alkaminen ma 12.9. - pe 16.9.2022 Päättyminen ma 21.11. - pe 25.11.2022

Opetusviikkojen määrä voi poiketa, mikäli kurssin kokonaistuntimäärä ei 
lisäänny.

Taiteen perusopetus 14 työviikkoa
Alkaminen ma 29.8. - pe 2.9.2022 Päättyminen ke 7.12. - ti 13.12.2022

Syysloma 24. - 30.10.2022 (vko 43) Pyhäinpäivä la 5.11.2022
 Ei opetusta 5.12.2022
 Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2022

Kevät
Tavallinen opetus sekä soitin- ja laulukouluopetus 11 työviikkoa
Alkaminen ma 9.1. - pe 13.1.2023 Päättyminen ma 27.3. - pe 31.3.2023

Opetusviikkojen määrä voi poiketa, mikäli kurssin kokonaistuntimäärä ei 
lisäänny.

Taiteen perusopetus 16 työviikkoa
Alkaminen ma 9.1. - pe 13.1.2023 Päättyminen ti 2.5. - pe 12.5.2023

Talviloma 6. - 12.3.2023 (vko 10) Pääsiäinen 7. - 10.4.2023
 Vappu ma 1.5.2023

Ilmoittautuminen kursseille
Musiikin yksilöopetukseen ilmoittautuminen

Uudet opiskelijat ilmoittautuvat ti 23.8. – ke 24.8.2022 klo 9-14 puh. 
040 5839 246. Jatkavien musiikin yksilöoppilaiden jatkosuunnitelmista on 
tiedusteltu toukokuussa sähköisellä lomakkeella. Jos et muistanut jatko-il-
moittautua, ole yhteydessä musiikin vastuuopettajaan ma 22.8.2022 klo 12-
15 tai sähköpostitse johanna.kilpijarvi@pudasjarvi.fi.

Musiikin ryhmäopetukseen voi ilmoittautua tiistaina 
23.8.2022 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti netissä osoitteessa 
https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

	• Vapaista paikoista musiikin yksilöopetuksessa ja ryhmissä voi 
kysellä myöhemmin lukuvuoden aikana suoraan musiikinopettajilta 
tai musiikin vastuuopettajalta puh. 040 5839 246.

	• Pudasjärven kansalaisopistossa järjestetään musiikin taiteen 
perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti ja syyslukukausi 
alkaa ma 29.8.2022. Soittotuntiaika sovitaan oman opettajan 



8 Aina ajantasainen kurssitarjonta ja kursseille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi      •     https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

kanssa henkilökohtaisesti. Uusia opiskelijoita taiteen 
perusopetukseen otetaan vapautuville paikoille. Hakeutumisesta 
taiteen perusopetukseen tiedotetaan lisää loppukeväästä 2023. 
Hyväksytystä oppilaspaikasta ilmoitetaan elokuun aikana.

Ilmoittautuminen muille syksyllä alkaville kursseille alkaa tiistaina 23.8.2022 
klo 9.00. Kevään 2023 kursseille ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti kes-
kiviikkona 9.11.2022 klo 9.00. Joidenkin syksyllä alkavien kurssien ilmoittau-
tuminen alkaa aikaisemmin samoin kuin joidenkin kevään kurssien ilmoittau-
tuminen voi alkaa tavallista aikaisemmin.

Kursseille ilmoittaudutaan ensisijaisesti netissä osoitteessa www.opistopal-
velut.fi/pudasjarvi tai https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, jotta opettajan sähköisessä päiväkirjas-
sa oppilastiedot ovat jo kurssin alkamispäivänä ja opettaja voi merkitä päiväkir-
jaan kurssilaisen osallistumisen. Myös opiskelijoiden tapaturmavakuutusten 
voimaanastuminen edellyttää kurssille ilmoittautumista. Kurssien kohdalla 
on mainittu ennakkoilmoittautumisen päättymispäivä. Useimmille kursseille 
voi kuitenkin ilmoittautua vielä oppaassa ja ohjelmassa mainitun viimeisen il-
moittautumispäivän jälkeen, jos kurssilla on tilaa, pois lukien seuraavat kurssit:

	• ensiapu
	• järjestyksenvalvojakurssit
	• hygieniapassikoulutukset
	• kotitalouskurssit
	• kurssit, joille opettaja tulee kauempaa, mikäli 

kurssilaisia ilmoittautuu riittävästi
	• kurssit, joille kurssimateriaalit tilataan etukäteen.

Voit harjoitella netti-ilmoittautumista ilmoittautumalla kurssille n:o 1 “Harjoit-
tele netti-ilmoittautumista sitoumuksetta tälle kurssille”.

Mikäli netissä ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi kursseille ilmoittautua 
myös puhelimitse, katso numerot myöhemmin tekstissä.

Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi toteutuu, jos ilmoittau-
tuneita on kurssikohtainen vähimmäismäärä, joka yleensä on 6 - 10 opiskelijaa, 
sivukylien kursseissa 4 - 8 opiskelijaa. Kurssin peruuntumisesta tai aikataulu-
muutoksista ilmoitetaan opiskelijoille ensisijaisesti tekstiviestillä, joten var-
mista ilmoittautuessasi, että antamasi puhelinnumero on oikein. Kursseista 
ei lähetetä ilmoittautuneelle opiskelijalle informaatiota ennen kurssin alkua. Yh-
teyttä otetaan vain kurssin peruuntuessa, varapaikalla jonottavalle kurssipai-
kan vapautuessa tai mahdollisissa aikataulu- ym. muutoksissa. Kansalaisopis-
tolta otetaan yhteyttä vain kyseistä kurssia koskevissa tai siihen välittömästi 
liittyvissä asioissa. Asiakkaiden yhteystietoja ei käytetä muuhun markkinoin-
tiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Huoltajan yhteystiedot ja henkilötunnus tarvitaan alle 18-vuotiailta opiskeli-
joilta. Netti-ilmoittautumisessa syötetään maksajan yhteystiedot ”Lisää maksa-
jan tiedot” -kohdassa, mikäli maksaja on joku muu kuin opiskelija itse, esim. 
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huoltaja, työnantaja, yritys tai yhdistys. Maksajasta tulee olla tiedossa henki-
lö- tai Y-tunnus ja tarkka laskutusosoite. Mikäli maksajana oleva työnantaja tai 
yhdistys vastaanottaa laskut sähköisinä, tulee sähköisen laskutuksen tiedot 
(verkkolaskuosoite, välittäjän tunnus ja välittäjän nimi) syöttää maksajan lo-
makekenttiin tai toimittaa kansalaisopistolle sähköpostitse osoitteeseen kan-
salaisopisto@pudasjarvi.fi.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös puhelimitse seuraavissa numeroissa:

	• kaikki kurssit 040 8266 431 ja 050 4366 206
	• taide- ja taitoaineet Vuokko Nyman puh. 050 4096 653
	• musiikki Johanna Kilpijärvi puh. 040 5839 246
	• puhelinvastaajiin ei tule jättää kurssi-ilmoittautumisia
	• sähköpostitse ei ilmoittautumisia oteta vastaan, jotta 

kurssipaikat tulee jaettua ilmoittautumisjärjestyksessä

Kurssipaikan peruminen
Opiskelupaikkaa ei kannata varata turhaan. Myös netti-ilmoittautuminen täy-
tyy perua, jos ei voikaan osallistua kurssille. Peruutus tulee tehdä kansalai-
sopiston toimistoon, ilmoitus perumisesta kurssin opettajalle ei riitä. Kurs-
sille tulematta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksen voi tehdä maksutta 
viimeistään viikkoa (7 pv) ennen kurssin alkamista. Kurssimaksu laskutetaan 
kokonaisuudessaan, mikäli peruutus tehdään perumisajan päätyttyä ennen 
kurssin alkamista, peruutus tehdään kurssin jo käynnistyttyä tai peruutusta 
ei ole tehty lainkaan. (KH 08.06.2021 § 214)

Kurssimaksut
Jokaisella kurssilla on oma maksunsa. Taide- ja taitoaineiden kursseilla peri-
tään kurssimaksun lisäksi poltto- ja materiaalimaksuja, jotka on mainittu kurssi-
en kuvauksissa. Kurssimaksua ei palauteta eikä laskuja hyvitetä tai alennuk-
sia myönnetä mistään syystä, mikäli opiskelija keskeyttää itse opiskelunsa. 
Mikäli haluat keskeyttää kurssille osallistumisen ennen kuin kurssimaksu on 
laskutettu, voimme neuvotella laskutettavasta kurssimaksusta ottaessasi yh-
teyttä toimistoon. Myös ensimmäinen osallistumiskerta on maksullinen, eikä 
ilmaisia tutustumiskertoja ole millään kurssilla. Kurssilta poissaolo ei alenna 
kurssimaksua. Maksamattomissa kurssimaksulaskuissa noudatetaan kaupun-
gin huomautusmaksu- ja perintämenettelyä ja ne saattavat johtaa opiskeluoi-
keuden tilapäiseen menettämiseen. Opiskelija voi maksaa saamansa laskun 
myös Epassilla osoitteessa www.epassi.fi ja SmartumPay-mobiilisovelluksel-
la. Maksu Epassilla tai SmartumPaylla suoritetaan vasta, kun kurssimak-
susta tulee lasku opiskelijalle. Ennen laskun saapumista ei kurssimaksuja tu-
le maksaa Epassilla tai SmartumPaylla. Em. yleensä työnantajan myöntämät 
etuudet ovat henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa esim. lasten kurssimak-
sulaskuja. Musiikin soitin- ja laulukoulumaksut laskutetaan kahdessa erässä 
lukukausittain. Laulu- ja soitinkoulumaksun yhteydessä laskutetaan säestys-
maksu (20 € lukukaudessa), mikäli kurssilainen käyttää muuta säestäjää kuin 
oman kurssinsa opettaja.
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Kurssipassi
Kurssipassimaksu 140 € oikeuttaa osallistumaan lukuvuoden 2022 - 2023 ai-
kana kursseille yhteensä 280 €:n arvosta (yksittäisistä kurssimaksuista lasket-
tuna ilman mahdollisia opintoseteli- tai perhealennuksia). Kurssipassi on hen-
kilökohtainen ja voimassa kunkin lukuvuoden. Kurssipassista on rajattu pois 
musiikin soitin- ja laulukouluopetus, erilliset luennot, leirit, työpajat sekä vii-
konloppu-, erikois- ja lyhytkurssit. Mikäli kurssilaisen Kurssipassin saldo 280 € 
täyttyy, saa kurssilainen tämän jälkeen yksittäisistä kurssimaksuista 30 % ak-
tiivisuusalennuksen.

Halutessasi lunastaa Kurssipassin, ilmoittaudu kurssille n:o 2 Kurssipassi. Kurs-
sipassitilauksen voi varmistaa opiston toimistosta ensisijaisesti sähköpostit-
se kansalaisopisto@pudasjarvi.fi tai puhelimitse 040 8266 431. Kurssipassi 
tulee lunastaa lukuvuoden alussa ennen laskutusten käynnistymistä (syys-lo-
kakuu). Kurssimaksuja ei muuteta kesken lukuvuoden Kurssipassista kurs-
sikohtaisiksi tai päinvastoin.

Opintoseteliavustus
Opetushallitus on myöntänyt Pudasjärven kansalaisopistolle 8 500,00 € mää-
rärahaa käytettäväksi v. 2022-2023 maahanmuuttajien, työttömien, seniorivä-
estön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien 
ja oppimisvaikeuksia kokevien erityisryhmäläisten kurssien opintoseteliavus-
tuksiin. Avustuksella alennetaan ko. kurssien kurssimaksuja. Avustusta myön-
netään ohjelmassa mainittujen kurssien maksuihin. Opintoseteliavusteisille 
kursseille, jotka on mainittu ohjelmassa, ei myönnetä muita alennuksia kuten 
perhealennusta. Muille tavallisen opetuksen kursseille työttömien ja em. eri-
tyisryhmiin kuuluvien tulee anoa opintosetelialennusta ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Alennus myönnetään, mikäli avustusta on vielä käytettävissä. Netissä 
ilmoittauduttaessa alennusta anotaan valitsemalla Alennusanomus/Opintose-
telianomus-kohdassa valikosta sopiva alennusvaihtoehto tai sähköpostitse/pu-
helimitse opiston toimistosta. Opettajat eivät voi myöntää alennuksia. Opin-
toseteliavustusta voi saada yli 20 € suuruisiin kurssimaksuihin.

Perhealennus
Samalle kurssille osallistuva ensimmäinen perheenjäsen maksaa koko maksun 
ja muut saman perheen osallistujat 70 % kurssimaksusta. Perhealennus myön-
netään yli 30 € suuruisesta kurssimaksusta. Opintoseteliavusteisiin kurssimak-
suihin ei myönnetä perhealennuksia. Musiikin soitin- ja laulukouluopetuksesta, 
leireistä, pajoista, viikonloppu- tai erityiskursseista ei myönnetä perhealennus-
ta. Poltto- ja tarvikemaksut eivät oikeuta alennukseen.

Opettajan sairauspoissaolojen korvaaminen kurssilaisille
Koko lukukauden tai lukuvuoden kestävillä kursseilla voi opisto peruuttaa 
esim. opettajan sairastumisen vuoksi yhden kurssikerran korvaamatta tuntia 
opiskelijoille. Opetuskertojen peruuntumisesta/muutoksista ilmoitetaan teks-
tiviestitse.
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Tenttipalvelu
Kansalaisopistossa voi suorittaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten tentte-
jä valvotusti. Tentin hinta on virka-aikaan (arkisin klo 8.00-16.00) 20 €/tentti/
henkilö (1-3 h), muina aikoina 20 €/alkava kellotunti/henkilö. Tentinvalvonnas-
ta tulee ensin sopia oman oppilaitoksen kanssa, jonka jälkeen tenttipalvelua 
voi tiedustella kansalaisopistolta sähköpostitse kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Kurssitodistukset
Kansalaisopiston opiskelijalle annetaan pyydettäessä todistus säännöllisestä 
osallistumisesta kansalaisopiston kurssille kahden viikon toimitusajalla, jo-
ten pyydä todistus hyvissä ajoin. Todistus aikaisemmilta lukuvuosilta maksaa 
25 €, kuluvan lukuvuoden todistus on maksuton.

Kursseja tilauksesta
Pudasjärven kansalaisopisto järjestää räätälöityjä kursseja ja koulutuksia yhdis-
tysten, seurojen, yritysten ja muiden yhteisöjen tarpeisiin myyntipalvelukoulu-
tuksena, jolloin tilaaja maksaa kaikki koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat 
kustannukset. Sisältö, laajuus, toteutus ja kouluttaja mietitään yhdessä tilaa-
jan kanssa, esimerkiksi älypuhelimien ja mobiilipalvelujen sekä tietokoneen ja 
sähköisten palvelujen (mm. pankki- ja vakuutuspalvelujen, Kelan ja verotoimis-
ton) käyttökoulutukset kädestä pitäen opastettuna ja tarpeen mukaan kerra-
ten. Lähiopetuspaikkana on jokin kansalaisopiston opetustila tai tilaajan osoit-
tama opetuspaikka. Myös etäkouluttaminen on mahdollista. Ota yhteyttä, niin 
toteutetaan toivomasi kurssi mittatilaustyönä! Lisätiedot koulutussuunnittelija 
Pasi Kemppainen, 050 4366 206 tai pasi.kemppainen@pudasjarvi.fi

Toisen asteen hyväksiluettavia valinnaiskursseja
Pudasjärven kansalaisopiston opinto-ohjelmaan lukeutuu useita eri aineiden 
kursseja, jotka voidaan hyväksyä lukion ja ammattiopiston koulutusohjelman 
valinnaiskursseiksi ja soveltaviksi opinnoiksi tai niiden osaksi. Tällaisten oman 
oppilaitoksen ulkopuolella suoritettavien kurssien hyväksiluenta on mahdol-
lista, mikäli niiden tavoitteet, sisältö ja kesto vastaavat opetussuunnitelmia ja 
täyttävät muutoinkin riittävästi koulukohtaisia kriteerejä. Opiskelijat sopivat 
kurssien mahdollisesta hyväksilukemisesta koulunsa rehtorin kanssa.

Ilahduta lahjakortilla
Ei enää päänvaivaa, mitä lahjaksi esim. syntymäpäiväsankarille, valmistuneel-
le tai eläköityvälle! Lapselle, nuorelle ja aikuiselle - varsinkin henkilölle, jolla 
on jo kaikkea - voit hankkia Pudasjärven kansalaisopiston lahjakortin. Lahjak-
si soveltuvat niin Kurssipassi kuin lahjakortti haluamallesi summalle tai tietyl-
le kurssille kirjoitettuna. Lisätiedot ja tilaukset opiston toimistosta.

Rekisterit
Kansalaisopisto pitää rekisteriä opiskelijoistaan, opettajistaan ja muista työn-
tekijöistään asiakas- ja työsuhteiden nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille 
henkilöille. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain määräyksiä 
(523/1999 § 10). Tietosuojaseloste (entinen rekisteriseloste) on luettavissa kau-
pungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pudasjarvi.fi/tietosuojaseloste/
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Opetustilat
Kansalaisopisto toimii keskustassa useissa toimipisteissä:

	• toimisto, Hyvän olon keskus Pirtti, huone C1043, Varsitie 1
	• Taidokas, Teollisuustie 10
	• Koivukoti, Kauppatie 25
	• Suomistartti, Kauppatie 4, 2. kerros
	• Hirsikampus, Nyynäjäntie 5
	• Lakarin koulu, Postimiehentie 1
	• Tuomas Sammelvuo -sali ja Puikkari, Tuulimyllyntie 4
	• OSAO, Jyrkkäkoskentie 18 E ja Ranuantie 249
	• seurakuntatalo, Varsitie 12
	• Ylä-Pietarila, Pietarilantie 19
	• Koskenhovi, Koskenhovinkuja 2

Sivukylillä toimintaa on ensisijaisesti kouluilla, kylätaloilla ja nuorisoseurojen 
taloilla. Kaiken kaikkiaan Pudasjärven kansalaisopisto toimii yli 30 eri toimi-
pisteessä.

Vakuutukset
Kansalaispiston kurssilaiset kuuluvat Pudasjärven kaupungin ryhmätapatur-
mavakuutuksen piiriin kurssiaikana. Tästä syystä kursseille on ilmoittaudut-
tava viimeistään kurssin alkaessa, jotta opiskelijan vakuutus on voimassa.

Kyläkirjojen myyntipisteet
Raivaajapitäjä Pudasjärvi -asutushistoriateosta sekä Siurua - rannoille raken-
tunut -kylähistoriakirjaa on myynnissä hyvän olon keskus Pirtin infopisteessä, 
os. Varsitie 1. Puhos - Kylämme historia -teosta on myynnissä Pirtin infopisteen 
lisäksi Puhoksen kyläkaupassa.

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta
Kansalaisopisto kuuluu hallinnollisesti hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toi-
minta-alueeseen, jota johtaa opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, puh. 050 
4004 799. Toiminta-alueen tehtävänä on hallintosäännön mukaan kuntalaisten 
kaikinpuolisen hyvinvoinnin lisääminen ja varmistaminen yhdessä muiden hy-
vinvointipalveluiden kokonaisuuden muodostavien, kaupungin vastuulla ole-
vien tehtäväkokonaisuuksien kanssa.
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Lukuvuoden 2022-2023 kurssitoiminta
Harjoittele netti-ilmoittautumista sitoumuksetta tälle kurssille, kurssin:o 1
Voit harjoitella huoletta netti-ilmoittautumista ilmoittautumalla tälle kurssille. Il-
moittautumalla et sitoudu mihinkään eikä sinulle tule laskua ilmoittautumisesta. 

Kurssipassi, lukuvuosi 2022-2023, kurssin:o 11, 140 €
Halutessasi lunastaa Kurssipassin, ilmoittaudu tälle kurssille tai ilmoita siitä 
kansalaisopistolle sähköpostitse kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Kurssipassi on voimassa koko lukuvuoden 1.8.-31.7. Kurssipassilla voit käydä 
kursseja 280 €:n edestä yksittäisistä kurssimaksuista laskettuna. Jotkin lyhyt- 
ja erikoiskurssit, luennot, leirit ja musiikin kouluopetus on rajattu pois Kurssi-
passista. Näistä on maininta ko. kurssin tiedoissa. Mikäli Kurssipassisi saldo 
280 € tulee täyteen, saat sen jälkeen yksittäisistä kurssimaksuista 30 % aktivii-
suusalennuksen. Kurssipassi tulee lunastaa syys-lokakuun aikana ennen kulu-
van lukuvuoden laskutuksen käynnistymistä. Kurssipassia ei muuteta kesken 
lukuvuoden yksittäisiksi kurssimaksuiksi eikä päinvastoin.
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Yleisöluennot, tapahtumat ja matkat
Kestävän elämäntavan viikko 38, 19.-26.9.2022
Koillisopistot eli Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Posion ja Ranuan kan-
salaisopistot järjestävät kestävän elämäntavan teemaviikon osana Euroopan yh-
teistä kestävän kehityksen tapahtumaa. Teemaviikolla järjestetään maksuttomia 
etäluentoja kestävyyteen liittyvistä aiheista. Luennot on rahoitettu Opetushalli-
tuksen laatu- ja kehittämishankkeella. Luennot järjestetään Teams-yhteydellä ja 
osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Tervetuloa mukaan!

72 h varautuminen – maksuton verkkoluento, 329801
Ma: 17.00 - 18.00, 19.9.2022 Aila Tartia-Jalonen
72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalo-
uksille yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Luennolla käydään läpi, miten häiriöti-
lanteeseen varaudutaan ja miten sen sattuessa tulisi toimia. Luento rahoitetaan 
Opetushallituksen Laatu- ja kehittämishankkeesta. Luento järjestetään Team-
silla, ilmoittautuneille lähetetään linkki luennolle ennen sen alkua. Ilmoittau-
tuminen päättyy 16.9.2022 12.00.

Ilmastonmuutos – maksuton verkkoluento, 329802
Ti 17.00 - 18.00, 20.9.2022
Luennolla käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa. Luennoitsija-
na toimii tietokirjailija, meteorologi ja kolumnisti Kerttu Kotakorpi. Luento ra-
hoitetaan Opetushallituksen Laatu- ja kehittämishankkeesta. Luento järjeste-
tään Teamsilla, ilmoittautuneille lähetetään linkki luennolle ennen sen alkua. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 12.00.

Kestävä matkailu – maksuton verkkoluento, 329803 
Ke 17.00–18.00, 21.9.2022 Miikka Hast
Luennolla opitaan kestävän matkailun periaatteita ja miten kestävyyttä voi toteut-
taa omilla matkoillaan ja retkeillessä. Luento rahoitetaan Opetushallituksen Laatu- 
ja kehittämishankkeesta. Luento järjestetään Teamsilla, ilmoittautuneille lähete-
tään linkki luennolle ennen sen alkua. Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 klo 12.00.

Kestävä vaatehuolto, kierrätys ja kertakäyttömuoti – maksuton verkkoluento, 329804
To 17.00–18.00, 22.9.2022 Outi Pyy
Luennolla opitaan kestävän vaatehuollon ja vaatteiden kierrätyksen perusteita se-
kä kuullaan asiaa kertakäyttömuodista. Luento rahoitetaan Opetushallituksen Laa-
tu- ja kehittämishankkeesta. Luento järjestetään Teamsilla, ilmoittautuneille lähe-
tetään linkki luennolle ennen sen alkua. Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 12.00.

Oman elämän budjetointi – maksuton työpaja verkkoluentona, 329805
Pe 17.00–18.00, 23.9.2022
Käydään läpi budjetoinnin perusteita ja kestävää omaa taloudenpitoa. Saadaan 
vinkkejä ekologisesti ja taloudellisesti kestävien valintojen tekemiseen arjessa. 
Luento on Marttaliiton ja Takuusäätiön Kestävät talouspolut -hankkeen tuot-
tama, osallistava budjetointiluento Kestävän elämäntavan viikolle. Luento jär-
jestetään Teamsilla, ilmoittautuneille lähetetään linkki luennolle ennen sen al-
kua. Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 12.00.
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Jean Sibeliuksen päivän konsertti
To 18.00–19.30  8.12.2022 
Pudasjärven kirkko, Mikaharjuntie 14

Suomalaisen musiikin päivän konsert-
ti. Kansalaisopiston musiikkikurssilai-
set esiintyvät. Vapaa pääsy.

Kevätnäyttelyn avajaistapahtuma
Su 13.00–16.00  2.4.2023 
 Pirtin Kurkisali-auditorio

Kansalaisopiston kevätnäyttelyn ava-
jaistapahtuma Hyvän olon keskus Pir-
tin Kurkisalissa. Musiikkiesityksiä 
Kurkisalissa, työnäytöksiä, soitinesit-
telyjä. Kahvila avoinna. Vapaa pääsy. 
Kurssitöitä Taidekamarissa ja kirjas-
ton 2. kerroksen näyttelyseinällä.

Oppilaskonsertti
Oppilaskonsertti seurakuntatalolla ke-
väällä 2023. Järjestämisaika ilmoite-
taan myöhemmin.

Retki Oulun kädentaitomessuille 15.10.2022, kurssin:o 999998, hinta 30 €
Mennään yhdessä Ouluun kädentaitojenmessuille Ouluhalliin. Pohjois-Suo-
men suurimmilla kädentaitomessuilla yhdistyvät hyvä suunnittelu, aidot mate-
riaalit ja tekemisen taito. Kotimaiset kädentaitajat tarjoavat laadukkaita koris-
te- ja käyttöesineitä, yksilöllisiä vaatteita ja asusteita aikuisille ja lapsille, sekä 
paljon muuta. Messuilla voit hankkia myös tarvikkeita ja työvälineitä. Ihastu 
työnäytöksistä, näe ja koe. Kädentaitomessujen lisäksi pääset samalla lipulla 
myös Hyvinvointitapahtumaan Luomisen iloa – käsityötaitoa parhaimmillaan! 
Matka järjestetään yhteistyössä Kuusamon, Posion ja Pudasjärven kansalai-
sopistojen kanssa.

Maksu sisältää messulipun. Ei sisälly Kurssipassiin. Linja-autokyyditys läh-
tee Pudasjärven ABC:ltä klo 9.00 (Kuusamon vanhalta linja-autoasemalta klo 
7.00, Taivalkosken Kosken Topparilta klo 8.00.) Mukaan mahtuu Pudasjärveltä 
15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Paluukyyti Oulusta lähtee klo 17.00. 
Retki toteutuu mikäli lähtijöitä on vähintään 40 henkilöä.

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2022 klo 12.00 mennessä.
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Kulttuurimatka Ahvenanmaalle, Brändö - Sund - Maarianhamina - Eckerö,
to-su 18.–21.5.2023, kurssin:o 999999, hinta 585 €
Tervetuloa Koillisopistojen yhteiselle kulttuurimatkalle Ahvenanmaalle! 

Matkapaketin hinta 585 €/hlö, yhden hengen huone/hytti + 135 €/hlö. Hin-
taan sisältyy:

	• bussikuljetukset meno-paluu Ranua – Posio – Kuusamo – Taivalkoski 
– Pudasjärvi – Ahvenanmaa Pohjolan Matkan tilausbussilla

	• saaristolautat matkaohjelman mukaisesti Vuosnas 
– Åva, Torsholma – Hummelvik

	• majoitukset: saaristohotelli Gullvivan Brändö ja 
Hotel Park Alandia Maarianhamina, 2 hh

	• laivamatka Ahvenanmaa – Helsinki Silja line la 
20.5. – su 21.5., B2-lk hytti (alavuoteet)

	• aamiaiset majapaikoissa ja laivalla, torstaina kotiruokapäivällinen 
hotelli Gullvivanissa, perjantaina lounas tv-kokki Micke 
Björklundin ravintola Smakbyssä, lauantaina lounas 
Käringsund Resortissa ja illallinen Stallhagenin panimolla

	• perjantaina opastettu kierros Bomarsundissa, muistellaan Oolannin 
sotaa, opastus jatkuu Kastelholman linnassa ja Jan Karlsgårdenin 
ulkoilmamuseossa. Päivän aikana vieraillaan myös Merikorttelissa, missä 
mahdollisuus tehdä ostoksia paikallisten käsityöläisten putiikeissa

	• lauantaina opastettu kierros Museolaiva Pommernissa ja 
Merenkulkumuseossa sekä Metsästys- ja kalastusmuseossa ja 
Riistasafarilla, kierroksen päätteeksi tutustutaan Eckerön Posti- 
ja Tullitaloon. Päivä päättyy panimokierrokselle maistiaisineen 
olutpanimo Stallhagenissa. Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2023 klo 
16.00 mennessä. Matkasta tiedotetaan lisää kevätlukukauden 
aikana opistojen fb-sivuilla. Ei sisälly Kurssipassiin.
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Musiikki
Taiteen perusopetus
Musiikin taiteen perusopetuksen (tpo) ylei-
sen oppimäärän mukaiseen opetukseen voi-
vat hakeutua jo musiikin yksilöopetuksessa 
olevat oppilaat. Hakuohjeista tiedotetaan 
keväällä 2023. Tpo-oppilasvalinnoista tie-
dotetaan oppilaille viimeistään elokuussa. 
Kurssimaksut:
63 €/pääaine
(30 min./vko, 30 opetuskertaa)
31 €/sivuaine
(15 min./vko, 21 opetuskertaa)
Jos poikkeuksellisesti myönnetty 45 min. 
opetustunti, kurssimaksu 94 €.
Kurssimaksun yhteydessä laskutetaan 
säestysmaksu (20 €/lukukausi) , mikäli 
kurssilainen käyttää muuta säestäjää kuin 
oman kurssinsa opettajaa.
Tiedustelut musiikin vastuuopettaja 
Johanna Kilpijärveltä, puh. 040 5839 246.

Piano 1 tpo, 1101001
To 16.00–18.00, 1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Piano 2 tpo, 1101002
Ti 14.00–19.00, 30.8.–13.12.2022, 10.1.–
2.5.2023 Seurakuntatalo, Terhi Laitinen 

Piano tpo sivusoitin 15 min., 1101006
To 15.00–16.00,15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Sello tpo, 1101010
Ke 15.15–16.15, 31.8.–7.12.2022, 11.1.–
3.5.2023 Palvelukeskuksen sali, Kauppatie 
25, Johanna Kilpijärvi 

Viulu/alttoviulu tpo, 1101011
To 13.15–15.45, 1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Alttoviulu tpo sivusoitin 15 min., 1101012
To 15.00–15.15, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Huilu tpo, 1101013
To 15.15–17.15, 1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Hirsikampus B119 Pieni musiikkiluokka, Ti-
mo Vestman 

Kitara tpo, 1101015
Ti 16.30–18.00, 30.8.–13.12.2022, 10.1.–
2.5.2023 Koivukoti, luokka 3, Juha Hiltunen 

Lyömäsoittimet tpo, 1101023
Ke 17.30–19.00, 31.8.–7.12.2022, 11.1.–
3.5.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikkiluok-
ka, Janne Alakiuttu 

Harmonikka tpo, 1101030
Ke 16.30–17.30, 31.8.–7.12.2022, 11.1.–
3.5.2023 Koivukoti, kokoushuone, Timo Pesiö 

Laulu 1 tpo - pop/jazz-laulu, 1101031
Ti 18.00–18.45, 30.8.–13.12.2022, 10.1.–
2.5.2023 Koivukoti, luokka 1, Aira Siuruai-
nen-Kalliola 

Laulu 2 tpo, 1101032
To 11.00–11.30, 1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Laulu 3 tpo, 1101033
Ma 16.00–17.00, 29.8.–12.12.2022, 9.1.–
15.5.2023 Koivukoti, luokka 1, Riikka Vuori-
järvi 
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Musiikin yksilöopetus
Yksilöopetuksen kellonajat ovat suuntaa an-
tavia. Opetusaika sovitaan opettajan kanssa.

Musiikin yksilöopetuksen koulumaksu 196 
€ laskutetaan kahdessa erässä syys- ja ke-
vätlukukausi erikseen. Opetusta 30 min./
viikko, 21 opetuskertaa. Kouluopetus ja 
kirkkourut eivät sisälly Kurssipassiin. Lau-
lu- ja soitinkoulumaksun yhteydessä las-
kutetaan säestysmaksu (20 €/lukukausi), 
mikäli kurssilainen käyttää muuta säestä-
jää kuin oman kurssinsa opettaja. Tiedus-
telut musiikin vastuuopettajalta puh. 040 
5839 246. 

Pianokoulu – Koivukoti, 1101053
Ti 14.00–16.15, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 3, Juha Hiltunen 

Pianokoulu – srk-talo, 1101054
Ti 14.00–19.00,13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Seurakuntatalo, Terhi Laitinen 

Pianokoulu – Lakari, 1101055
Ma 15.00–19.00,12.9.–21.11.2022, 9.1.–
27.3.2023 Lakarin koulu, Carmen de los 
Reyes Lozano

Kirkkourut 30 min, 1101058
Ti 14.00–19.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Seurakuntatalo, Terhi Laitinen 
Sopii aloittelijoille ja urkujen tai pianon soittoa 
jo aiemmin opiskelleille. Kurssimaksu sisältää 
harjoitusmahdollisuuden kirkkouruilla soitto-
tunnin lisäksi. Opetusaika 30 min./viikko.

Kirkkourut 15 min, 1101059
Ti 14.00–19.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Seurakuntatalo, Terhi Laitinen 
Sopii aloittelijoille ja urkujen tai pianon soit-
toa jo aiemmin opiskelleille. Kurssimaksu si-
sältää harjoitusmahdollisuuden kirkkouruilla 
soittotunnin lisäksi. Opetusta 15 min./viikko.

Rumpukoulu – tiistai, 1101068
Ti 18.30–20.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Janne Alakiuttu 

Rumpukoulu – keskiviikko, 1101069
Ke 19.00–21.00, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Janne Alakiuttu 

Viulukoulu, 1101070
To 18.30–19.00, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Kitarakoulu – Koivukoti, 1101072
Ti 14.00–18.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 3, Juha Hiltunen 

Kitarakoulu – Hirsikampus, 1101073
Ke 17.00-18.00, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B118 Pieni musiikki-
luokka, Jyrki Perttu 

Huilukoulu, 1101074
To 15.15–17.15, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B119 Pieni musiikki-
luokka, Timo Vestman 

Sellokoulu, 1101075
Ke 17.30–18.45, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Palvelukeskuksen sali, Kauppatie 
25, Johanna Kilpijärvi 

Sähköbassokoulu, 1101077
To 17.00–17.30, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Jyrki Perttu 

Yksinlaulukoulu 1, 1101081
Ti 15.00–18.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 1, Aira Siuruai-
nen-Kalliola 

Yksinlaulukoulu 2, 1101082
To 14.00–18.00, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Koivukoti, luokka 1, Aira Siuruai-
nen-Kalliola 

Yksinlaulukoulu 3, 1101083
Ma 14.30–18.30, 12.9.–21.11.2022, 9.1.–
27.3.2023 Seurakuntatalo, Keijo Piirainen
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Yksinlaulukoulu 4, 1101084
Ma 15.00–19.30, 12.9.–21.11.2022, 9.1.–
27.3.2023 Koivukoti, luokka 1, Riikka Vuori-
järvi 
Haluatko nauttia laulamisesta ja löytää uusia 
ulottuvuuksia äänestäsi? Kaipaatko musiikis-
ta voimavaraa arkeen ja jaksamiseen? Kurssi 
on tarkoitettu niin klassisen kuin kevyen lau-
lajille. Työstämme laulu- ja hengitystekniik-
kaa, ilmaisua ja ohjelmistoa etsien rentoutta 
ja vapautta koko kehoon. Kurssille ovat ter-
vetulleita myös ikäihmiset ja ääniongelmista 
kärsivät. Opiskelija tutustuu äänensä ominai-
suuksiin ja osaa tarkastella instrumenttiaan 
kehon ja mielen kokonaisuutena. Opiskelijan 
musiikkisuhde kehittyy ja voimavarakeskei-
nen näkökulma äänen vapauttamiseen vah-
vistuu. Opiskelija tutustuu laulu- ja hengitys-
tekniikan perusteisiin. Opiskelija tutustuu 
itselleen sopivaan ja motivoivaan ohjelmis-
toon tyylipiirteineen ja osaa tarkastella mu-
siikkia ja tekstiä ilmaisulähtöisesti. Opiske-
lija ymmärtää musiikin teorian ja tulkinnan 
peruskäsitteitä. Opiskelija oppii havainnoi-
maan kuulo- ja tuntoaistin, liikkeen sekä ää-
ni-improvisaatioiden avulla, kuinka mieli, ke-
ho, hengitys ja tunteet vaikuttavat ääneen 
(ääniala, ilmavirta, äänen ja ilmaisun kvali-
teetit). Opiskelijan suhde musiikkiin voima-
varana vahvistuu ja luottamus oman äänen 
ainutlaatuiseen potentiaaliin kasvaa. Opis-
kelija kokeilee laulutekniikan perusteiden 
soveltamista harjoituksissa ja ohjelmistos-
sa, aihepiireinä mm. pallea- ja selkähengi-
tys, hengitystuki, sävelpuhtaus, legato, ar-
tikulaatio, ylimenot ja rekisterit. Opiskelija 
osaa arvioida ohjelmiston sopivuutta äänel-
leen teknisesti ja tulkinnallisesti, opettelee 
tutun ohjelmiston lisäksi uutta korvakuulolta 
tai nuoteista sekä valmistaa muutaman kap-
paleen viimeistellylle tasolle, mahdollisesti 
esityskuntoon. Oppilas hahmottaa musiikin 
elementtejä kuunnellen, itse tuottaen ja yh-
teismusisoiden. Ymmärtää musiikin teorian 
ja tulkinnan peruskäsitteitä käytännössä ja 
nuottikuvasta. Opintopisteet 1.

Laulu 30 min joka toinen viikko 
- tiistai, 1101090, 60 €
Ti 16.00–17.00, 13.9.–29.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 1, Aira Siuruai-
nen-Kalliola
Kurssi on tarkoitettu aikuisille jo yhden tai 
useamman vuoden opiskelleille. Tunti koos-
tuu hengitys-, rentous- ja äänenkäyttöhar-
joituksista. Äänenmuodostusharjoituksia 
kuhunkin laulutyyliin sopivaksi. Osaamista-
voitteena on laulujen harjoittaminen ja tul-
kinta. Kurssille vaaditaan ennakkoilmoittau-
tuminen musiikin vastuuopettajalle puh. 040 
583 9246. Laulutunnit joka toinen viikko, 30 
min/opetuskerta. 

Laulu 30 min joka toinen viikko 
- torstai, 1101091, 60 €
To 16.00–17.00, 15.9.–1.12.2022, 12.1.–
30.3.2023 Koivukoti, luokka 1, Aira Siuruai-
nen-Kalliola
Kurssisisältö kuten tiistain kurssissa. Kurssil-
le vaaditaan ennakkoilmoittautuminen mu-
siikin vastuuopettajalle puh. 040 583 9246.

Musiikin teoria ja hahmotus 1 
-verkkokurssi, 1101600
15.8.–31.12.2022, 1.1.–15.5.2023
Kurssilla opetellaan musiikin peruskäsittei-
tä, syvennetään musiikillista ajattelukykyä 
ja kehitetään nuotinlukutaitoa. Musiikin 
teoria ja hahmotus 1 on osa taiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelmaa. Kurssin voi 
suorittaa omaan tahtiin lukuvuoden aikana. 
Materiaali on peda.net -verkko-oppimisym-
päristössä. Ennen kurssin alkua ilmoittautu-
neille annetaan ohjeet kurssille osallistumi-
seen. Opettajat arvioivat tehtävät ja antavat 
palautetta. Lukuvuoden aikana on Teams-yh-
teydellä ohjausaikoja, jolloin voi kysyä opet-
tajilta tehtävistä. Verkko-opinnot soveltuvat 
oppilaille kymmenestä ikävuodesta eteen-
päin.
Ilmoittautuminen kurssille Iin kansalaisopis-
toon: www.opistopalvelut.fi/ii - 110132 Mu-
siikin teoria ja hahmotus 1-verkko-opinnot 1 
(ilmoittautuminen avautuu 15.8.2022). Oh-
jeet ilmoittautumisen yhteydessä: Ilmoita 
ajantasainen sähköpostiosoitteesi. Jos van-
hempi ilmoittaa taiteen perusopetuksen op-
pilaan, ilmoita LISÄTIEDOT kohtaan TPO ja 
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Pudasjärven kansalaisopisto. Ilmainen tai-
teen perusopetuksen oppilaille, kansalaiso-
piston muille kurssilaisille kurssimaksu 40 €. 
Järjestää: Iin kansalaisopisto ja Meri-Pohjo-
lan opistopiiri. Opettajat (Iin kansalaisopis-
to): 
Panu Koskela: Musiikkipedagogi (AMK), 
rumpujensoitonopettaja
Tiina Kukkula: Musiikkipedagogi (ylempi 
AMK), pianonsoitonopettaja
Jaana Soronen: FM ja Musiikkipedagogi 
(ylempi AMK), rehtori
Oppilas tutustuu musiikin merkitsemista-
poihin eri työtapoja monipuolisesti hyödyn-
täen: kirjoittaa, kuuntelee, soittaa ja laulaa. 
Oppilas hahmottaa musiikin peruskäsittei-
tä kirjoittaen ja kuulonvaraisesti. Oppilas op-
pii hyödyntämään teknologiaa osana musii-
kinopintoja. 

Musiikin kuuntelu, 1101608, 14 €
Tunteja 8 kl 
29.8.–12.12.2022, 9.1.–15.5.2023,Johanna Kil-
pijärvi 
Verkkokurssi. Suunnattu taiteen perusope-
tuksen opiskelijoille osana opetussuunnitel-
man mukaisia opintoja, mutta sopii myös 
muillekin aiheesta kiinnostuneille. Tutustu-
taan kuuntelemalla musiikin varhaisiin aika-
kausiin (keskiaika, renessanssi, barokki ja 
klassismi). Itsenäistä opiskelua. Ilmoittau-
tua voi kesken lukukaudenkin. Ole yhtey-
dessä musiikin vastuuopettajaan puh. 040 
5839 246 / johanna.kilpijarvi@pudasjarvi.fi 
Kurssin käytyään oppilas tunnistaa musii-
kin varhaisille aikakausille ominaisia piirtei-
tä, soittimia, sävellystyylejä. Ilmoittautumi-
nen päättyy 13.1.2023 16.00

Musiikin 15 minuutin yksilöopetus
Piano a, 1101103, 52 €
Ti 15.00–19.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 3, Juha Hiltunen 

Piano b, 1101104, 52 €
Ti 14.00–19.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Seurakuntatalo, Terhi Laitinen 

Piano c, 1101105, 52 €
To 13.15–15.30, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Lakarin koulu, Marjut Kossi

Piano d, 1101106, 52 €
Ma 15.00–16.30, 12.9.–21.11.2022, 9.1.–
27.3.2023 Lakarin koulu, Carmen de los 
Reyes Lozano

Kitara – Koivukoti, 1101112, 52 €
Ti 16.30–20.00, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Koivukoti, luokka 3, Juha Hiltunen 

Kitara, sähköbasso ja ukulele, 1101113, 52 €
To 17.30–18.30, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Jyrki Perttu 

Harmonikka, 1101115, 52 €
Ke 16.30–16.45, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Koivukoti, kokoushuone, Timo Pesiö 

Huilu, 1101116, 52 €
To 15.15–17.15, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B119 Pieni musiikki-
luokka, Timo Vestman 

Viulu, 1101118, 52 €
To 18.30–20.00, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Lakarin koulu, Marjut Kossi 

Sello 1101117, 52 €
Ke 16.00–16.30, 14.9. –23.11.2022, 11.1. 
–29.3.2023 Palvelukeskuksen sali, Kauppa-
tie 25, Johanna Kilpijärvi

Rummut, 1101119, 52 €
Ke 17.15–17.30, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Janne Alakiuttu 
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Sarakylän musiikinopetus, 1101181, 52 €
Ke 13.00–15.00, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Sarakylän koulu, Aira Siuruai-
nen-Kalliola
Pianon, viulun, kitaran ja kontrabasson soi-
ton alkeita. Opetusta 15 min/vko/oppilas. Il-
moittautuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Yhtyeet, orkesterit 
ja lauluryhmät
Bändikurssi, 1101228, 56 €
Tunteja 20 sl, 22 kl 
To 15.15–16.45 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Katso tarkemmat tiedot kohdasta Lasten ja 
nuorten kurssit.

Harmonikkayhtye, 1101229, 56 €
Tunteja 20 sl, 22 kl 
Ke 16.50–18.20, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Koivukoti, kokoushuone, Timo Pe-
siö 
Uudet soittajat tervetulleita mukaan, ilmoit-
taudu rohkeasti puh. 040 5839 246. Ilmoittau-
tuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Kamariorkesteri, 1101231, 40 €
Tunteja 13,30 sl, 14,63 kl 
Ke 16.30–17.30, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Palvelukeskuksen sali, Kauppatie 
25, Johanna Kilpijärvi
Jousisoittimille ja c-vireisille puhallinsoit-
timille. Ohjelmisto painottuu vanhaan mu-
siikkiin: barokki- ja renessanssimusiikkiin. 
Suositellaan yli 12-vuotiaille. Perusnuotin-
lukutaito vaaditaan, mutta taito nopeutuu 
varmasti kurssin myötä. Rohkeasti mukaan! 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen kurssin oh-
jaajalle puh. 040 583 9246. Osaamistavoittee-
na yhteissoittotaitojen kehittäminen; sävel-
puhtaus, harmonia, rytmit, esiintymistaidot 
ja konserttitoiminta. Ilmoittautuminen päät-
tyy 7.9.2022 16.00.

Kaamosbarokki – Barokkimusiikin 
minikurssi, 1101703, 14 €
Tunteja 12 sl
Ke 16.30-18.30, Pe 17.00-19.00, La 10.00-14.00, 
25.11.–8.12.2022 Koivukoti, kokoushuone, Jo-
hanna Kilpijärvi
Tutustutaan barokkimusiikkiin yhdes-
sä soittamalla. Jousisoittajille, huilisteille, 
nokkahuilisteille ja muille c-vireisille puhal-
linsoittimien soittajille. Kurssi huipentuu 
esiintymiseen kansalaisopiston oppilaskon-
sertissa to 8.12.2022 Pudasjärven kirkossa. 
Sopii kaikenikäisille. Lisätietoja p. 040 5839 
246. Ilmoittautuminen päättyy 18.11.2022 klo 
16.00.

Vanhan musiikin orkesteri – 
keskiviikko, 1101233, 66 €
Tunteja 30 sl, 33 kl 
Ke 18.30–20.45, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B119 Pieni musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Tällä kurssilla harjoitellaan vanhan tanssimu-
siikin tyylilajeja sekä ohjelmistoa. Tervetuloa 
mukaan instrumentista riippumatta. Ilmoit-
tautuminen päättyy 7.9.2022 16.00.
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Vanhan musiikin orkesteri – 
torstai, 1101234, 66 €
Tunteja 30 sl, 33 kl 
To 18.30–20.45, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Tällä kurssilla harjoitellaan vanhan tanssimu-
siikin tyylilajeja sekä ohjelmistoa. Tervetuloa 
mukaan instrumentista riippumatta. Ilmoit-
tautuminen päättyy 8.9.2022 16.00.

Erityisryhmien orkesteri, 1101311, 34 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
Ke 16.00–16.45, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B119 Pieni musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Katso tarkemmat tiedot kohdasta Erityisryh-
mien kurssit.

Erityisryhmien musiikkipiiri, 1101314, 34 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
To 9.30–10.15, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Työkeskus, Kauralantie 3, Marjut 
Kossi 
Katso tarkemmat tiedot kohdasta Erityisryh-
mien kurssit.

Yläkartanon laulupiiri, 1101236, 20 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
Ti 10.00–10.45, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Yläkartano, Pappilantie 7, Terhi 
Laitinen 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiaat 
saavat kurssimaksusta 30 % alennuksen.

Kaupunginkartanon laulupiiri, 1101240, 20 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
Ti 11.00–11.45, 13.9.–22.11.2022, 10.1.–
28.3.2023 Kaupunginkartano, Terhi Laitinen 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiaat 
saavat kurssimaksusta 30 % alennuksen. Il-
moittautuminen päättyy 6.9.2022 16.00.

Suomistartti – musiikki, 1101250
To 12.00–13.30, 15.9.–15.12.2022, 12.1.–
11.5.2023 Suomistartti, Kauppatie 4, 2. krs, 
Jyrki Perttu
Kuuluu opintoseteliavusteisen maahan-
muuttajakoulutukseen. Kurssimaksu sovi-
taan erikseen.

Toivelaulutyöpaja, 1101700, 43 €
Pe 18.00–21.00, La 10.00–14.30, 14.–15.4.2023 
Koivukoti, kokoushuone, Riikka Vuorijärvi ja 
Hannu Hyyryläinen
Tule laulamaan toivelaulujasi rempseän säes-
tyksen kanssa ja hakemaan vinkkejä soolo-
jen työstämiseen! Käytettävissä kaikki Suuri 
Toivelaulukirja -sarjan laulut. Laulunopettaja 
Riikka Vuorijärvi johdattaa ryhmässä laulu- 
ja hengitystekniikkaan sekä esiintymisjänni-
tyksen hallintaan hauskoin ja käytännöllisin 
harjoituksin. Ohjelmaan kuuluu yhteislaulua, 
toivesooloja ja tulkintojen hiomista. Laulam-
me akustisesti ja kokeilemme myös mikrofo-
nilaulua. Vapaasta säestyksestä vastaa pia-
nisti Hannu Hyyryläinen. Ilmoittautuminen 
päättyy 8.4.2023 klo 16.00.

Karaokekurssi – Pintamo, 1101701, 14 €
Pintamon kyläseurantalo, Pintamontie 321
Äänenkäyttöharjoituksia ja karaokeohjelmis-
ton harjoittelua lauluopettaja Aira Siuruai-
nen-Kalliolan ohjauksessa. Järjestämisaika 
ilmoitetaan myöhemmin.
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Lasten ja nuorten 
kurssit
Bändikurssi, 1101228, 56 €
Tunteja 20 sl, 22 kl 
To 15.15–16.45 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Hirsikampus B118 Iso musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Tällä kurssilla opit yhtyesoiton olennaisia 
elementtejä. Kurssilla tutustutaan eri soitti-
mien rooleihin bändimusiikissa, sekä opitaan 
bändissä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. 
Kurssilla harjoiteltava ohjelmisto määräytyy 
osallistujien tason ja mielenkiinnon mukaan. 
Koko lukuvuoden kestävä kurssi. Ilmoittau-
tuminen netissä tai musiikin vastuuopettajal-
le puh. 040 5839 246. Ilmoittautuminen päät-
tyy 8.9.2022 16.00.

Lasten ja nuorten teatteri-ilmaisu 
– Kipinä, 1102000, 66 €
Tunteja 30 sl, 36 kl 
La 11.00–15.30, 17.9.–12.11.2022, 28.1.–
6.4.2023 Kipinän koulu, Syväojantie 280, Kaa-
rina Nevanperä
Kurssi on tarkoitettu 8 - 15 -vuotiaille teat-
teritaiteesta kiinnostuneille tytöille ja po-
jille. Kurssilla opiskellaan esittävän teatte-
ritaiteen perusteita perustaidoista alkaen. 
Kerrataan perustaitoja, ääni, liike ja eläyty-
minen teatterilavalla. Opitaan äänenkäyt-
töä, selkeää puheentuottamista ja etenkin 
rohkeutta esiintyä yksin ja ryhmässä. Ope-
tellaan vuorovaikutusta ja kurssikaverin huo-
mioimista esittämistilanteissa. Valmistetaan 
yksin ja yhdessä luovia käsikirjoituksia ja ta-
rinoita, joista tehdään näyttämölle esityksiä. 
Tehdään lavasteita kierrätysmateriaaleja 
hyödyntäen. Tehdään käsityönä Fursuit-hah-
momaskeja ja harjoitellaan tanssieläytymis-
teatteria eläinmaskeja hyödyntäen. Valmiste-
taan teatteriesitys joulunäytelmä ja kevääksi 
tanssiesitys itse valmistettuja eläinmaskeja 
hyödyntäen. Kurssilla on kaksi osaamistasoa; 
ensimmäisellä tasolla opiskellaan esittävän 
teatteritaiteen perusteita perustaidoista. Toi-
sella tasolla siirrytään nukketeatterista esit-
tävään teatteritaiteeseen ja tanssiteatteriin. 
Tehdään fursuit-maskeja ja -hahmoja ja har-

joitellaan luovaa tanssiteatteria. Kurssilla on 
mahdollisuus saada arviointi asteikolla hy-
väksytty/hylätty. Opintopisteet: 2,5. Ilmoit-
tautuminen päättyy 16.9.2022 16.00.

Piirrän ja maalaan, kuvataidetta lapsille, 
7-10 -vuotiaat, syksy, 1103003, 49 €
Tunteja 20 sl
Ke 16.30–18.00, 14.9.–23.11.2022 Taidokas, 
kuvataideluokka, opettaja avoin 
Kurssilla tutustutaan eri piirrosmenetelmiin 
eri piirtimien avulla, värien eri tummuusas-
teet, elävän viivan harjoittelu, värioppi, vesi-
väri-, akryyli- ja akvarellimaalausta ja värien 
sekoittaminen. Muoto- ja tilatajua kehite-
tään muovaamalla ja rakentamalla, tutustu-
taan kolmiulotteisiin materiaaleihin ja opi-
taan muovailun ja rakentelun perusteet. 
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 15 
€. Kurssi on tarkoitettu noin 7-10 -vuotiail-
le. Opiskelija oppii käyttämään eri piirtimiä 
sekä maalaamaan vesi-, akryyli- ja akvarelli-
väreillä. Oppii rakentamaan kolmiuloitteisia 
teoksia ja yhdistelemään erilaisia tekniikoita 
keskenään. Halutessaan kurssilainen voi saa-
da arvioinnin hyväksytty/hylätty tai numee-
risen arvion 1-5. Opintopisteet: 0,74. Ilmoit-
tautuminen päättyy 13.9.2022 16.00.

Piirrän ja maalaan, kuvataidetta lapsille, 
7-10 -vuotiaat, kevät, 1103004, 49 €
Tunteja 22 kl
Ke 16.30–18.00, 11.1.–29.3.2023 Taidokas, ku-
vataideluokka, opettaja avoin 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,81. Ilmoittautuminen päättyy 
10.1.2023 16.00.
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Lasten savityöt ja dreijaus, 
syksy, 1104006, 52 €
Tunteja 20 sl 
Ti 16.30–18.00, 20.9.–29.11.022 Taidokas, ke-
ramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Kurssi on tarkoitettu 7-10 -vuotiaille lapsille, 
jotka haluavat tutustua saveen uutena muo-
toilumateriaalina. Kurssilla tutustutaan eri-
laisiin savityöskentelyn tekniikoihin, kuten 
käsinrakennukseen ja dreijaukseen. Opitaan 
erilaisia koristelumenetelmiä ja opitaan la-
sittamaan esine. Kurssi antaa keramiikka-
työskentelyn alkeistaidot jatkaa myöhem-
min myös aikuisten ryhmissä. Kurssimaksu 
sisältää savea 10 kg ja polttomaksun. Kurs-
silla opitaan, millainen on savi muotoiluma-
teriaalina ja miten sitä käsitellään. Opitaan 
savityöskentelyn alkeet; käsinrakennusme-
netelmät, koristelua, dreijausta ja lasittamis-
ta. Innostetaan oman luovuuden löytymistä 
ja sen kehittämistä rohkeasti. Opiskelijan 
osallistumisaktivisuutta seurataan päiväkir-
jan avulla ja tunneilla käydään spontaania ja 
kannustavaa arviointia, ohjausta ja palautet-
ta. Arviointi suoritetaan periaatteella hyväk-
sytty/hylätty. Opintopisteet: 0,74. Ilmoittau-
tuminen päättyy 19.9.2022 16.00.

Lasten savityöt ja dreijaus, 
kevät, 1104007, 52 €
Tunteja 20 kl 
Ti 16.30–18.00, 17.1.–28.3.2023 Taidokas, ke-
ramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Kurssin sisältö kuten syksyn kurssissa. Il-
moittautuminen päättyy 16.1.2023 16.00.

Kansantanssin alkeet, lapset 6-8 v, 
syksy, 1105004, 22 €
Tunteja 13,30 sl 
To 17.00–18.00, 15.9.–24.11.2022 Koskenho-
vi, Koskenhovinkuja 2, Nelli Terävä ja Tatu 
Aspelund
Kurssilla harjoitellaan kansantanssin perus-
askelikkoja ja rytmejä. Opetellaan kansa-
nomaisia paritansseja ja ryhmätansseja sekä 
tutustutaan kansanmusiikkiin monipuolises-
ti. Tunneilla syvennytään aiheisiin yhdessä 
tekemisen ja leikin kautta. Aikaisempaa ko-
kemusta kansantanssista ei vaadita kurssille 
osallistumiseen. Vahvistetaan motorisia tai-
toja, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja mo-

nipuolisesti, perusrytmiikan hallinnan har-
joittelua, tilanhahmotuksen ja kuvioiden 
opettelemista. Opiskelija voi saada halutes-
saan arvioinnin hyväksytty/hylätty tai nume-
roarvion 1-5. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautu-
minen päättyy 14.9.2022 16.00.

Kansantanssin alkeet, lapset 6-8 v, 
kevät, 1105005, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 17.00–18.00, 12.1.–30.3.2023 Koskenhovi, 
Koskenhovinkuja 2, Nelli Terävä ja Tatu As-
pelund
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,54. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.

Showtanssi, syksy, 1105010, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 17.00–18.00 14.9.–23.11.2022 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2016, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Showtanssi on ilmaisullista, vauhdikasta ja se 
yhdistelee monia eri tanssityylejä. Tunneilla 
pidetään hauskaa, harjoitellaan tanssitekniik-
kaa, tutkiskellaan omaa ilmaisullisuutta tans-
sin kautta ja tehdään koreografiaa. Tunneil-
le tarvitset rennot vaatteet sekä juomapullon. 
Mukaan ovat tervetulleita kaiken tasoiset, yli 
7-vuotiaat tanssista kiinnostuneet. Ilmoittau-
tuminen päättyy 13.9.2022 16.00.

Showtanssi, kevät, 1105011, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 17.00–18.00 11.1.–29.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2016, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaiken tasoiset, yli 
7-vuotiaat tanssista kiinnostuneet. Ilmoit-
tautuminen päättyy 10.1.2023 16.00.
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Lasten baletti, 4-6 -vuotiaat 
– syksy, 1105016, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ti 17.00–18.00, 13.9.–22.11.2022 Tuomas 
Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, opetta-
ja avoin 
Kurssin tavoitteena on saada lapset innostu-
maan baletin maailmasta. Balettitaitojen li-
säksi harjoitellaan ja opitaan sosiaalisia tai-
toja ja ryhmässä toimimista. Harjoitellaan 
baletin alkeita leikin varjolla ja opetellaan 
oman kehon käyttöä ja hallintaa. Voidaan 
tarvittaessa arvioida asteikolla hyväksytty/
hylätty. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautuminen 
päättyy 12.9.2022 16.00.

Lasten baletti, 4-6 -vuotiaat 
– kevät, 1105017, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ti 17.00-18.00, 10.1.–28.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, opettaja 
avoin 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,54. Ilmoittautuminen päättyy 
9.1.2023 16.00.

Sirkuskoulu 7-10 -vuotiaat, 
syksy, 1198000, 34 €
Tunteja 20 sl 
To 16.00–17.30, 22.9.–8.12.2022 Tuomas Sam-
melvuo -sali, Henna Tolonen 
Sirkuskoulussa harjoitellaan motorisia perus-
taitoja ja ryhmässä toimimista. Tavoitteena 
on oppia lisää akrobatiaa sekä tutustua eri 
sirkusvälineisiin perusteellisemmin. Kurssil-
ta voi halutessaan saada arvioinnin hyväk-
sytty/hylätty. Opintopisteet: 0,74. Ilmoittau-
tuminen päättyy 21.9.2022 16.00.

Sirkuskoulu 7-10 -vuotiaat, 
kevät, 1198001, 34 €
Tunteja 22 kl 
To 16.00–17.30, 12.1.–30.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -sali, Henna Tolonen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,81. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.

Erityisryhmien kurssit
Pudasjärven kaupunki on myöntänyt kan-
salaisopistolle toiminta- ja kehittämisavus-
tusta 8 000 € käytettäväksi vuoden 2022 
aikana. Tällä avustuksella katetaan erityis-
ryhmien kurssimaksuja ja yhdessä tehtyjä 
materiaalihankintoja niin kauan kuin avus-
tusta riittää.

Erityisryhmien orkesteri, 1101311, 34 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
Ke 16.00–16.45, 14.9.–23.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Hirsikampus B119 Pieni musiikki-
luokka, Jyrki Perttu
Yhteismusisointia rennolla ilmapiirillä. Ai-
kaisempi soitto- tai laulukokemus ei ole vaa-
timuksena kurssille osallistumiseksi. Opin-
toseteliavusteinen kurssi. Erityisryhmään 
kuuluville kurssimaksusta opintosetelialen-
nusta 30 %. Tiedustelut musiikin vastuuopet-
tajalta puh. 040 583 9246. Ilmoittautuminen 
päättyy 7.9.2022 16.00.

Erityisryhmien musiikkipiiri, 1101314, 34 €
Tunteja 10 sl, 11 kl 
To 9.30–10.15, 15.9.–24.11.2022, 12.1.–
30.3.2023 Työkeskus, Kauralantie 3, Marjut 
Kossi 
Korte-ryhmäkodin ja Työkeskuksen yhteinen 
musiikkipiiri, muutkin tervetulleita. Opinto-
seteliavusteinen kurssi. Erityisryhmään kuu-
luvat saavat kurssimaksusta 30 % opintose-
telialennuksen. Ilmoittautuminen päättyy 
8.9.2022 16.00.

Karaokekurssi – Työkeskus, 1101702, 14 €
Työkeskus, Kauralankuja 3, opettaja avoin
Erityisryhmien karaokeilta. Järjestämisaika 
ilmoitetaan myöhemmin.
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Erityisryhmien komedia-, pakina- ja 
runoteatterikurssi, 1102001, 56 €
Tunteja 20 sl, 22 kl 
To 14.30–16.00, 22.9.–1.12.2022, 19.1.–
6.4.2023 Osviitta, Kauralantie 3, Kaarina Ne-
vanperä 
Kurssi on tarkoitettu erityisryhmiin kuulu-
ville, kuten kehitysvammaisille ja mielenter-
veyskuntoutujille, jotka ovat kiinnostuneet 
komediatyyppisten teatteriesitysten tekemi-
sestä ja seuraamisesta sekä runojen ja pa-
kinoiden kirjoittamisesta ja lausumisesta. 
Opiskellaan esitystaitoja, eläytymistä, äänen-
käyttöä ja liikkumista lavalla sekä vuorovai-
kutustaitoja. Tehdään yhdessä käsikirjoituk-
sia komedioihin. Kirjoitetaan yhdessä runoja 
ja pakinoita, kootaan runoista oma runokirja. 
Esitetään yleisölle komedioita, runoja ja pa-
kinoita eri tilaisuuksissa. Tehdään lavasteita 
ja asuja esityksiin itse. Opintoseteliavustei-
nen koko vuoden kurssi. Erityisryhmäläisil-
le opintosetelialennusta kurssimaksusta 30 
%. Kurssilta voi halutessaan saada arvioin-
nin hyväksytty/hylätty. Opintopisteet: 1,55. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022 16.00.

Kuvataide – Osviitta, 1103009, 56 €
Tunteja 20 sl, 22 kl 
Ma 14.00–15.30, 12.9.–22.11.2022, 9.1.–
27.3.2023 Osviitta, Kauralantie 3, Elvi Räisä-
nen 
Kurssi on tarkoitettu kaikille maalaukses-
ta ja värien maailmasta kiinnostuneille eri-
tyisryhmäläisille. Kurssilla on kolme eri osaa-
mistasoa, joiden mukaan opiskelija voi saada 
myös arvioinnin. Opintoseteliavustusta kurs-
simaksuun 30 %. Kurssilla on kolme osaamis-
tasoa. 1. Oppilas osaa käyttää värejä, piirtää 
erilaisia muotoja ja maalata niitä. Oppilas tar-
vitsee paljon apua. 2. Oppilas osaa käyttää 
erilaisia värejä ja kokeilee niitä. Oppilas on 
löytänyt itselleen mieleisen tavan työsken-
nellä. Tarvitsee vähemmän ohjausta. 3. Oma-
toimista työskentelyä, oppilas kyselee ja on 
kiinnostunut maalauksesta. Oppilas tarvit-
see apua ja tukea, jotta löytää oman osaami-
salueensa alueelta tekemistä. Oppilas kokee 
kuvataiteen tärkeäksi itselleen. 1 osaamista-
so: perehdytään erilaisiin maalauksessa käy-
tettäviin mahdollisuuksiin, löydetään itselle 
sopivat välineet ja aloitetaan harjoittelu hel-

poista malleista. 2 osaamistaso: siirrytään 
käyttämään uusia tekniikoita ja tapoja omien 
toiveittensa mukaisesti esim. vesivärit-/ak-
varelli-/hiili/tussityöt. 3. osaamistaso: jatke-
taan omiksi koettuja tapoja ja tyylejä maalata 
ja kokeillaan välillä ihan muuta, perehdytään 
uusiin mahdollisuuksiin ja arviointiin omissa 
töissä. Opintopisteet: 1,55. Ilmoittautuminen 
päättyy 11.9.2022 16.00.

Kuvataide – Työkeskus, 1103010, 66 €
Tunteja 30 sl, 33 kl 
Ke 12.15–14.30, 14.9.–24.11.2022, 11.1.–
29.3.2023 Työkeskus, Kauralantie 3, Elvi Räi-
sänen 
Kurssi on tarkoitettu kaikille maalaukses-
ta ja värien maailmasta kiinnostuneille eri-
tyisryhmäläisille. Kurssilla on kolme eri 
osaamistasoa, joiden mukaan opiskelija voi 
halutessaan saada myös arvioinnin. Opinto-
seteliavustusta kurssimaksuun 30 %. Kurs-
silla on kolme osaamistasoa. 1. Oppilas osaa 
käyttää värejä, piirtää erilaisia muotoja ja 
maalata niitä. Oppilas tarvitsee paljon apua. 
2. Oppilas osaa käyttää erilaisia värejä ja ko-
keilla niitä. Oppilas on löytänyt itselleen mie-
leisen tavan työskennellä. Oppilas tarvitsee 
vähemmän ohjausta. 3. Omatoimista työs-
kentelyä, oppilas kyselee ja on kiinnostunut 
maalauksesta. Oppilas tarvitsee apua ja tu-
kea, jotta löytää omalta osaamisalueeltaan 
tekemistä. Oppilas kokee kuvataiteen tär-
keäksi itselleen. 1 osaamistaso: perehdytään 
erilaisiin maalauksessa käytettäviin mahdol-
lisuuksiin, löydetään itselle sopivat välineet 
ja aloitetaan harjoittelu helpoista malleista. 
2 osaamistaso: siirrytään käyttämään uusia 
tekniikoita ja tapoja omien toiveiden mukai-
sesti esim. vesiväri-, akvarelli-, hiili/tussityöt. 
3 osaamistaso: jatketaan omiksi koettuja ta-
poja ja tyylejä maalata ja kokeillaan välillä 
ihan muuta, perehdytään uusiin mahdolli-
suuksiin ja arviointiin omissa töissä. Opin-
topisteet: 2,33. Ilmoittautuminen päättyy 
13.9.2022 16.00.
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Erityisryhmien askartelu- ja 
käsityöt, syksy, 1104022, 44 €
Tunteja 16,70 sl 
Ti 14.30–15.45, 13.9.–22.11.2022 Korte-ryh-
mäkoti, Juhontie 8, 2. krs., Katri Kemppanen 
Kurssilla askarrellaan ja tehdään käsitöitä 
monipuolisesti aina vuodenaikojen teemoil-
la. Tutustumme mm. gellipainantaan, mar-
morointiin sekä makrameepunontaan. Kurssi 
ei vaadi aikaisempaa osaamista. Erityisryh-
mään kuuluvat saavat kurssimaksusta 30 % 
opintosetelialennuksen. Opiskelija tutustuu 
erilaisiin käsityö- ja askartelutekniikoihin se-
kä -materiaaleihin. Opiskelija voi halutessaan 
saada arvioinnin asteikolla hyväksytty/hylät-
ty. Opintopisteet: 0,6. Ilmoittautuminen päät-
tyy 12.9.2022 16.00.

Erityisryhmien askartelu- ja 
käsityöt, kevät, 1104023 57 €
Tunteja 18,37 kl 
Ti 14.30–15.45, 10.1.–28.3.2023 Korte-ryhmä-
koti, Juhontie 8, 2. krs., Katri Kemppanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Erityis-
ryhmään kuuluvat saavat kurssimaksusta 30 
% opintosetelialennuksen. Opintopisteet 0,7. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023 16.00.

Kuvataiteet ja muotoilu
Monipuolista metalligrafiikkaa, 
syksy, 11030081, 44 € 
Tunteja 28,2 sl
To 17.00–20.30, 15.9.–1.12.2022 Ilmoit-
tautuminen päättyy 12.9.2022 klo 16.00

Monipuolista metalligrafiikkaa, 
kevät, 11030082, 44 € 
Tunteja 28,02 kl
To 17.00–20.30, 12.1.–30.3.2023 Ilmoit-
tautuminen päättyy 9.1.2023

Grafiikkakurssien lisätiedot 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi

Kuvankäsittelyä älypuhelimella, 1103000, 31 €
Tunteja 18 sl 
Ke 17.00–19.15, 14.9.–19.10.2022 Hirsikam-
pus D003, Mika Suoperä 
Nykyaikainen älypuhelin on monipuolinen ja 
tehokas kamera sekä kuvankäsittelylaite, kun 
käytetään tarkoitukseen hyvin sopivia sovel-
luksia. Kuvankäsittelykurssilla opetellaan te-
hokkaan, ilmaisen kuvankäsittelyohjelman 
(Snapseed) käyttö kaikenlaisessa elämässä ja 
sosiaalisessa mediassa tarvittavassa kuvan-
käsittelyssä. Kurssi sopii sekä Android- että 
iOS-laitteiden omistajille. Kurssin laajuus on 1 
op, jossa teoriaopetusta 18 tuntia ja itsenäistä 
harjoittelua 9 tuntia. Kurssin käytyään opiske-
lija tunnistaa älypuhelimella tehtävän kuvan-
käsittelyn vahvuudet ja heikkoudet, kykenee 
tuottamaan omassa elämässään tarvitseman-
sa tyylisiä kuvia Snapseed–sovelluksella ja 
tuntee kuvankäsittelyn yleiset termit ja suo-
situimmat ohjelmat. Oppilas voi halutessaan 
saada arvioinnin osaamistavoitteiden toteutu-
misesta asteikolla hyväksytty/hylätty, mutta 
se ei ole pakollinen. Opintopisteet: 1. Ilmoit-
tautuminen päättyy 6.9.2022 16.00.

Kuvankäsittelyä tietokoneella, 1103001, 26 €
Tunteja 15 sl 
Ke 17.00–19.15, 2.–30.11.2022 Hirsikampus 
B126 Mediastudio, Mika Suoperä 
Tehokas kuvankäsittely tehokkaita työkalu-
ja käyttäen oli pitkään kalliita ohjelmia käyt-
tävien ammattilaisten etuoikeus. GIMP on 
ilmainen ja todella tehokas kuvankäsittelyoh-
jelma, jolla toimivaa ja kehittynyttä kuvankä-
sittelyä voi harrastaa myös kotona ilmaiseksi.
Tällä kurssilla opetellaan GIMP-ohjelman 
käyttäminen niin perus kuin kehittynees-
säkin kuvankäsittelyssä, esimerkiksi his-
togrammia, tasoja sekä maskeja käyttäen. 
Kurssilla lähdetään perusteista, joten myös 
kuvankäsittelyssä täysin kokemattomat pää-
sevät kyllä mukaan. Kurssi sopii parhaiten 
oppilaille, joilla on käytettävissä oma kannet-
tava tietokone. Kurssin laajuus on 1 op, jos-
sa teoriaopetusta 15 tuntia ja omaa harjoit-
telua 12 tuntia. Kurssin käytyään opiskelija 
tuntee kuvankäsittelyn yleisimmät termit ja 
päämäärät, hallitsee GIMP-sovelluksen ase-
tukset ja käytön sekä kykenee käyttämään 
em. sovellusta omassa elämässään tarpeelli-
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siin kuvankäsittelyn toimintoihin. Opiskelijan 
on mahdollista saada halutessaan arviointi 
osaamistavoitteiden saavuttamisesta astei-
kolla hyväksytty/hylätty, mutta se ei ole pa-
kollinen. Opintopisteet: 1. Ilmoittautuminen 
päättyy 25.11.2022 16.00.

Onnistuneita valokuvia 
älypuhelimella, 1103002, 26 €
Tunteja 15 kl 
Ke 17.00–19.15, 15.3.–12.4.2023 Hirsikampus 
B126 Mediastudio, Mika Suoperä 
Kurssilla harjoitellaan älypuhelimen käyttöä 
kamerana ja valokuvauksen lainalaisuuk-
sien mukaan toimimista puhelinta kamera-
na käyttäen. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille 
että perinteistä kameraa käyttäneille valoku-
vaajille, jotka haluavat oppia ottamaan hyviä 
otoksia älypuhelimella, sen rajoitukset huo-
mioon ottaen. Myös otettujen kuvien jakami-
nen käsitellään kurssin yhteydessä. Kurssi 
arvioidaan oppilaan niin halutessa hyväk-
sytty/hylätty asteikolla tehtyjen tuotosten 
ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Kurssin laa-
juus on 1 op, jossa teoriaopetusta 15 tuntia ja 
itsenäistä harjoittelua 12 tuntia. Kurssin käy-
tyään opiskelija tuntee valokuvauksen perus-
teet ja termistön, ymmärtää aukon, valotus-
ajan, ja ISO-herkkyyden välisen suhteen ja 
yleensäkin valon ja varjon merkityksen valo-
kuvassa, tuntee valokuvan sommittelun pe-
rusteet; osaa toteuttaa kultaisen leikkauksen 
yleisimmissä kuvatyypeissä, ja ymmärtää 
esim. vastavalon ja muiden vaikeiden va-
laistustilanteiden mahdollisuudet ja vaarat 
sekä ymmärtää älypuhelimen rajoitukset ja 
toisaalta sen tuomat valokuvaukselliset mah-
dollisuudet; ymmärtää pienten linssien rajal-
lisen valonkeräyskyvyn ja pienten sensorien 
kohinaan liittyvät haasteet, ja osaa ottaa ne 
huomioon kuvattaessa. Opiskelija mmärtää 
myös miten tärkeä asia kamera, joka on ai-
na mukana kaikkialla, voi olla ilmaisun kan-
nalta. Hän pystyy jakamaan tuotoksiaan ja 
siirtämään niitä käsiteltäväksi tietokoneelle; 
hallitsee kuvien jakamisen eri alustoille esim. 
arviointia varten ja pystyy siirtämään kuvia 
mahdolliselle tietokoneelleen. Kurssi arvioi-
daan oppilaan niin halutessa asteikolla hy-
väksytty/hylätty tehtyjen tuotosten ja tun-
tiaktiivisuuden perusteella. Opintopisteet: 
1. Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2023 16.00.

Tiistain aamumaalarit, syksy, 1103005, 56 €
Tunteja 40 sl 
Ti 10.30–13.30, 13.9.–22.11.2022 Taidokas, 
kuvataideluokka, Eeva-Kaisa Jakkila 
Kurssilla opetellaan kuvan rakentamista ja 
tutustutaan kuvantekemisen erilaisiin teknii-
koihin mm. piirtämiseen sekä akvarelli- ja öl-
jyvärimaalaukseen opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Tunneilla tutustutaan eri taiteilijoi-
den teoksiin. Koska kurssille voivat osallistua 
niin vasta-alkajat kuin jo pidemmälle ehti-
neet, on kurssi jaettu kolmeen eri osaamis-
tasoon, joiden mukaan kurssilainen voi saa-
da halutessaan arvion. Ensimmäisen asteen 
osaamistavoitteet: Kukin opiskelee valitse-
miaan tekniikoita, johon liittyen tutustutaan 
kyseisten tekniikoiden materiaaleihin. Ope-
tellaan käyttämään niihin kuuluvia välineitä. 
Opiskellaan myös sommittelun ja väriopin al-
keita. Toinen osaamisalue: Syvennetään tek-
niikoita ja materiaalioppia. Opitaan lisää vä-
rioppia ja sommittelua sekä otetaan mukaan 
valo-oppi. Harjoitellaan silmän ja käden yh-
teistyötä (mallista tutkiminen). Kolmas osaa-
misalue: Sovelletaan eri tekniikoita ja mate-
riaaleja yhteen. Jatketaan silmän ja käden 
yhteistyön harjoittamista. Kerrataan sommit-
telua, värioppia ja valo-oppia. Harjoitellaan 
eri tekniikoiden ja muunkin opitun sovelta-
mista omiin töihin. Oppilas voi halutessaan 
saada kolmen eri osaamistason mukaisen ar-
vion joko hyväksytty/hylätty tai numeroarvi-
on 1-5. Opintopisteet: 1,48. Ilmoittautuminen 
päättyy 13.9.2022 16.00.

Tiistain aamumaalarit, kevät, 1103006, 56 €
Tunteja 44 kl 
Ti 10.30–13.30, 10.1.–28.3.2023 Taidokas, ku-
vataideluokka, Eeva-Kaisa Jakkila 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
10.1.2023 16.00.

Tiistain iltamaalarit, syksy, 1103007, 52 €
Tunteja 36,70 sl 
Ti 16.30–19.15, 13.9.–23.11.2022 Taidokas, 
kuvataideluokka, Eeva-Kaisa Jakkila 
Kurssisisältö kuten Tiistain aamumaalarit, 
syksy -kurssissa. Opintopisteet 1,36. Ilmoit-
tautuminen päättyy 13.9.2022 16.00.
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Tiistain iltamaalarit, kevät, 1103008, 56 €
Tunteja 40,37 kl 
Ti 16.30–19.15, 10.1.–28.3.2023 Taidokas, ku-
vataideluokka, Eeva-Kaisa Jakkila
Kurssisisältö kuten Tiistain aamumaalarit, 
syksy -kurssissa. Opintopisteet 1,5. Ilmoit-
tautuminen päättyy 10.1.2023 16.00.

Posliininmaalausta uudella 
tavalla, syksy, 1103011, 69 €
Tunteja 39 sl 
To 16.00–21.00, 22.9.–8.12.2022 Taidokas, ku-
vataideluokka, Anu Rautakoski 
Kurssilla perehdytään posliinimaalauksen 
perustyötapoihin sekä uusiin suuntauksiin. 
Maalataan yhteisiä ja opiskelijan omia ideoi-
ta monipuolisesti eri tekniikoita hyödyntäen. 
Kurssi sopii sekä aloittaville että kokeneille 
maalaajille. Aloitukseen riittää vain kiinnos-
tus tätä perinteikästä harrastusta kohtaan. 
Kurssimaksu sisältää polttomaksun 15 €. 
Kurssin käytyään opiskelija osaa posliinimaa-
lauksen perustekniikat. Hän osaa käyttää vä-
lineitä ja öljyjä oikein ja valmistaa värit. Hän 
osaa tunnistaa ja valita maalaamiseen tarkoi-
tetun esineen. Oppilas voi halutessaan saa-
da arvioinnin hyväksytty/hylätty. Kurssilla 
on kaksi eri tasoa, alkeet ja jatko, joiden mu-
kaan arviointi voidaan tehdä myös asteikol-
la 1-5. Opintopisteet: 1,44. Ilmoittautuminen 
päättyy 21.9.2022 16.00.

Posliininmaalausta uudella 
tavalla, kevät, 1103012, 71 €
Tunteja 45,50 kl 
To 16.00–21.00, 19.1.–27.4.2023 Taidokas, ku-
vataideluokka, Anu Rautakoski 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,68. Ilmoittautuminen päättyy 
16.1.2023 16.00.

Suomistartti-taidepaja; askartelu- 
ja käsityöt, 1103013
Tunteja 11,69 sl, 11,69 kl 
Ke 12.00–13.15, 14.9.–2.11.2022, 11.1.–
22.2.2023 Taidokas, keramiikkaluokka, Kat-
ri Kemppanen
Jatkoa Suomistartti - suomen kielen opiske-
lulle toiminnallisen taidepajan kautta. Opin-

toseteliavusteinen kurssi. Kurssilla askar-
rellaan ja tehdään käsitöitä vuodenaikojen 
teemoilla sekä opiskelijoiden toiveiden mu-
kaan. Kurssilla opiskellaan mm. makramee-
punontaa, kehyskudontaa, virkkaamista ja 
neulomista. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.

Suomistartti-taidepaja; keramiikka 
ja kuvaamataito, 1103014
Tunteja 12 sl, 22 kl 
Ke 12.00–13.30, 9.11.–14.12.2022, 1.3.–
17.5.2023 Taidokas, keramiikkaluokka, Vuok-
ko Nyman
Piirretään, maalataan ja tehdään keramiik-
kaa. Jatkoa Suomistartti - suomen kielen 
opiskelulle toiminnallisen taidepajan kaut-
ta. Opintoseteliavusteinen kurssi. 

Keramiikkapaja-viikonloput, 
syksy, 1104000, 53 €
Tunteja 32 sl 
Ke 17.00–20.30, La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00, 
8.10.–19.11.2022 Taidokas, keramiikkaluok-
ka, Vuokko Nyman 
Tule tekemään uusimmat sisustuslehtien 
trendikkäimmät ideat savesta tai suunnitte-
le ja toteuta kauan haaveilemasi keraaminen 
grilli, omat keramiikkalaatat keittiön väliti-
laan, käsienpesuallas pesuhuoneeseen eli sa-
vesta voit tehdä melkein ihan mitä vaan. Jo-
kainen oppilas voi toteuttaa omat ideansa ja 
yhdessä opettajan kanssa valitsemme töihin 
sopivan saven ja tekniikan. Kurssi kokoontuu 
seuraavasti; la-su 8.-9.10.2022, esineiden siis-
timinen ke 2.11.2022 ja lasitus la 19.11.2022. 
Kurssille voivat osallistua niin aloittelijat 
kuin pidemmällekin taidoissa ehtineet, se-
kä miehet että naiset. Kurssille on sisällytet-
ty kolme eri osaamistasoa, joiden mukaan 
oppilas voi halutessaan saada myös kurssi-
arvioinnin. Kurssin ensimmäinen kokoon-
tuminen on suunnittelua ja savien tilausta. 
Kurssimaksu sisältää saven polttomaksun 
7,50 €. Kurssin jälkeen osaat suunnitella ja 
valmistaa esineitä turvallisesti eri tekniikoi-
ta käyttäen, osaat käyttää apumuotteja muo-
toilun apuna, tutustut erilaisiin savilaatuihin, 
osaat lasittaa esineen sekä lastata raaka- ja 
lasituspolton keramiikkauuniin. Opiskelija 
osaa suunnitella ja valmistaa erilaisia ja eri-
laisiin käyttötarkoituksiin sopivia keramiik-
kaesineitä ja tuotteita turvallisesti. Opiskelija 
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tuntee eri savilaadut eri käyttötarkoituksiin 
tehtäviin keramiikkaesineisiin, osaa tärkeim-
mät käsinrakennus- ja koristelumenetelmät, 
tutustuu paino- ja valumuotteihin, tutus-
tuu dreijaukseen ja valutekniikkaan, osaa 
lasittaa ja lastata raaka- ja lasituspolton se-
kä viimeistellä poltetun keramiikkaesineen 
valmiiksi tuotteeksi. Opiskelija tietää myös 
keramiikkatyöskentelyn turvallisuusohjeet. 
Opiskelija saa pyytäessään arvioinnin työs-
kentelystään. Kurssilla on kolme eri osaamis-
tasoa. 1 osaamistaso/alkeet, 2 osaamistaso/
perusteet ja 3 osaamistaso/jatko. Arviointi 
tehdään eri osaamistason pohjalta oppimis-
päiväkirjan, suullisen arviointikeskustelun 
opettajan kanssa sekä opiskelijan valmista-
mien tuotteiden perusteella joko hyväksyt-
ty tai hylätty. Myös numeroarviointi 1-5 on 
mahdollinen. Opintopisteet: 1,18. Ilmoittau-
tuminen päättyy 28.9.2022 16.00.

Keramiikkapaja-viikonloput, 
kevät ,1104001, 53 €
Tunteja 32 kl 
Ke 17.00–20.30, La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00, 
25.2.–25.3.2023 Taidokas, keramiikkaluokka, 
Vuokko Nyman 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Kurssi 
kokoontuu seuraavasti; la-su 25.-26.2.2023, 
esineiden siistiminen ke 8.3.2023 ja lasi-
tus la 25.3.2023. Ilmoittautuminen päättyy 
15.2.2023 16.00.
Innostu ja iloitse keramiikasta, 
aamuryhmä, syksy, 1104002, 71 €
Tunteja 40 sl 
To 10.00–13.00, 22.9.–1.12.2022 Taidokas, ke-
ramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Tule tekemään uusimmat sisustuslehtien 
trendikkäimmät ideat savesta tai suunnitte-
le ja toteuta kauan haaveilemasi keraaminen 
grilli, uudet keraamiset laatat keittiön väli-

tilaan, käsienpesuallas pesuhuoneeseen eli 
melkein ihan mitä vaan. Jokainen oppilas voi 
toteuttaa omat ideansa ja yhdessä opetta-
jan kanssa valitsemme töihin sopivan saven 
ja tekniikan. Kurssille voivat osallistua niin 
aloittelijat kuin pitemmällekin taidoissa eh-
tineet, sekä miehet että naiset. Kurssille on 
sisällytetty kolme eri osaamistasoa, joiden 
mukaan oppilas voi halutessaan saada myös 
kurssiarvioinnin. Kurssin ensimmäinen ko-
koontuminen on suunnittelua ja savien tila-
usta. Kurssimaksu sisältää saven polttomak-
sun 15 €. Kurssin jälkeen osaat suunnitella ja 
valmistaa esineitä turvallisesti eri tekniikoi-
ta käyttäen, osaat käyttää apumuotteja muo-
toilun apuna, tutustut erilaisiin savilaatuihin, 
osaat lasittaa esineen sekä lastata raaka- ja 
lasituspolton keramiikkauuniin. Opiskelija 
osaa suunnitella ja valmistaa erilaisia ja eri-
laisiin käyttötarkoituksiin sopivia keramiik-
kaesineitä ja tuotteita turvallisesti. Opiskelija 
tuntee eri savilaadut eri käyttötarkoituksiin 
tehtäviin keramiikkaesineisiin, osaa tärkeim-
mät käsinrakennus- ja koristelumenetelmät, 
tutustuu paino- ja valumuotteihin, tutus-
tuu dreijaukseen ja valutekniikkaan, osaa 
lasittaa ja lastata raaka- ja lasituspolton se-
kä viimeistellä poltetun keramiikkaesineen 
valmiiksi tuotteeksi. Opiskelija tietää myös 
keramiikkatyöskentelyn turvallisuusohjeet. 
Opiskelija saa pyydettäessä arvioinnin työs-
kentelystään. Kurssilla on kolme eri osaamis-
tasoa. 1 osaamistaso/alkeet, 2 osaamistaso/
perusteet ja 3 osaamistaso/jatko. Arviointi 
tehdään eri osaamistason pohjalta oppimis-
päiväkirjan, suullisen arviointikeskustelun 
opettajan kanssa sekä opiskelijan valmista-
mien tuotteiden perusteella joko hyväksyt-
ty tai hylätty. Myös numeroarviointi 1-5 on 
mahdollinen. Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautu-
minen päättyy 22.9.2022 16.00.

Innostu ja iloitse keramiikasta, 
aamuryhmä, kevät, 1104003, 71 €
Tunteja 44 kl 
To 10.00–13.00, 19.1.–6.4.2023 Taidokas, ke-
ramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
19.1.2023 16.00.
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Innostu ja iloitse keramiikasta, 
iltaryhmä, syksy, 1104004, 71 €
Tunteja 40 sl 
Ma 17.30–20.30, 19.9.–28.11.2022 Taidokas, 
keramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Kurssisisältö kuten syksyn aamuryhmässä. 
Opintopisteet 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
19.9.2022 16.00.

Innostu ja iloitse keramiikasta, 
iltaryhmä, kevät, 1104005, 71 €
Tunteja 44 kl 
Ma 17.30–20.30 16.1.–3.4.2023 Taidokas, ke-
ramiikkaluokka, Vuokko Nyman 
Kurssisisältö kuten syksyn aamuryhmässä. 
Opintopisteet 1,62. Ilmoittautuminen päät-
tyy 16.1.2023 16.00.

Persoonalliset poronsarvikorut, 1104008, 34 €
Tunteja 20 kl 
Ke 17.00–20.00, 1.2.–1.3.2023 Taidokas, moni-
toimitila, Hilkka Anttila
Kurssilla opetellaan poronsarven sahausta, 
hiontaa ja porausta. Poronsarvesta voit työs-
tää itsellesi koruja, nappeja yms. Ilmoittautu-
minen päättyy 23.1.2023 16.00.

Kiehtovat polymeerimassakorut, 1104009, 16 €
Tunteja 9 sl 
Pe 17.00–20.00, La 9.00–13.00, 18.–19.11.2022 
Taidokas, keramiikkaluokka, Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
Tule tekemään polymeerimassasta koruja 
itselle tai lahjaksi. Massaa voi muotoilla kä-
sin tai tehdä muoteilla erilaisia ja erivärisiä 
koruja, helmiä tai pieniä esineitä, vain oma 
mielikuvitus on rajana. Aikaisempaa osaa-
mista ei tarvita. Tarvikkeet tilataan kurssilai-
sille sovitusti. Kurssille voi osallistua 8-vuo-
tiaasta alkaen. Kurssin käytyään opiskelija 
osaa suunnitella ja luoda polymeerimassas-
ta korun, oppii korujen teon eri työvaiheet 
ja -menetelmät, osaa käyttää eri työ- ja suo-
javälineitä sekä osaa etsiä ideoita ja sovel-
taa malleja valmistamaansa koruun. Opiske-
lija saa hyväksytyn arvosanan osoittamalla 
osaamisensa kurssin osaamistavoitteissa. 
Arviointimenetelmänä on jatkuva arviointi 
kurssilla, oppimispäiväkirja tai suullinen ar-
viointikeskustelu opettajan kanssa sekä opis-
kelijan valmistama koru. Arviointi tapahtuu 
hyväksytty/hylätty asteikolla tai tarvittaes-
sa numeroilla 1-5. Opintopisteet: 0,33. Ilmoit-
tautuminen päättyy 7.11.2022 16.00.

Pronssikoruja pronssi- tai 
valkopronssisavesta, 1104010, 31 €
Tunteja 18 kl 
Pe 17.00–20.00, La 9.00–13.00, 17.3.–1.4.2023 
Taidokas, keramiikkaluokka, Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
Tule tekemään pronssikoruja itselle tai lah-
jaksi. Materiaalina kurssilla käytetään perin-
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teisen väristä pronssisavea tai valkopronssia. 
Savea voi muotoilla käsin tai tehdä muoteil-
la erilaisia koruja, vain oma mielikuvitus on 
rajana. Aikaisempaa osaamista ei tarvita. 
Kurssin käytyään opiskelija osaa suunnitel-
la ja luoda pronssisavesta korun. Opiskelija 
oppii korujen teon eri työvaiheet ja työme-
netelmät. Opiskelija osaa käyttää eri työ- ja 
suojavälineitä ja etsiä ideoita ja soveltaa mal-
leja. Opiskelija saa hyväksytyn arvosanan 
osoittamalla osaamisensa kurssin eri osaa-
mistavoitteissa. Osaamisen osoittamisen 
menetelmänä on jatkuva arviointi kurssil-
la, oppimispäiväkirja tai suullinen arviointi-
keskustelu opettajan kanssa sekä opiskelijan 
valmistama koru. Opintopisteet: 0,67. Ilmoit-
tautuminen päättyy 9.3.2023 16.00.
Betonia puutarhaan, 1104011, 31 €
Tunteja 18 kl 
Pe 17.00–20.00, La 9.00–13.00, 21.–29.4.2023 
Taidokas, keramiikkaluokka, Leila Kyn-
gäs-Teeriniemi
Tehdään erilaisia pieniä betonivaluja puutar-
haan, kuten kurpitsoja, sieniä, matoja, sam-
makoita, käpyjä, tonttuja ja ruukkuja. Opis-
kelija voi halutessaan opetella tekemään 

myös omia muotteja betoniesineille. Kurs-
sin käytyään opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa betonityön. Opiskelija osaa käyt-
tää erilaisia materiaaleja, työvaiheita ja me-
netelmiä. Opiskelija osaa käyttää eri suoja- ja 
työvälineitä. Opiskelija osaa etsiä ideoita ja 
soveltaa malleja. Opiskelija osaa kierrättää 
betonitöissä erilaisia materiaaleja. Opiskelija 
saa hyväksytyn arvosana osoittamalla osaa-
misensa kurssin osaamistavoitteissa. Osaa-
misen osoittamisen menetelmänä on jatkuva 
arviointi kurssilla, oppimispäiväkirja ja/tai 
suullinen arviointikeskustelu opettajan kans-
sa sekä opiskelijan valmistama betoniatyö. 
Opintopisteet: 0,67. Ilmoittautuminen päät-
tyy 7.4.2023 16.00.
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Käsityö ja askartelu
Pitsinnypläys, syksy, 1104012, 56 €
Tunteja 40 sl 
To 17.00–20.00, 15.9.–24.11.2022 Hirsikampus 
A215 Tekstiilityö, Sirpa Juusola 
Tule opiskelemaan perinnetaitoa, joka tai-
puu hienosti nykyaikaan. Voit nyplätä ko-
ruja, huiveja, 3D-koristeita, tauluja ja liinoja 
sekä kansallispuvun ja tykkimyssyn pitse-
jä. Nypläysmateriaaleina voit käyttää pel-
lava-, puuvilla- ja silkkilankoja, villa- ja mo-
hairlankoja sekä metallilankoja. Kurssi sopii 
sekä uusille että nypläystä jo pitempään har-
rastaneille. Kurssilla on kaksi osaamistasoa; 
aloittelijat sekä jatkajat. Kurssilla on 40 oppi-
tuntia sekä 40 tuntia kotona tehtävää työs-
kentelyä. Aloittava opiskelija; osaa puola-
ta nypylät, osaa nypläyksen peruslyönnit, 
nypläyksen värikoodit, nyplätä ohjaukses-
sa jatkuvalankaisen harjoituspitsin. Jatkava 
opiskelija; osaa työhönsä kuuluvat pitsitek-
niikan ja nyplää ja viimeistelee valitseman-
sa nypläystyön. Opintopisteet: 3. Ilmoittau-
tuminen päättyy 14.9.2022 16.00.

Pitsinnypläys, kevät, 1104013, 56 €
Tunteja 44 kl 
To 17.00–20.00, 19.1.–6.4.2023 Hirsikampus 
A215 Tekstiilityö, Sirpa Juusola 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Kurs-
silla on 44 oppituntia ja kotona tehtävää har-
joittelua 40 tuntia. Opintopisteet 3,11. Ilmoit-
tautuminen päättyy 10.1.2023 16.00.

Kädentaitoja aikuisille, syksy, 1104014, 56 €
Tunteja 40 sl 
Ti 17.00–20.00, 13.9.–22.11.2022 Hirsikampus 
A215 Tekstiilityö, Katri Kemppanen 
Kurssilla opiskellaan monipuolisesti erilai-
sia kädentaitoja kurssilaisten toiveiden mu-
kaan. Kurssilla voit mm. ommella tilkkutöitä 
ja vaatteita, virkata, neuloa, tuftata, kuvioida 
kangasta erilaisin menetelmin (kankaan vär-
jäys, gellipainanta, kankaanpainanta, vehnä-
jauhobatiikki, marmorointi), solmia makra-
meeta sekä ommella ryijyjä. Kurssi ei vaadi 
aikaisempaa osaamista. Opiskelija tutustuu 
erilaisiin käsityö- ja askartelutekniikoihin, 
työvälineisiin sekä materiaaleihin. Kurssin 
käytyään opiskelija osaa valmistaa käsityön 
valmiin ohjeen mukaan. Opiskelija etsii itse-
näisesti ohjeita lehdistä sekä netistä. Opiske-
lija osaa soveltaa saamiaan ohjeita ja oppeja 
itsenäisesti. Kurssilta on mahdollista saada 
suoritusmerkintä, jolloin opiskelijan osaami-
nen arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla. 
Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
12.9.2022 16.00.

Kädentaitoja aikuisille, kevät, 1104015, 56 €
Tunteja 44 kl 
Ti 17.00–20.00, 10.1.–28.3.2023 Hirsikampus 
A215 Tekstiilityö, Katri Kemppanen
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
2.1.2023 16.00.

Korjaus/muodistus-ompelukurssi, 
1104016, 56 €
Tunteja 40 kl 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–
16.00, 3.–19.2.2023 Hirsikampus A216 Teks-
tiilityö, Ritva Lohi
Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat korja-
ta/muodistaa/uudistaa käytettyjä vaatteita. 
Lisätietoja kurssista antaa opettaja Ritva Lo-
hi, puh. 040 5050 415. Kurssin käytyään op-
pilas osaa tarkastaa materiaalin kunnon ja 
tarvittavan materiaalin määrän sekä osaa 
suunnitella mallin. Oppilas voi halutessaan 
saada arvioinnin hyväksytty/hylätty. Opin-
topisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
24.1.2023 16.00.
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Lammasvällykurssi, 1104017, 76 €
Tunteja 40 kl 
Pe 18.00–21.00, La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00, 
12.5.–11.6.2023 Taidokas, keramiikkaluokka, 
Anu Pentti
Kurssilla valmistetaan lammasvällyt. Vällyt 
ommellaan käsin nahkaneulalla ja pellavalan-
galla. Opiskelija voi valmistaa isot vällyt 4-6 
taljasta, keinutuolimaton tai vauvan makuu-
pussin kahdesta taljasta tai pikkuvällyn yh-
destä taljasta, oman toivomuksen mukaan. 
Lopuksi vällyt koristellaan painamalla nah-
kapuolelle kuvioita leimasimilla ja kiinnittä-
mällä vällyihin kantti. Kurssi ei vaadi aikai-
sempaa osaamista.  Työvälineinä tarvitaan 
lampaatajojen lisäksi mm. nahkaneuloja, te-
räväkärkiset sakset, sormustin, verhonipsu-
ja tai vastaavia. Myös sileäleukaiset latta-
pihdit, mittanauha ja tilkkutyöviivain ovat 
hyviä apuvälineitä. Opettajalta saa lunas-
taa useimpia välineitä. Kurssilaisille lähe-
tetään kurssikirje ennen kokoontumista. Ei 
sisälly Kurssipassiin. Kurssin käytyään opis-
kelija osaa arvioida taljoja ja valita sopivat 
taljat työhönsä. Osaa suunnitella vällyt ja lei-
kata taljoista tarkoituksenmukaiset kappa-
leet sekä tehdä tarvittavat paikat. Osaa yh-
distää kappaleet sopivilla pistoilla toisiinsa 
ja huolitella saumat. Osaa suunnitella vällyi-
hin painokoristelun ja toteuttaa sen, tai vaih-
toehtoisesti kiinnittää vällyjen nahkapuolelle 
kankaan, sekä viimeistellä vällyt morsius- tai 
arkikantilla. Kurssilta on mahdollista saada 
suoritusmerkintä, jolloin opiskelijan osaami-
nen arvioidaan hyväksytty/hylätty -astei-
kolla. Oppilaan kanssa yhdessä arvioidaan 
työn onnistumista keskustelemalla proses-
sista. Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautuminen 
päättyy 5.5.2023 16.00.

Kalannahkaa käsitöihin, 1104024, 51 €
Tunteja 36 sl 
Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.00, Su 9.00–17.00 
,11.11.–4.12.2022 Taidokas, keramiikkaluok-
ka, Sirpa Juusola 
Opi valmistamaan raa’asta kalasta kasvipar-
kittua nahkaa ja ompele siitä vaikka ranne-
koru, puukontuppi tai pieni pussukka. Kurs-
si koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä 
on kotona tehtävä parkitustyö. Opettajalle 
maksettava materiaalimaksu 30 € sisältää 

kalannahat, parkitus- ja apuaineet. Halutes-
sasi voit kokeilla myös virtsaparkitusta. Kurs-
sipäivät ovat 11.-12.11.2022 pe klo 17-21 ja la 
klo 10-15 ja 2.-4.12.2022 pe klo 17.00-21.00 ja 
la-su klo 9.00-17.00. Sirpa Juusolalta voit ky-
sellä lisätietoja kurssista. puh. 0400 220 533. 
Kurssilla on opetusta 36 tuntia ja kotona it-
senäistä työskentelyä 7 tuntia. Mukaan tar-
vitset esiliinan, kumihanskat, leikkuulaudan, 
sakset, tylsähkön puukon tai veitsen ja esim. 
auton ikkunaraapan sekä sankon ja kannen. 
Jälkimmäisellä jaksolla myös ompelutarvik-
keita. Kurssin käytyään opiskelija osaa esi-
valmistella kalannahat parkitusta varten, 
kasviparkita kalannahkoja, värjätä ja jälki-
rasvata kalannahat, viimeistellä ja ommella 
kalannahkaa käsin ja/tai koneella. Opiske-
lija on valmistanut pienen kalannahkatuot-
teen parkitsemistaan kalannahoista. Arvioin-
ti haluttaessa asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 1,6. Ilmoittautuminen päättyy 
4.11.2022 16.00.

Pienet nahkatyöt, kevät, 1104018, 35 €
Tunteja 25 kl 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–17.00, Su 9.00–17.00, 
21.–23.4.2023 Hirsikampus A215 Tekstiilityö, 
Sirpa Juusola
Nahkaompelukurssilla voit ommella käsin 
tai koneella pussukoita tai tehdä vaikka ti-
nalankakoruja tai tinalankakirjontaa, jotka 
voi yhdistää laukkuun. Voit hyödyntää ja ja-
lostaa tuotteiksi kalannahat, lammasvälly-
palat jne. Ota mukaasi: ompelutarvikkeita, 
nahkaa vaikka kierrätysnahkaa ja tarpeen 
mukaan vuori- ja tukikangasta. Kurssin käy-
tyään opiskelija osaa piirtää/jäljentää kaa-
vat, leikata osat nahasta, ommella käsin ja/
tai koneella nahkaa ja osaa viimeistellä tuot-
teen. Opiskelija on valmistanut viimeistel-
lyn nahkatuotteen käsin tai koneella ommel-
len. Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 1. Ilmoittautuminen päättyy 
17.4.2023 16.00.
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Yhdistetty tallukas- ja 
kehräyskurssi, 1104020, 56 €
Tunteja 40 sl 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–
16.00, 21.10.–27.11.2022 Taidokas, keramiik-
kaluokka, Ritva Lohi
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat kiin-
nostuneet kehräämisestä ja perinteisten 
tallukkaiden tekemisestä. Opetellaan val-
mistamaan perinteiset tallukkaat kierrätys-
materiaalista sekä opetellaan kehräämään 
lankaa raakavillasta perinteisellä poljettaval-
la rukilla. Kurssilla opetetaan henkilökohtai-
sena lähiopetuksena. Opettaja ei tuo mate-
riaaleja eikä työkaluja. Lisätietoja kurssista 
antaa opettaja Ritva Lohi, puh. 040 5050 
415. Kurssilla opitaan raakavillan esikäsitte-
ly, karstaus, kehräys, rukin huolto ja perin-
teisten tallukkaiden valmistaminen. Kurssi 
voidaan arvioida hyväksytty/hylätty tai tar-
vittaessa numeroilla 1-5. Opintopisteet: 1,5. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2022 16.00.

Lapikas- ja supikaskurssi, 1104021, 84 €
Tunteja 58 kl 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–18.00, Su 9.00–18.00, 
13.1.–5.2.2023 Taidokas, keramiikkaluokka, 
Tommi Mantila 
Kurssilla valmistetaan lapikkaat tai supik-
kaat parkkinahasta perinteisiä suutarin me-
netelmiä käyttäen. Kurssi sopii kaikille, aikai-
sempaa kokemusta kenkien teosta ei tarvita. 
Opettajalta voi ostaa tarvikkeet, myös omia 
kasviparkittuja nahkoja voi käyttää. Ei sisälly 
Kurssipassiin. Kurssilla on opetusta 58 tuntia 
ja 20 tuntia itsenäistä työskentelyä kotona. 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa leikata nah-
kaa kaavojen mukaan, osaa ommella nahkaa 
satulasepän ompeleella, osaa vetää kengän 
lestille ja osaa tehdä kenkään liimapohjan. 
Opintopisteet: 2,88. Ilmoittautuminen päät-
tyy 8.1.2023 16.00.

Miten huollan kangaspuut? 1104025, 17 €
Tunteja 10 sl 
To 17.00–21.00, 8.–15.9.2022 Ylä-Pietarilan 
kudontaluokka, Ellen Holmström 
Kangaspuiden huoltaminen on tärkeä taito 
osata osana kutomista. Tällä kurssilla käy-
dään läpi kangaspuiden rakenne ja opitaan 
tarkistamaan, mitä puista pitää huoltaa en-
nen kudonnan aloittamista. Myös kudonnan 
aikana tulee tilanteita, joissa esim. eri osia 
yhdistäviä kiiloja tulee naputella tiukemmal-
le. Opimme tarkistamaan loimitukin ja kan-
gastukin kankaiden kunnon ja vaihdamme 
ne tarvittaessa. Kurssin tarkoituksena on 
oppia tekemään mahdollisia korjauksia ja 
säätöjä kangaspuihin. Osataan huoltaa kan-
gaspuut ennen ja jälkeen kutomista sekä ku-
tomisen aikana. Oppilas voi halutessaan saa-
da kurssilta arvioinnin hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 0,37. Ilmoittautuminen päät-
tyy 7.9.2022 16.00.

Iltakutojat, syksy, 1104026, 56 €
Tunteja 40 sl 
To 17.00–20.00, 22.9.–1.12.2022 Ylä-Pietarilan 
kudontaluokka, Hilkka Anttila 
Kurssilla opitaan loimen tekoa, loimen lait-
toa puihin ja ennen kaikkea kutomaan kan-
gaspuilla. Loimia räsymatoista juhlaliinoihin. 
Kurssi sisältää 40 oppituntia ja 40 tuntia it-
senäistä kutomista. Osataan perusniisintä ja 
helpoimmat polkusnarut. Opitaan perusku-
dontatekniikat. Oppilas voi halutessaan saa-
da kurssilta arvioinnin hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 3,11. Ilmoittautuminen päät-
tyy 14.9.2022 16.00.

Päiväkutojat, kevät, 1104027, 56 €
Tunteja 44 kl 
To 12.00–15.00, 12.1.–30.3.2023 Ylä-Pietarilan 
kudontaluokka, Hilkka Anttila 
Kurssisisältö kuten syksyn iltakutojissa. 
Kurssi sisältää 44 oppituntia ja 40 tuntia itse-
näistä kutomista. Opintopisteet: 3,11. Ilmoit-
tautuminen päättyy 11.1.2023 16.00.
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Kylien käsityö ja askartelu
Käsityöpaja – Kurki, 1104028, 56 €
Tunteja 20 sl, 24 kl 
Ma 17.00–20.00, 19.9.–14.11.2022, 16.1.–
3.4.2023 Metsästysseuran talo Kurki, Yli-Ku-
rentie 752, Hilkka Anttila Kurssilla opitaan 
tekemään kierrätysmateriaalitöitä ja opitaan 
hyödyntämään eri materiaaleja jatkokäyt-
töön. Opetellaan miettimään pois heitettä-
vän tavaran elinkaaren pidentämistä. Mah-
dollisuus ostaa opettajalta materiaaleja. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Kurs-
silla opitaan käyttämään kierrätysmateriaa-
lia osana raaka-aineista ja hyödyntämään 
eri materiaaleja tuotteiden jatkokäytössä 
uusiksi tuotteiksi. Kurssilta voi halutessaan 
saada arvioinnin hyväksytty/hylätty. Opin-
topisteet: 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
15.9.2022 16.00.

Käsityöpaja – Livo, 1104029, 34 €
Tunteja 24 kl 
To 18.00–21.00, 2.2.–13.4.2023 Livon ent. kou-
lu, Kirsiojantie 31, Hilkka Anttila 
Kurssilla opitaan käyttämään nauhapirtaa 
erilaisten nauhojen tekoon, kuten kengän-
nauhat, huppunyörit jne. Teemme myös har-
dangerkirjontaa ja opetellaan peruspistoja 
kirjonnasta. Kirjontatekniikalla voit tehdä 
koristeita paidanhelmaan, hihansuihin, kau-
lukseen tai tehdä pöytäliinan. Opettajalta 
voit ostaa tarvikkeita. Ryhmä kokoontuu jo-
ka toinen viikko. Oppilas voi saada halutes-
saan kurssilta arvioinnin hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 1. Ilmoittautuminen päättyy 
26.1.2022 16.00.

Nahka/turkiskurssi – Livo, 1104030, 51 €
Tunteja 36 sl 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–
16.00, 17.–25.9.2022 Livon ent. koulu, Kirsi-
ojantie 31, Ritva Lohi
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 
kiinnostuneet turkisten ja nahan uusiokäy-
töstä ja uudesta materiaalista tekemisestä. 
Opiskellaan käytetyn materiaalin uusiokäyt-
töä ja uuden turkiksen/nahan valmistus-
ta halutuksi tuotteeksi. Kurssi ei vaadi ai-
kaisempaa osaamista. Tarvittavat välineet: 
Haltex-levyjä, nitoja, sumutinpullo, pesusie-

ni, voimapaperia, turkisveitsi, turkislankaa, 
tikkauslankaa, nahkaneuloja, sakset, tar-
vittaessa ompelukone. Lisätietoja kurssis-
ta antaa opettaja Ritva Lohi, puh. 040 5050 
415. Kurssin käytyään oppilas osaa tarkistaa 
materiaalin käyttökelpoisuuden, esikäsitel-
lä materiaalin, suunnitella tuotteen/mallin, 
tarvikesuunnittelun sekä osaa valita mallin/
kaavat. Oppilas voi saada halutessaan arvi-
on hyväksytty/hylätty tai numeerisen arvi-
on 1-5. Opintopisteet: 1,3. Ilmoittautuminen 
päättyy 12.9.2022 16.00.

Käsityöpaja – Pintamo, 1104031, 56 €
Tunteja 20 sl, 24 kl 
Ma 10.00–13.00, 26.9.–5.12.2022, 23.1.–
17.4.2023 Pintamon kyläseurantalo, Pinta-
montie 321, Hilkka Anttila Kurssilla opitaan 
käyttämään nauhapirtaa erilaisten nauho-
jen tekoon, kuten kengännauhat, huppunyö-
rit jne. Teemme myös hardangerkirjontaa ja 
opetellaan peruspistoja kirjonnasta. Kirjon-
tatekniikalla voit tehdä koristeita paidan-
helmaan, hihansuihin, kaulukseen tai tehdä 
pöytäliinan. Opettajalta voit ostaa tarvikkei-
ta. Oppilas voi halutessaan saada arvioinnin 
asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintopisteet: 
1,62. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Il-
moittautuminen päättyy 22.9.2022 16.00.
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Tekninen työ
Moottorisahan turvallinen käyttö ja 
huolto -kurssi naisille, 1104032, 21 €
Tunteja 12 sl 
Ma 17.00–20.00, 12.–26.9.2022 OSAO Pu-
dasjärven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkos-
kentie 18 E, Pekka Savolainen  
Haluatko lisää varmuutta moottori- tai rai-
vaussahan käyttöön, huoltoon, turvallisuu-
teen? Kurssi naisille ja vasta-alkajille. Mootto-
risahakoulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee 
sahan turvallisen ja ergonomisen käytön pe-
rusasiat sekä oppii huoltamaan sahan. Kurs-
si on teoriapainoitteinen ja tapahtuu luok-
kaopetuksena. Kurssilainen osaa toimia 
sahan/raivausahan kanssa turvallisesti ja 
oikein. Koulutuksen jälkeen opiskelija hal-
litsee moottorisahan/raivausahan turvalli-
sen ja ergonomisen käytön perusasiat sekä 
huoltamaan sahansa, tietää, että moottori- 
ja sähkösaha ovat erinomaisia ja tehokkaita 
työvälineitä metsätöissä ja rakennustöissä. 
Sahan turvallinen käyttö edellyttää oikeaa 
työtekniikkaa ja sahaukseen liittyvien vaa-
rojen tunnistamista. Kurssilainen tunnistaa 
yleiset sahankäyttöturvaohjeet, tarvittavat 
turvavarusteet, oikeanlaiset tehtävään sovel-
tuvat työvarusteet, osaa tunnistaa vaarateki-
jät ja huomioida työssään luonnon, eläimet 
ja vesistöt. Ensiapu/paloturvallisuus. Lop-
pukoe, hyväksytty koe/todistus. Opintopis-
teet: 0,44. Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 
16.00.

Hirsirakentaminen, syksy, 1104033, 56 €
Tunteja 40 sl 
Ke 17.00–20.00, 14.9.–23.11.2022 OSAO Pu-
dasjärven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkos-
kentie 18 E, Hannu Kinnunen 
Kurssilla valmistetaan kevythirrestä laatu-
vaatimusten mukaisesti valmistettuja tuot-
teita. Opitaan suunnittelemaan kevythir-
situotteen valmistus ja eri työvaiheiden 
keskinäinen järjestys. Opitaan käyttämään 
turvallisesti erilaisia puusepänkoneita, lait-
teita ja käsityövälineitä, eli opitaan noudatta-
maan hirsirakentamisen turvallisuusohjeita. 
Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista hir-

sirakentamista. Kurssin käytyään opiskelija 
tuntee työkoneet, osaa käyttää salvoskonet-
ta turvallisesti, osaa lukea ja piirtää teknistä 
piirustusta, oppii rakentamaan pienimuotoi-
sia hirsirakennelmia. Kurssilta voi saada ar-
vioinnin hyväksytty/hylätty ja tarvittaessa 
numeroarvion 1-5. Opintopisteet: 1,5. Ilmoit-
tautuminen päättyy 13.9.2022 16.00.

Hirsirakentaminen, kevät 1104034 56 €
Tunteja 44 kl 
Ke 17.00–20.00, 11.1.–29.3.2023 OSAO Pudas-
järven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkosken-
tie 18 E, Hannu Kinnunen
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
10.1.2023 16.00.

Naisten puutyöt ja entisöinti, 
syksy, 1104035, 56 €
Tunteja 40 sl 
Ti 17.00–20.00, 13.9.–22.11.2022 OSAO Pu-
dasjärven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkos-
kentie 18 E, Hannu Kinnunen  
Kurssilla opitaan käyttämään turvallises-
ti erilaisia puusepän koneita, laitteita ja kä-
sityövälineitä sekä opitaan noudattamaan 
turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Opitaan 
suunnittelemaan puusepäntuotteen valmis-
tuksen eri työvaiheet eli opitaan laatimaan 
ja lukemaan tuotteesta tehdyt piirustukset. 
Opitaan viimeistelemään puutuotteen osat 
pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, eten-
kin entisöinnissä. Kurssilaiselta ei edellytetä 
aikaisempaa puutyöosaamista. Kurssin käy-
tyään opiskelija osaa entisöidä ja valmistaa 
monipuolisia puusepäntuotteita turvallises-
ti. Kurssilta voi saada arvioinnin hyväksyt-
ty/hylätty ja tarvittaessa numeroarvion 1-5. 
Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
12.9.2022 16.00.

Naisten puutyöt ja entisöinti, 
kevät, 1104036, 56 €
Tunteja 44 kl 
Ti 17.00–20.00, 10.1.–28.3.2023 OSAO Pudas-
järven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkosken-
tie 18 E, Hannu Kinnunen
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
9.1.2023 16.00.
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Senioripuutyöt, syksy 1104037 56 €
Tunteja 40 sl 
To 17.00–20.00, 15.9.–24.11.2022 OSAO Pu-
dasjärven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkos-
kentie 18 E, Hannu Kinnunen  
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le senioreille 30 % alennus kurssimaksusta. 
Kurssilla opitaan käyttämään turvallises-
ti erilaisia puusepän koneita, laitteita ja kä-
sityövälineitä sekä opitaan noudattamaan 
turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Opitaan 
suunnittelemaan puusepäntuotteen valmis-
tuksen eri työvaiheet eli opitaan laatimaan 
ja lukemaan tuotteesta tehdyt piirustukset. 
Opitaan viimeistelemään puutuotteen osat 
pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, eten-
kin entisöinnissä. Kurssilaiselta ei edellytetä 
aikaisempaa puutyöosaamista. Kurssin käy-
tyään opiskelija osaa entisöidä ja valmistaa 
monipuolisia puusepäntuotteita turvallises-
ti. Kurssilta voi saada arvioinnin hyväksyt-
ty/hylätty ja tarvittaessa numeroarvion 1-5. 
Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
14.9.2022 16.00.

Senioripuutyöt, kevät, 1104038, 56 €
Tunteja 44 kl 
To 17.00–20.00, 12.1.–30.3.2023 OSAO Pu-
dasjärven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkos-
kentie 18 E, Hannu Kinnunen  
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le senioreille 30 % alennus kurssimaksusta. 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.

Puutöitä maahanmuuttajille, 
vain kevät, 1104039, 56 €
Tunteja 44 kl 
Ma 17.00–20.00, 9.1.–27.3.2023 OSAO Pudas-
järven yksikkö, prosessihalli, Jyrkkäkosken-
tie 18 E, Hannu Kinnunen
Opintoseteliavusteinen kurssi, maahanmuut-
tajille 30 % alennus kurssimaksusta. Kurssil-
la opitaan käyttämään turvallisesti erilaisia 
puusepän koneita, laitteita ja käsityöväli-
neitä sekä opitaan noudattamaan turvalli-
suusohjeita ja määräyksiä. Opitaan suunnit-
telemaan puusepäntuotteen valmistuksen 
eri työvaiheet eli opitaan laatimaan ja luke-
maan tuotteesta tehdyt piirustukset. Opi-

taan viimeistelemään puutuotteen osat pin-
takäsittelyn edellyttämällä tavalla, etenkin 
entisöinnissä. Kurssilaiselta ei edellytetä ai-
kaisempaa puutyöosaamista. Kurssin käy-
tyään opiskelija osaa entisöidä ja valmistaa 
monipuolisia puusepäntuotteita turvallises-
ti. Kurssilta voi saada arvioinnin hyväksyt-
ty/hylätty ja tarvittaessa numeroarvion 1-5. 
Opintopisteet: 1,62. Ilmoittautuminen päät-
tyy 9.1.2023 16.00.

Puutyöt ja entisöinti - Aittojärvi, 
syksy, 1104040, 56 €
Tunteja 40 sl 
Ke 12.00–15.00, 14.9.–23.11.2022 Aittojärven 
ent. koulu, Hiltusentie 12, Ari Isola 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le senioreille 30 % alennus kurssimaksusta. 
Kurssilla opitaan käyttämään turvallises-
ti erilaisia puusepän koneita, laitteita ja kä-
sityövälineitä sekä opitaan noudattamaan 
turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Opitaan 
suunnittelemaan puusepäntuotteen valmis-
tuksen eri työvaiheet eli opitaan laatimaan 
ja lukemaan tuotteesta tehdyt piirustukset. 
Opitaan viimeistelemään puutuotteen osat 
pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla, eten-
kin entisöinnissä. Kurssilaiselta ei edellytetä 
aikaisempaa puutyöosaamista. Kurssin käy-
tyään opiskelija osaa entisöidä ja valmistaa 
monipuolisia puusepäntuotteita turvallises-
ti. Kurssilta voi saada arvioinnin hyväksyt-
ty/hylätty ja tarvittaessa numeroarvion 1-5. 
Opintopisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
13.9.2022 16.00.

Puutyöt ja entisöinti - Aittojärvi, 
kevät 1104041, 56 €
Tunteja 44 kl 
Ke 12.00–15.00 11.1.–29.3.2023 Aittojärven 
ent. koulu, Hiltusentie 12, Ari Isola 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le senioreille 30 % alennus kurssimaksusta. 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 1,62. Ilmoittautuminen päättyy 
9.1.2023 16.00.
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Tanssi
Paritanssi alkeet – syksy, 1105000, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ma 18.00–19.30, 12.9.–21.11.2022 Koskenho-
vi, Jari Norkola 
Kurssilla opit paritanssien perusteita, pa-
rityöskentelyä, kehonhallintaa, rytmiikkaa 
sekä tunnistamaan erilaista tanssimusiik-
kia. Kurssilla perehdyt eri tanssilajeihin, ku-
ten fuskuun, foksiin ja tangoon. Opetelta-
vat lajit voivat vaihdella ryhmän toiveiden 
mukaan. Tämän kurssin käytyäsi pärjäät 
hyvin niin lavoilla kuin ravintoloiden tanssi-
lattioilla. Kurssille osallistuminen ei edellytä 
omaa tanssiparia. Kurssilainen voi halutes-
saan saada kurssiarvion hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 0,74. Ilmoittautuminen päät-
tyy 12.9.2022 16.00.

Paritanssi alkeet – kevät, 1105001, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ma 18.00–19.30, 9.1.–27.3.2023 Koskenhovi, 
Jari Norkola 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,81. Ilmoittautuminen päättyy 
9.1.2022 16.00.

Paritanssi jatko – syksy, 1105002, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ma 19.40–21.10, 12.9.–21.11.2022 Koskenho-
vi, Jari Norkola 
Kurssilla laajennamme osaamistasi paritans-
seihin, lajityypilliseen liikkeeseen, kehonhal-
lintaan, rytmiikkaan, erilaiseen tanssimusiik-
kiin, vientiin ja seuraamiseen. Opeteltavat 
lajit voivat vaihdella ryhmän toiveiden mu-
kaan. Tämän kurssin käytyäsi pärjäät hy-
vin niin lavoilla kuin ravintoloiden tanssilat-
tioilla. Kurssille osallistuminen ei edellytä 
omaa tanssiparia. Kurssilainen voi halutes-
saan saada kurssiarvion hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 0,74. Ilmoittautuminen päät-
tyy 12.9.2022 16.00.

Paritanssi jatko – kevät, 1105003, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ma 19.40–21.10, 9.1.–27.3.2023 Koskenhovi, 
Jari Norkola 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,81. Ilmoittautuminen päättyy 
9.1.2023 16.00.

Kansantanssin alkeet, lapset 6-8 v, 
syksy, 1105004, 22 €
Tunteja 13,30 sl 
To 17.00–18.00, 15.9.–24.11.2022 Koskenhovi, 
Nelli Terävä ja Tatu Aspelund
Tarkemmat tiedot kohdasta Lasten ja nuor-
ten kurssit.

Kansantanssin alkeet, lapset 6-8 v, 
kevät, 1105005, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 17.00–18.00, 12.1.–30.3.2023 Koskenhovi, 
Nelli Terävä ja Tatu Aspelund
Tarkemmat tiedot kohdasta Lasten ja nuor-
ten kurssit.

Kansantanssi – syksy, 1105006, 34 €
Tunteja 20 sl 
To 18.15–19.45, 15.9.–24.11.2022 Koskenho-
vi, Nelli Terävä ja Tatu Aspelund
Kurssilla tutustutaan kansantanssiin moni-
puolisesti. Tunneilla lähestytään opetelta-
via asioita rennolla otteella ja yhdessä te-
kemisen kautta. Kurssille osallistuminen ei 
edellytä aikaisempaa kokemusta kansan-
tanssista, lähtötasoksi riittää pelkkä kävely-
askel. Kurssilla ei tarvitse omaa paria. Kan-
santanssin perusaskelikkoihin tutustuminen, 
opitaan ryhmä- ja paritansseja, harjoitellaan 
yksilötekniikkaa ja koetaan kansantanssin 
yhteisöllinen toiminta. Opiskelija voi saada 
halutessaan arvioinnin hyväksytty/hylätty. 
Opintopisteet: 0,74. Ilmoittautuminen päät-
tyy 14.9.2022 16.00.

Kansantanssi – kevät, 1105007, 34 €
Tunteja 22 kl 
To 18.15–19.45, 12.1.–30.3.2023 Koskenhovi, 
Nelli Terävä ja Tatu Aspelund 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,81. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.
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Istuma- ja seisomatansseja 
senioreille, syksy, 1105008, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 10.00–11.00, 15.9.–24.11.2022 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le kurssimaksusta opintosetelialennus 30 
%. Istuma- ja seisomatansseja senioreille 
sopii henkilöille, jotka haluavat kokeilla yh-
dessäoloa erilaisten istuma- ja piiritanssien 
tapaan. Sisältönä on tansseja eri maista ja 
harjoituksiin kuuluvat lämmittely ja loppuve-
nyttely/rentoutuminen. Harjoitukset sopivat, 
vaikka henkilöllä olisi liikkumisen rajoituk-
sia. Kurssilainen tutustuu erilaisiin istuma- 
ja seisomatansseihin. Piiritanssien, luovan 
tanssin ja etnisten tanssien lisäksi käytetään 
laulua ja itse tuotettua musiikkia liikkeisiin 
yhdistettynä. Opiskelija saa hyväksytyn ar-
vosanan osallistuttuaan aktiivisesti tunneille 
ja osoittaessaan käytännössä osaamistaan. 
Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
14.9.2022 16.00.

Istuma- ja seisomatansseja 
senioreille, kevät 1105009 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 10.00–11.00, 12.1.–30.3.2023 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le kurssimaksusta opintosetelialennus 30 %. 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,54. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.

Showtanssi, syksy, 1105010, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 17.00–18.00, 14.9.–23.11.2022 Pirtin ryh-
mäliikuntatila B2016, Varsitie 1, Janika Körk-
kö 
Showtanssi on ilmaisullista, vauhdikas-
ta ja se yhdistelee monia eri tanssityylejä. 
Tunneilla pidetään hauskaa, harjoitellaan 
tanssitekniikkaa, tutkiskellaan omaa ilmai-
sullisuutta tanssin kautta ja tehdään koreo-
grafiaa. Tunneille tarvitset rennot vaatteet 
sekä juomapullon. Mukaan ovat tervetul-
leita kaiken tasoiset, yli 7-vuotiaat tanssis-
ta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen päättyy 
13.9.2022 16.00.

Showtanssi, kevät, 1105011, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 17.00–18.00, 11.1.–29.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2016, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaiken tasoiset, yli 
7-vuotiaat tanssista kiinnostuneet. Ilmoit-
tautuminen päättyy 10.1.2023 16.00.

Itämaisen tanssin alkeet – 
syksy, 1105012, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ke 17.00–17.45, 14.9.–23.11.2022 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Itämaisen tanssin alkeet on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka haluavat liikkua musiikin mu-
kaan ja samalla tutustua etniseen liikuntaan 
ja kulttuuriin. Kurssilla opiskellaan tanssia-
sento, turvallinen, selkää tukeva liikkuminen, 
itämaisen tanssin perusaskeleet ja pieniä as-
kelyhdistelmiä. Omatoimisesti harjoitellaan 
tunnilla saatuja harjoituksia ja tutustutaan 
Youtuben itämaisen tanssin videoihin. Kolik-
kovyö tai iso huivi välttämätön. Jumppatos-
sut tai paljain jaloin tanssien, muuten jous-
tavat vaatteet. Kurssin käytyään opiskelija 
tietää, mitä itämainen tanssi on. Hän tuntee 
tanssin vaatemallit ja niiden merkityksen 
tanssissa ja osaa hyödyntää musiikkia tans-
sin tukena. Opiskelija osaa itämaisen tanssin 
perusaskeleet, tanssiasennon ja osaa turval-
lisesti käyttää askelyhdistelmiä. Omatoimi-
sen harjoittelun avulla opiskelija vahvistaa 
oppimistaan opetustunnin jälkeen. Opiskeli-
jan osallistumisaktivisuutta seurataan ja tun-
neilla käytetään jatkuvaa arviointia, ohjausta 
ja palautetta. Opiskelija saa hyväksytyn arvo-
sanan osallistuttuaan aktiivisesti tunneille 
ja osoittaessaan käytännössä osaamisensa. 
Opintopisteet: 0,56. Ilmoittautuminen päät-
tyy 13.9.2022 16.00.

Itämaisen tanssin alkeet – 
kevät, 1105013, 19 € 
Tunteja 11 kl 
Ke 17.00–17.45, 11.1.–29.3.2023 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,6. Ilmoittautuminen päättyy 
10.1.2023 16.00.
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Itämaisen tanssin jatko – syksy, 1105014, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 18.00–19.00, 14.9.–23.11.2022 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Itämaisen tanssin jatko on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka ovat harrastaneet tanssia jon-
kin verran, hallitsevat itämaisen tanssin pe-
rusteita ja haluavat liikkua musiikin mukaan. 
Tunneilla tutustutaan tanssin avulla erilai-
seen kulttuuriin ja opitaan liikkumaan turval-
lisesti ja ryhdikkäästi. Omatoimisesti harjoi-
tellaan tunnilla saatuja askelkokonaisuuksia 
ja tunnilla videoituja harjoituksia. Kolikko-
vyö tai iso huivi välttämätön. Jumppatossut 
tai paljain jaloin tanssien, muuten joustavat 
vaatteet. Kurssin käytyään opiskelija ymmär-
tää itämaisen tanssin olemuksen ja osaa so-
veltaa harjoituksia kokonaisuuksiksi ja tans-
siksi. Tunneilla opiskelija osallistuu luovaan 
ja ohjattuun tanssiin ja hakee ideoita youtu-
besta ja videoista omatoimisesti, vahvistaen 
omaa oppimistaan. Opiskelijalla on halutes-
saan mahdollisuus osallistua tanssin esiin-
tymisiin. Opiskelijan osallistumisaktivisuut-
ta seurataan ja tunneilla käytetään jatkuvaa 
arviointia, ohjausta ja palautetta. Opiskelija 
saa hyväksytyn arvosanan osallistuttuaan 
aktiivisesti tunneille ja osoittaessaan käy-
tännössä osaamisensa. Opintopisteet: 0,68. 
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022 16.00.

Itämaisen tanssin jatko – kevät, 1105015, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 18.00–19.00, 11.1.–29.3.2023 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet 0,73. Ilmoittautuminen päättyy 
10.1.2023 16.00.

Lasten baletti, 4-6-vuotiaat 
– syksy, 1105016, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ti 17.00–18.00, 13.9.–22.11.2022 Tuomas 
Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, opetta-
ja avoin 
Tarkemmat tiedot kohdasta Lasten ja nuor-
ten kurssit.

Lasten baletti, 4-6-vuotiaat 
– kevät, 1105017, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ti 17.00-18.00, 10.1.–28.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, opettaja 
avoin 
Tarkemmat tiedot kohdasta Lasten ja nuor-
ten kurssit.

Aikuisten baletti – syksy, 1105018, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ti 18.15–19.45, 13.9.–22.11.2022 Tuomas 
Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, opetta-
ja avoin 
Opintopisteet: 0,74. Ilmoittautuminen päät-
tyy 12.9.2022 16.00.

Aikuisten baletti – kevät, 1105019, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ti 18.15–19.45, 10.1.–28.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, opettaja 
avoin 
Opintopisteet: 0,81. Ilmoittautuminen päät-
tyy 9.1.2023 16.00.

Kylien tanssikurssit
Lupsakkaasti lavatansseja, Pintamo 
– syksy, 1105020, 23 €
Tunteja 13,35 sl 
Ke 18.00–20.00, 24.8.–21.9.2022 Pintamon ky-
läseurantalo, Pintamontie 321, Tuula Haveri-
nen ja Esa Nurmela
Opettelemme perinteisten lavatanssien al-
keita. Kurssille osallistuminen ei edellytä ai-
empaa kokemusta tanssimisesta eikä omaa 
tanssiparia. Halutessaan kurssilainen saa 
kurssisuorituksesta arvioinnin hyväksytty/
hylätty-asteikolla; kurssilainen oppii tunnis-
tamaan tavallisimmat lavoilla tanssittavat 
tanssilajit, ottaa haltuunsa niiden perus-
teet sekä tanssietiketin hakukäytäntöineen. 
Kurssilainen tunnistaa eri tanssilajit toisis-
taan sekä osaa lajeista perusaskeleen ja yh-
den peruskuvion. Kurssilainen on osoittanut 
tuntiaktiivisuutta sekä harrastuneisuuttaan 
ja osaamistaan myös kurssin ulkopuolella 
omatoimisissa harjoituksissa tai tanssitapah-
tumissa. Opintopisteet: 0,65. Ilmoittautumi-
nen alkaa 1.8.2022 ja päättyy 23.8.2022 16.00.
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Lupsakkaasti lavatansseja, Pintamo 
– kevät, 1105022, 27 €
Tunteja 18,69 kl 
Ke 18.00–20.00, 19.4.–31.5.2023 Pintamon ky-
läseurantalo, Pintamontie 321, Tuula Haveri-
nen ja Esa Nurmela
Opettelemme perinteisiä lavatansseja al-
keet kerraten ja alkeis-jatko-tasolle edeten. 
Kurssille osallistuminen ei edellytä omaa 
tanssiparia. Halutessaan kurssilainen saa 
kurssisuorituksesta arvioinnin hyväksyt-
ty/hylätty-asteikolla; Jo hallussa olevien la-
vatanssien perusteiden lisäksi kurssilainen 
oppii lisää tanssitekniikkaa ja tanssikuvioi-
ta. Perusteiden lisäksi kurssilainen hallitsee 
yksi-kaksi alkeis-jatko-tason tanssikuviota 
ja osaa kiinnittää huomiota vientiinsä/seu-
raamiseensa. Kurssilainen on osoittanut tun-
tiaktiivisuutta sekä harrastuneisuuttaan ja 
osaamistaan myös kurssin ulkopuolella oma-
toimisissa harjoituksissa tai tanssitapahtu-
missa. Opintopisteet: 0,9. Ilmoittautuminen 
päättyy 18.4.2023 16.00.

Lupsakkaasti lavatansseja, Sarakylä 
– syksy, 1105021, 34 €
Tunteja 21 sl 
Pe 19.00–21.15, 26.8.–7.10.2022 Sarapirtti, Sa-
rakyläntie 4661, Tuula Haverinen ja Esa Nur-
mela
Perinteisten lavatanssien lisäksi opettelem-
me kädenalitansseja ja lattareita alkeista 
aloittaen. Osallistuminen ei edellytä omaa 
tanssiparia. Halutessaan kurssilainen saa 
kurssisuorituksesta arvioinnin hyväksytty/
hylätty-asteikolla; kurssilainen oppii tunnis-
tamaan tavallisimmat lavoilla tanssittavat 
tanssilajit, ottaa haltuunsa niiden perusteet 
sekä tanssietiketin hakukäytäntöineen. Kurs-
silainen tunnistaa eri tanssilajit toisistaan 
sekä osaa lajeista perusaskeleen ja yhden 
peruskuvion. Kurssilainen on osoittanut tun-
tiaktiivisuutta sekä harrastuneisuuttaan ja 
osaamistaan myös kurssin ulkopuolella oma-
toimisissa harjoituksissa tai tanssitapahtu-
missa. Opintopisteet: 1. Ilmoittautuminen al-
kaa 1.8.2022 ja päättyy 25.8.2022 16.00.

Lupsakkaasti lavatansseja, Sarakylä 
– kevät, 1105023, 34 €
Tunteja 21 kl 
Pe 19.00–21.15, 14.4.–2.6.2023 Sarapirtti, Sa-
rakyläntie 4661, Tuula Haverinen ja Esa Nur-
mela
Perinteisten lavatanssien lisäksi opettelem-
me kädenalitansseja ja lattareita alkeet ker-
raten ja alkeis-jatko-tasolle edeten. Osal-
listuminen ei edellytä omaa tanssiparia. 
Halutessaan kurssilainen saa kurssisuori-
tuksesta arvioinnin hyväksytty/hylätty-as-
teikolla; Jo hallussa olevien lavatanssien 
perusteiden lisäksi kurssilainen oppii lisää 
tanssitekniikkaa ja tanssikuvioita. Perustei-
den lisäksi kurssilainen hallitsee yksi-kaksi 
alkeis-jatko-tason tanssikuviota ja osaa kiin-
nittää huomiota vientiinsä/seuraamiseensa. 
Kurssilainen on osoittanut tuntiaktiivisuut-
ta sekä harrastuneisuuttaan ja osaamistaan 
myös kurssin ulkopuolella omatoimisissa har-
joituksissa tai tanssitapahtumissa. Opinto-
pisteet: 1. Ei kokoontumista 19.5.2023. Ilmoit-
tautuminen päättyy 13.4.2023 16.00.
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Kielet
Suomen kielen alkeiskurssi syksy, taitotaso 
A1, verkkokurssi, 1201005, 31 €
Tunteja 18 sl. Ke 14.30–16.00, 14.9.–
16.11.2022 Saara Al-Khanji 
Lähtötaso 0 – tavoitetaso A1.2. Alkeiskurs-
si, jolla opimme viikonpäivät, kuukaudet, nu-
merot, tutustumisfraaseja ja helppoja kysy-
myksiä. Tutustumme myös verbityyppeihin. 
Opiskelu vaatii luku- ja kirjoitustaitoa latina-
laisilla aakkosilla. Opintoseteliavusteinen 
kurssi, maahanmuuttajille kurssimaksusta 
30 % opintosetelialennus. A1-tason saavut-
tanut kielen oppija osaa tunnistaa itseänsä, 
perhettään ja lähiympäristöään koskevia tut-
tuja sanoja ja tavallisimpia sanontoja, vasta-
ta itseänsä koskeviin yksinkertaisiin kysy-
myksiin lyhyin lausein, kirjoittaa lyhyen, 
yksinkertaisen viestin (Eurooppalainen vii-
tekehys). Aiheet liittyvät suomen kielen op-
pijan arkeen: minä itse, perhe-elämä, koti, 
vapaa-aika, opiskelu ja työ. Muita käsitel-
täviä asioita ovat esim. luonto ja matkailu. 
Opiskelija oppii myös kertomaan itsestään 
ja oman elämäntarinansa. Jatkuva arvioin-
ti kurssin aikana. Kielitaidon alkeiden hallin-
ta Eurooppalaisen viitekehysasteikon mukai-
sesti, taitotaso A1.1 – A1.2 henkilökohtaisen 
etenemisen mukaan. Opintopisteet: 1. Ilmoit-
tautuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Suomen kielen alkeiskurssi kevät, taitotaso 
A1, verkkokurssi, 1201006, 37 €
Tunteja 22 kl. Ke 14.30–16.00, 11.1.–12.4.2023 
Saara Al-Khanji 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 1,5. Ilmoittautuminen päättyy 
4.1.2023 16.00.

Kehity kirjoittajana -verkkokurssi, 
1201007, 14 €
Tunteja 5 kl 
Ti 17.00–18.30, 17.1.–14.3.2023 Suvi Kovanen 
Kehity kirjoittajana -verkkokurssi on jokai-
selle luovaa kirjoittamista harrastavalle, jo-
ka haluaa saada vinkkejä ja uusia näkökul-
mia omaan kirjoittamiseen sekä palautetta 
teksteistään. Kurssille ovat tervetulleita niin 
runoilijat kuin proosan kirjoittajatkin, joilla 
on oma kirjoittamisprojekti käynnissä. Vah-
vistetaan yhdessä sinun kirjoittajuutesi hy-
viä puolia, löydämme niitä lisää ja teemme 
tekstistäsi entistäkin timantimman. Kurssil-
la on vahvasti läsnä myös vertaisoppiminen 
ja palautetta teksteistä annetaan rennossa, 
kannustavassa ja luottamuksellisessa ilma-
piirissä. Voit tuoda kurssille omia tekstejä-
si, jotka olet kirjoittanut aiemmin ja kehittää 
niitä, mutta yhtä hyvin luoda kokonaan uut-
ta. Saat ohjaajalta aina teksteistäsi henkilö-
kohtaisen palautteen kirjallisena. Kurssin 
käytyään opiskelija tunnistaa oman kirjoit-
tajan äänensä. Opiskelija osaa hyödyntää eri-
laisia työkaluja omassa kirjoittamisessaan. 
Opiskelija osaa hioa ja muokata omaa teks-
tiään. Opiskelija suorittaa kurssilla annetut 
kirjoitusharjoitukset. Opiskelija osallistuu 
etätapaamistunneilla keskusteluun ja antaa 
vertaispalautetta. Arviointiasteikko: Hyväk-
sytty/Hylätty Opintopisteet: 0,5. Ilmoittau-
tuminen päättyy 10.1.2023 16.00.

Englantia etänä - alkeisryhmä, syksy, 
verkkokurssi, 1203001 34 €
Tunteja 20 sl 
Ti 17.00–18.30, 13.9.–22.11.2022 Johannes 
Kemppanen 
Etänä verkon kautta järjestettävä englan-
ninkurssi - helppo osallistua kotoasi käsin, 
ei tarvitse huolehtia koronasta tai lumisista 
teistä, jos olet kauempanakin. Opetellaan pe-
rustaitoja yhdessä, toisia rohkaisten. Opi pu-
humaan englantia paremmin niin matkailua 
kuin vaikka työpaikan tarpeita varten. Valit-
se tämä kurssi, jos olet aiemmin osallistunut 
alkeiskursseille, tai muista kieliopinnoista on 
hyvin pitkä aika. Oppimateriaalit saat kurssil-
ta, sinun ei tarvitse ostaa kirjaa. Ilmoittautu-
minen päättyy 6.9.2022 16.00.
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Englantia etänä - alkeisryhmä, kevät, 
verkkokurssi, 1203002, 38 €
Tunteja 22 kl 
Ti 17.00–18.30, 10.1.–28.3.2023 Johannes 
Kemppanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 3.1.2023 16.00.

Englantia etänä - jatkoryhmä, syksy, 
verkkokurssi, 1203003, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ti 18.45–20.15, 13.9.–22.11.2022 Johannes 
Kemppanen 
Etänä verkon kautta järjestettävä englannin-
kurssi - helppo osallistua kotoasi käsin, ei tar-
vitse huolehtia koronasta tai lumisista teistä, 
jos olet kauempanakin. Tämä ryhmä on tar-
koitettu niille, jotka ovat osallistuneet aiem-
min kielikursseille ja haluavat jatkaa näitä 
opintoja, tai vaikkapa jos haluat kerrata pe-
ruskoulun tai toisen asteen oppimäärää ja 
taitoja. Sopii monen tasoisille ja kaikenikäi-
sille. Kurssilla opetellaan perusasioita yhdes-
sä, toisiamme tukien. Aktivoidaan jo olemas-
sa olevaa kielitaitoa ja opitaan yhdessä lisää. 
Et tarvitse erillistä oppikirjaa, oppimateriaa-
lit saat kurssilta. Ilmoittautuminen päättyy 
6.9.2022 16.00.

Englantia etänä - jatkoryhmä, kevät, 
verkkokurssi, 1203004, 38 €
Tunteja 22 kl 
Ti 18.45–20.15, 10.1.–28.3.2023 Johannes 
Kemppanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 3.1.2023 16.00.

Venäjän alkeiskurssi syksy, taitotaso 
A1-A2, verkkokurssi, 1206001, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ma 17.00–18.30, 12.9.–21.11.2022 Anna Ku-
osmanen 
Kurssi sopii niille, jotka jo osaavat hieman 
venäjää tai haluavat aloittaa venäjän opis-
kelun ihan alusta eli aakkosten opettelemi-
sesta. Kurssilla opiskellaan perussanastoa ja 
perusrakenteita sekä harjoitellaan puhumis-
ta, lukemista, kirjoittamista ja kuuntelemista 
monipuolisin harjoituksin. Aiheina ovat ter-
vehtiminen, maat ja kansallisuudet, ammatit, 
kuulumiset sekä perhe. Tutustutaan myös 
venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Kurssin 
suoritettuaan opiskelija osaa kyrilliset aak-
koset, oppii lukemaan ja tuottamaan lyhyitä 
tekstejä ja tutustuu venäjän kielen perusra-
kenteisiin. Opiskelija voi halutessaan pyytää 
suoriutumisestaan arvioinnin: hyväksytty tai 
hylätty. Osaaminen arvioidaan tehtävien ja 
kokeen avulla. Kirja Jegorenkov M, Piispa-
nen S. Pora 1, Otava 2020. Opintopisteet: 1. Il-
moittautuminen päättyy 5.9.2022 16.00.

Venäjän alkeisjatko kevät, taitotaso 
A1-A2, verkkokurssi, 1206002, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ma 17.00–18.30, 9.1.–27.3.2023 Anna Kuos-
manen 
Kurssi on jatkoa syksyllä 2022 alkaneelle 
kurssille. Kurssi sopii niille, jotka jo osaa-
vat hieman venäjää tai haluavat aloittaa ve-
näjän opiskelun ihan alusta eli aakkosten 
opettelemisesta. Kurssilla opiskellaan pe-
russanastoa ja perusrakenteita sekä harjoi-
tellaan puhumista, lukemista, kirjoittamista 
ja kuuntelemista monipuolisin harjoituksin. 
Aiheina ovat tervehtiminen, maat ja kansal-
lisuudet, ammatit, kuulumiset sekä perhe. 
Tutustutaan myös venäläiseen kulttuuriin 
ja tapoihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija 
osaa kyrilliset aakkoset, oppii lukemaan ja 
tuottamaan lyhyitä tekstejä ja tutustuu ve-
näjän kielen perusrakenteisiin. Opiskelija 
voi halutessaan pyytää suoriutumisestaan 
arvioinnin: hyväksytty tai hylätty. Osaami-
nen arvioidaan tehtävien ja kokeen avulla. 
Opintopisteet: 1. Ilmoittautuminen päättyy 
5.1.2023 16.00.



KIELET

Aina ajantasainen kurssitarjonta ja kursseille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi      •     https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

45

Venäjän jatkokurssi syksy, taitotaso 
A2, verkkokurssi, 1206003, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ke 17.00–18.30, 14.9.–23.11.2022 Anna Kuos-
manen 
Kurssi sopii niille, jotka jo hallitsevat venäjän 
alkeet. Oppikirjan avulla syvennämme ve-
näjän kielen taitoa opettelemalla uutta kie-
lioppia ja sanastoa sekä kertaamalla aikai-
semmin opittua. Kurssin aihepiirit liittyvät 
työelämään, opiskeluun, vapaa-aikaan sekä 
juhlaan ja arkeen. Kurssin tavoitteena on ve-
näjän kielitaidon kehittäminen monipuolises-
ti kielen eri osa-alueilla. Kielen lisäksi kurssil-
la keskitytään myös venäläiseen kulttuuriin 
sekä tapoihin mm. musiikin ja kirjallisuuden 
avulla. Katso taitotasokuvaukset tästä: htt-
ps://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/
kehittyvan-kielitaidon-tasojen-kuvausasteik-
ko Opiskelija voi halutessaan pyytää suoriu-
tumisestaan arvioinnin: hyväksytty tai hy-
lätty. Osaaminen arvioidaan tehtävien ja 
kokeen avulla. Kirja Jegorenkov M, Piispa-
nen S. Pora 2, Otava 2017. Opintopisteet: 1. Il-
moittautuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Venäjän jatkokurssi kevät, taitotaso 
A2, verkkokurssi, 1206004, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ke 17.00–18.30, 11.1.–29.3.2023 Anna Kuos-
manen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opinto-
pisteet: 1. Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023 
16.00.

Espanjan kielen alkeiskurssi (A1) 
syksy, verkkokurssi, 1207001, 34 €
Tunteja 20 sl 
To 17.00–18.30, 15.9.–24.11.2022 Emilia Diaz 
Kurssi vie opiskelijat seikkailulle espanjan 
kieleen ja kulttuuriin. Seuraat kirjan henki-
löiden elämää heidän asuintalossaan, arki-
päivän tilanteissa ja vapaa-aikana. Harjoi-
tellaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon 
osa-alueita: kuullun ymmärtämistä, puhu-
mista, lukemista ja kirjoittamista. Opiske-
lija oppii käyttämään espanjaa arkielämän 
puhetilanteissa sekä kertomaan itsestään, 
perheestään ja harrastuksistaan. Kirja: Bue-
nas Migas 1 (Finnlectura). Ilmoittautuminen 
päättyy 8.9.2022 16.00.

Espanjan kielen alkeiskurssi (A1) 
kevät, verkkokurssi, 1207002, 34 €
Tunteja 22 kl 
To 17.00–18.30, 12.1.–30.3.2023 Emilia Diaz 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.

Espanjan kielen jatkokurssi (A2) syksy, 
verkkokurssi, 1207003, 34 €
Tunteja 20 sl 
To 18.30–20.00, 15.9.–24.11.2022 Emilia Diaz 
Kurssilla käsitellään matkailijoille ja kaikil-
le espanjan kielestä kiinnostuneille hyödyl-
lisiä arkipäivän aiheita. Harjoitellaan tasa-
puolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita: 
kuullun ymmärtämistä, puhumista, luke-
mista ja kirjoittamista. Opiskelijana pääset 
syventämään kielitaitoasi uusissa viestintä-
tilanteissa kuten asunnon vuokrauksessa, 
työssä ja opiskelussa, kertoessasi kotiaska-
reista, ruoanlaittoakaan unohtamatta. Kirja: 
Buenas Migas 2 (Finnlectura). Ilmoittautumi-
nen päättyy 8.9.2022 16.00.

Espanjan kielen jatkokurssi (A2), 
kevät, verkkokurssi, 1207004, 34 €
Tunteja 22 kl 
To 18.30–20.00, 12.1.–30.3.2023 Emilia Diaz 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.
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Tietotekniikka
Kuvankäsittelyä älypuhelimella, 1103000, 31 €
Tunteja 18 sl 
Ke 17.00–19.15, 14.9.–19.10.2022 Hirsikam-
pus D003, Mika Suoperä 
Tarkemmat kurssitiedot kohdassa Kuvatai-
teet ja muotoilu.

Kuvankäsittelyä tietokoneella, 1103001, 26 €
Tunteja 15 sl 
Ke 17.00–19.15, 2.–30.11.2022 Hirsikampus 
B126 Mediastudio, Mika Suoperä 
Tarkemmat kurssitiedot kohdassa Kuvatai-
teet ja muotoilu.

Onnistuneita valokuvia 
älypuhelimella, 1103002, 26 €
Tunteja 15 kl 
Ke 17.00–19.15, 15.3.–12.4.2023 Hirsikampus 
B126 Mediastudio, Mika Suoperä 
Tarkemmat kurssitiedot kohdassa Kuvatai-
teet ja muotoilu.

Älypuhelinkurssi, syksy 3401001, 45 €
Tunteja 32,04 sl 
Ti 18.00–20.00, 13.9.–13.12.2022 Hirsikampus 
D003, Mika Suoperä 
Älypuhelin on yksi tärkeimmistä nykyisen di-
gitaitoihin ja tietotekniikkaan yhä enemmän 
painottuvan arkielämän työkaluista. Kurssi 
on suunniteltu ennen kaikkea Android-pu-
helimen omistajille, mutta myös iOS-laitteen 
omistajat hyötyvät kurssista. Kurssilla opi-
taan älypuhelimen perus- ja hieman pidem-
mällekin menevän käytön perusteet kaikilta 
sen käyttöön liittyviltä osa-alueilta. Kurssin 
käytyään opiskelija tuntee älypuhelimen osat 
ja yleisimmät käyttöjärjestelmät. Opiskelija 
osaa käyttää älypuhelintaan monipuolisesti 
sekä puhelimena että älylaitteena. Opiskeli-
ja tunnistaa älypuhelimen käyttöön liittyvät 
tietoturvariskit ja osaa minimoida ne. Opis-
kelija tuntee älypuhelimen osat ja yleisimmät 
käyttöjärjestelmät. Opiskelija osaa nimetä 
näytön sekä puhelimen ohjauspainikkeet ja 
portit, sekä tietää että puhelimet jakautuvat 
Android- ja iOS-käyttöjärjestelmää käyttävi-
in. Opiskelija osaa käyttää älypuhelintaan 
monipuolisesti sekä puhelimena että älylait-

teena. Opiskelija tuntee puhelimensa toimin-
not ja osaa laittaa niitä päälle tai pois. Hän 
osaa muuttaa puhelimen asetuksia, sekä 
asentaa, poistaa ja käyttää yleisimpiä vies-
tintä- ja some-sovelluksia (WhatsApp, Face-
book jne.). Hän osaa myös käyttää puheli-
men kameraa ja jakaa kuvia sekä videoita. 
Opiskelija tunnistaa älypuhelimen käyttöön 
liittyvät tietoturvariskit ja kykenee minimoi-
maan ne. Opiskelija tuntee puhelimen tieto-
turvalle vaarallisimmat toiminnot (esim nfc, 
sijaintipalvelut, kamera, mikrofoni jne.) ja 
osaa tarvittaessa poistaa ne käytöstä ja ra-
joittaa sovellusten pääsyä niihin. Opiskelijat 
saavat henkilökohtaisen palautteen osaami-
sestaan, ja halutessaan kirjallisen arvioinnin 
osaamistavoitteiden saavuttamisesta astei-
kolla hyväksytty/hylätty. Opintopisteet: 2. Il-
moittautuminen päättyy 6.9.2022 16.00.

Älypuhelinkurssi, kevät, 3401002, 45 €
Tunteja 32,04 kl 
Ti 18.00–20.00, 11.1.–11.4.2023 Hirsikampus 
D003, Mika Suoperä 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opinto-
pisteet: 2 Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023 
16.00.
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Älylaitteiden tietoturva, syksy, 3401003, 19 €
Tunteja 10,68 sl 
To 18.00–20.00, 22.9.–13.10.2022 Hirsikam-
pus D003, Mika Suoperä 
Älylaitteilla, varsinkin puhelimilla on yhä 
merkittävämpi rooli jokapäiväisessä elämäs-
sämme. Sen myötä myös tietoturvaan liitty-
vät uhat ja haasteet ovat kasvaneet ja kasva-
vat yhä edelleen. Tällä kurssilla tutustumme 
sekä laitteiden tietoturvan huomioon otta-
vaan vastuulliseen käyttöön että erilaisiin 
mahdollisuuksiin tunnistaa, ennaltaehkäistä 
ja ratkaista tietoturvaongelmia. Tutustumme 
myös siihen, millaisten uutiskanavien kaut-
ta voit saada ajantasaista tietoa tavalliseen 
elämään liittyvistä tietoturva-aiheista. Kurs-
sin käytyään opiskelija tunnistaa älylaitteen 
merkittävimmät tietoturvariskit. Opiskelija 
pystyy minimoimaan älylaitteeseen erityises-
ti kohdistuvat tietoturvariskit päivittäisessä 
käytössä. Opiskelija kykenee hankkimaan 
ajantasaista tietoa alati muuttuvista tieto-
turvauhkista. Opiskelija pystyy listaamaan 
ne älypuhelimen ominaisuudet, jotka voivat 
paljastaa arkaluontoisimmat tiedot ja ovat 
alttiimmat hyökkäyksille. Opiskelija kyke-
nee kytkemään haavoittuvimmat ominaisuu-
det tarvittaessa pois päältä ja hallitsemaan 
niiden sovelluskohtaisia asetuksia. Opiskeli-
ja tuntee verkkosivut, joilta saa ajantasaista 
tietoturvatietoa (kyberturvallisuuskeskus) ja 
osaa etsiä sieltä akuuteimmat uutiset. Halu-
tessaan opiskelija voi saada kurssisuorituk-
sestaan arvioinnin asteikolla hyväksytty/hy-
lätty. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautuminen 
päättyy 15.9.2022 16.00.

Älylaitteiden tietoturva, kevät, 3401004, 19 €
Tunteja 10,68 kl 
Ke 18.00–20.00, 18.1.–8.2.2023 Hirsikampus 
D003, Mika Suoperä 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
11.1.2023 16.00.

Luonto, puutarha 
ja kotitalous
Tutustumme Pudasjärven 
luontoon, 4102001, 28 €
Tunteja 16 sl
Su 15.00–18.00, 4.–25.9.2022
Hilkka Anttila
Lähdemme tutustumaan Pudasjärven kaunii-
seen luontoon suosta vaaroihin. Opettelem-
me samalla tunnistamaan lintuja ja kasveja, 
sekä tekemään luontohavaintoja. Kohteina:
• Su 4.9. klo 15.00–18.00 Sammakkoinen Ol-

vassuon reunalla. Kohteessa on lintutorni se-
kä syksyllä 2021 valmistunut uusi päivätupa.

• Su 11.9. klo 15.00–18.00 Hampusvaara (tai 
Rumavaara). Kohteessa on laavu vaaran 
päällä, josta todella kauniit näkymät Iinat-
tijärveen.

• Su 18.9. klo 15.00–18.00 Hirvisuo; niin mo-
nen ohi ajama kohde, mutta ei vain ole tul-
lut käytyä.

• Su 25.9. Kohde ja kelloaika päätetään po-
rukalla.

Kohteisiin tullaan omakustanteisesti omilla 
autoilla (kimppakyyteillä). Parkkipaikoilta on 
päätepisteisiin noin 1-1,5 km ja liikkuminen 
on rauhallista, keskitymme luonnon havain-
nointiin. Tarvittaessa vaihdamme kohteita, 
jos kohteen reitissä on ongelmia tai keli muut-
tuu liian vaativaksi. Tarvitset päivärepun, jo-
hon sopii termari (jos kohteessa ei voi tehdä 
tulta), vettä, eväät ja sään mukaista lisävaa-
tetta. Omat kiikarit olisi hyvä lisä, mutta ei 
pakolliset. Retkipäivän lähestyessä jokaisel-
le lähetetään lisätietoja päivään valmistau-
tumisesta sähköpostiin tai tekstiviestillä, se-
kä kohteen osoitteet. Kertaamme jokamiehen 
oikeuksia samalla, kun liikumme maastossa. 
Lähdetään viettämään luontorikkaita päiviä 
Pudasjärvellä! Lisätietoja ja kysymyksiä kurs-
sista voit laittaa myös ennakkoon hilkka.ant-
tila@livo.fi Kurssilta on mahdollista saada 
suoritusmerkintä, jolloin opiskelijan osaami-
nen arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikol-
la. Laadimme jokaisen arvioinnin haluavan 
kohdalle oman oppimistavoitteen, aina voi 
oppia jotain uutta. Opintopisteet 0,6. Ilmoit-
tautuminen päättyy 25.8.2022 16.00.
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Parhaat ruokasienet, 7198002, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ti 17.00–21.00, Ke 17.00–21.00,1 6.–17.8.2022 
Hirsikampus A213 Kotitalous, Riitta Rontu 
Kurssilla tutustumme parhaisiin ruokasie-
niin ja käymme maastossa poimimassa ja 
opettelemassa niiden tunnistusta ja käsitte-
lyä. Lopuksi laitamme niistä yhdessä herkul-
lisia ruokia. Kurssilla ei vaadita aikaisempaa 
osaamista, opetellaan sieniä yhdessä! Tä-
män kurssin jälkeen tunnistat ainakin muu-
taman sienen ja osaat laittaa niistä herkul-
lista ruokaa.
Tiistain teoriaosuudessa opiskelemme ensin 
yleisimpien ruokasienten tunnistusta ja kä-
sittelyä. Lopuksi menemme maastoon, jossa 
tutustumme sieniin käytännössä ja poimim-
me niitä yhdessä. Keskiviikkona suuntaam-
me yhdessä metsään, poimimme ja tunnis-
tamme lisää sieniä. Lopuksi valmistamme 
Hirsikampuksen opetuskeittiöllä niistä ruo-
kaa ja säilykkeitä sekä illan päätteeksi nau-
timme yhdessä aikaansaannoksistamme! 
Kurssi koostuu teorialuennoista (n. 2 h), 
maasto-osuuksista ja ruuanlaitosta opetus-
keittiössä. Ruuanlaittoon tarvittavista muis-
ta aineksista opettaja perii 2 € materiaali-
maksun. Tämän kurssin kurssimaksua ei voi 
maksaa Epassilla tai SmartumPaylla. Kurs-
sin käytyään opiskelija tunnistaa muutamia 
yleisimpiä turvallisia ruokasieniä, osaa käsi-
tellä niitä ja laittaa niistä yksinkertaisia ruo-
kia. Opiskelija ymmärtää lajien tunnistuk-
sen merkityksen sienestyksessä. Opiskelija 
osaa nimetä ja tunnistaa yleisimpiä ruokasi-
eniä sekä valmistaa niistä ruokaa. Opiskeli-
ja osaa kertoa miksi sienten tunnistaminen 
on tärkeää. Opiskelija osoittaa osaamisen-
sa kurssin aikana jatkuvan arvioinnin avul-
la. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päät-
tyy 9.8.2022 16.00.

Valkosipulin kasvatus, 
verkkokurssi, 7198005, 14 €
Tunteja 4 sl 
Ti 18.00–21.00, 13.9.2022 Riitta Rontu
Kurssilla perehdymme valkosipulin kasva-
tukseen kasvimaalla ja pellossa. Valkosipuli 
on monipuolinen ja terveellinen kasvi, joka 
menestyy hyvin Suomen kasvuolosuhteissa. 
Kurssilla opiskellaan maan valmistelua valko-

sipulia varten, istutusta, hoitoa, lannoitusta 
ja sadonkorjuuta sekä valkosipulin käsittelyä 
ja varastointia. Tutustutaan myös erilaisiin 
valkosipulilajikkeisiin. Kurssin käytyään opis-
kelija tietää valkosipulin kasvatuksen perus-
periaatteet ja osaa nimetä viljelyn vaiheet. 
Opiskelija osaa suunnitella itselleen sopivan 
tavan kasvattaa valkosipulia. Opiskelija tun-
nistaa laatuun liittyvät vaatimukset ja osaa 
suunnitella sadon oikean käsittelyn. Opiskeli-
ja osaa nimetä valkosipulin viljelyyn liittyvät 
perustermit ja kertoa vuoden kierron. Opis-
kelija osaa valita kestävät kasvatusmenetel-
mät omiin mahdollisuuksiinsa suhteutettu-
na. Opiskelija osaa nimetä sadon käsittelyn 
vaiheet ja eri vaiheiden tarkoituksen. Opis-
kelija osoittaa osaamisensa arviointikeskus-
telussa välittömästi kurssin jälkeen. Opetta-
ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa ovatko 
osaamistavoitteet täyttyneet. Kurssilta on 
mahdollista saada suoritusmerkintä, jolloin 
opiskelijan osaaminen arvioidaan hyväksyt-
ty/hylätty -asteikolla. Ilmoittautuminen päät-
tyy 6.9.2022 16.00.

Kuivaamalla vaellusevästä ja superfoodia, 
verkkokurssi, 7198003, 14 €
Tunteja 4 kl 
To 18.00–21.00, 13.4.2023 Riitta Rontu
Kurssilla perehdymme ruoka-aineiden kui-
vaamiseen. Kuivatut ruoka-aineet ovat kä-
teviä ja kevyitä kuljettaa esim. pitkillä vael-
luksilla. Niiden säilyvyys on erityisen hyvä ja 
ravintoaineetkin säilyvät niissä hyvin. Opim-
me miten voit tehdä itse retkimuonaa esim. 
kasviksia, marjoja, sieniä ja jopa lihaa ja ka-
laa kuivaamalla. Tutustumme myös erilaisiin 
kuivureihin. Kurssille osallistuminen ei vaadi 
aikaisempaa osaamista. Tämän kurssin kurs-
simaksua ei voi maksaa Epassilla tai Smar-
tumPaylla. Kurssin käytyään opiskelija tietää 
erilaisten ruoka-aineiden kuivauksen periaat-
teet. Opiskelija osaa suunnitella kuivauksen 
raaka-aineesta kuivatuksi elintarvikkeeksi. 
Opiskelija tunnistaa lämpötilaan ja ilmankier-
toon liittyvät vaatimukset ja osaa ottaa ne 
huomioon kuivauksen yhteydessä. Opiskelija 
osaa nimetä kuivaukseen liittyvät peruster-
mit. Opiskelija osaa valita oikeat kuivausme-
netelmät erilaisille raaka-aineille. Opiskelija 
osaa seurata ja valvoa kuivauksen aikaisia 
lämpötiloja ja kuivausprosessin etenemis-
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tä. Opiskelija osoittaa osaamisensa arvioin-
tikeskustelussa välittömästi kurssin jälkeen. 
Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa 
ovatko osaamistavoitteet täyttyneet. Kurs-
silta on mahdollista saada suoritusmerkin-
tä, jolloin opiskelijan osaaminen arvioidaan 
hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ilmoittautu-
minen päättyy 6.4.2023 16.00.

Villiyrttikurssi, 7198001, 28 €
Tunteja 16 kl 
La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00, 10.–11.6.2023 
Hirsikampus A217 Kotitalous, Sonja Härkö-
nen 
Villiyrttikurssilla opetellaan tunnistamaan 
ja keräämään Suomen luonnossa esiintyviä 
yleisimpiä villiyrttejä. Kurssin lauantaipäi-
vän vietämme teoriaopiskelun parissa Hirsi-
kampuksella. Sunnuntaipäivänä lähdemme 
yhdessä yrttiretkelle luontoon. Tämän vuok-
si kurssille osallistuvalla tulisi olla kohtuulli-
nen fyysinen kunto sekä mahdollisuus liik-
kua luonnossa. Kurssin käytyään opiskelija 
osaa tunnistaa ja nimetä sekä kerätä Suomen 
yleisimpiä villiyrttejä. Ilmoittautuminen päät-
tyy 3.6.2023 16.00.

Kompostoinnin uudet tuulet, 
verkkokurssi, 7198004, 14 €
Tunteja 4 kl 
Ke 18.00–21.00, 24.5.2023 Riitta Rontu 
Haluatko muuttaa biojätteesi ravinteikkaaksi 
mullaksi ja samalla pienentää jätekustannuk-
sia ja hiilijalanjälkeä? Kompostointi vastaa 
kaikkiin näihin haasteisiin ja antaa tekijäl-
leen hyvän mielen. Se edistää kestävää ke-
hitystä ja ravinteiden kiertoa monenlaisessa 
viljelyssä. Kurssilla käydään läpi kompostoin-
nin perusteet sekä perinteiset kompostoin-
titavat ja valmiit kompostorivaihtoehdot. 
Tutustumme myös ajankohtaisiin menetel-
miin eli esimerkiksi matokompostoriin ja bo-
kashi-kompostointiin. Opiskelemme myös 
kompostin jälkikäsittelyä ja käyttöä puu-
tarhassa. Kurssin käytyään opiskelija tietää 
kompostoinnin periaatteet ja vaatimukset. 
Opiskelija osaa suunnitella toimivan kom-
postointiprosessin. Opiskelija osaa nimetä 
kompostoinnin perusvaatimukset. Opiskeli-
ja osaa valita itselleen sopivan kompostoin-
titavan ja kompostorimallin. Opiskelija osoit-
taa osaamisensa arviointikeskustelussa 

välittömästi kurssin jälkeen. Opettaja arvioi 
yhdessä opiskelijan kanssa ovatko osaamis-
tavoitteet täyttyneet. Kurssilta on mahdol-
lista saada suoritusmerkintä, jolloin opis-
kelijan osaaminen arvioidaan hyväksytty/
hylätty -asteikolla. Ilmoittautuminen päät-
tyy 17.5.2023 16.00.

Hygieniapassikurssi ja -testi, 
kevät, 8101002, 70 €
Tunteja 5,33 kl 
Ti 16.00–20.00, 11.4.2023 Hirsikampus A217 
Kotitalous, Anne Väyrynen 
Hygieniapassi vaaditaan, jos käsittelee pak-
kaamattomia ja helposti pilaantuvia elintar-
vikkeita ja työskentelee elintarvikehuoneis-
tossa. Kurssin sisältöalueet: mikrobiologian 
perusteet, ruokamyrkytykset, henkilökoh-
tainen hygienia ja hygieeniset työtavat, elin-
tarviketilojen puhtaanapito, omavalvonta, 
elintarvikehygienian lainsäädäntö ja valvon-
taviranomaiset. Kurssimaksu sisältää yhden 
uusintatenttimahdollisuuden, jonka jälkeen 
uusintatenttimaksu 20 €. Voit osallistua tes-
tiin myös ilman koulutusta, jolloin laskute-
taan vain testimaksu 20 €. Ilmoittauduttuasi 
kurssille, ilmoita kansalaisopiston toimistol-
le, että osallistut vain testitilaisuuteen, kan-
salaisopisto@pudasjarvi.fi tai puh. 040 8266 
431. Testi alkaa klo 19.00. Varaa mukaasi ku-
vallinen henkilöllisyystodistus, ajokorttikin 
käy. Kurssilla käytettävä materiaali löytyy 
ruokaviraston sivulta www.ruokavirasto.fi/
henkiloasiakkaat/hygieniapassi/hygienia-
osaaminen. Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoit-
tautuminen päättyy 4.4.2023 16.00.



EN
SIA

PU
 JA

 TU
RV

AL
LIS

UU
S

50 Aina ajantasainen kurssitarjonta ja kursseille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi      •     https://uusi.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/fi/

Ensiapu ja turvallisuus
72 tuntia -koulutus 91110
Tunteja 3 sl 
Ma 18.00–20.30, 19.9.2022 Suomistartti, 
Kauppatie 4, 2. krs, Pekka Savolainen 
72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen 
laatima varautumissuositus kotitalouksille. 
Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi ai-
heuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan 
tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa kes-
keytyvät. Kodeissa tulisi varautua pärjää-
mään itsenäisesti ainakin kolme vuorokaut-
ta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos 
kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokau-
deksi ruokaa ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää 
tuntea varautumisen perusteet eli tietää esi-
merkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilan-
teessa ja miten pärjätä kylmenevässä asun-
nossa. Kotitalouksien varautumisen merkitys 
on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea 
ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa 
varautua häiriötilanteisiin. Ilmoittautuminen 
päättyy 12.9.2022 16.00.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja 
-yhdistelmäkoulutus, 8203002, 110 €
Tunteja 4 sl + etukäteen tehtävät verk-
ko-opinnot 3 h
Ma 17.00–20.30, 21.11.2022 Hirsikampus 
D003, Pekka Savolainen
Kurssi on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Se so-
veltuu kotihoitoon sekä erilaisiin tuki- ja hoi-
vapalveluihin niin lasten, nuorten, aikuisten 
kuin ikääntyneiden kanssa työskenneltäes-
sä. (Aiemmin nimellä Sosiaali- ja terveysalan 
turvakortti -koulutus.) Yhdistelmäkoulutuk-
sessa teet ensin itsenäisesti noin kolmen 
tunnin verkko-opinnot, jotka voit jaksottaa 
oman aikataulusi mukaan. Verkko-opinnot 
tulee olla suoritettu kolmen kuukauden si-
sällä ennen lähiopetukseen osallistumista. 
Käytännönläheinen lähiopetus kestää neljä 
tuntia. Läpäistyäsi kurssin saat osaamisesta-
si todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. 
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaajan 
pätevyytesi kirjataan SPEK:in Turvallisuus-
korttirekisteriin. Ilmoittautuminen päättyy 
13.10.2022 16.00.

SPR Ensiapukurssi EA 1® 8302001, 88 €
Tunteja 16 sl 
Pe 17.00–21.30, La 9.00–17.30, 23.–24.9.2022 
Hirsikampus D031, Esa Taivalkoski 
Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ensi-
avusta kiinnostuneet. Kouluttajana Etk Esa 
Taivalkoski, SPR:n hyväksymä ensiavun 
ja terveystiedon kouluttaja. Kurssin sisäl-
tö luettavissa www.punainenristi.fi/opi-en-
siapua/kurssisisallot Perjantai-illan koulu-
tukseen osallistumalla voi kerrata voimassa 
olevan EA 1- tai EA 2-kurssitodistuksen voi-
maan kolme vuotta (3 v) eteenpäin. Punaisen 
Ristin kurssitodistus 25 € sisältyy kurssimak-
suun. Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoittautumi-
nen päättyy 16.9.2022 16.00.

SPR Ensiapukurssi EA 1® , 
päiväkurssi, 8302002, 88 €
Tunteja 16 sl 
Ma 9.00–15.30, Ti 9.00–15.30, 14.–15.11.2022 
Koskenhovi, Koskenhovinkuja 2, Esa Taival-
koski Kurssisisältö kuten kurssissa 
8302001. Ensimmäisen kurssipäivän koulu-
tukseen osallistumalla voi kerrata voimassa 
olevan EA 1- tai EA 2-kurssitodistuksen voi-
maan kolme vuotta (3 v) eteenpäin. Punaisen 
Ristin kurssitodistus 25 € sisältyy kurssimak-
suun. Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoittautumi-
nen päättyy 4.11.2022 16.00.

SPR Ensiapukurssi EA 1® 8302003, 88 €
Tunteja 16 kl 
Pe 17.00–21.30, La 9.00–17.30, 13.–14.1.2023 
Hirsikampus D031, Esa Taivalkoski 
Kurssisisältö kuten kurssissa 8302001. Perjan-
tai-illan koulutukseen osallistumalla voi kerra-
ta voimassa olevan EA 1- tai EA 2-kurssitodis-
tuksen voimaan kolme vuotta (3 v) eteenpäin. 
Punaisen Ristin kurssitodistus 25 € sisältyy 
kurssimaksuun. Ei sisälly Kurssipassiin. Il-
moittautuminen päättyy 6.1.2023 16.00.
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SPR Ensiapukurssi EA 2® 8302004, 88 €
Tunteja 16 kl 
Pe 17.00–21.30, La 9.00–17.30, 10.–11.2.2023 
Hirsikampus D031, Esa Taivalkoski 
Kouluttajana Etk Esa Taivalkoski, Punaisen 
Ristin hyväksymä ensiavun ja terveystiedon 
kouluttaja. Kurssin pääsyvaatimuksena on 
voimassaoleva EA 1-todistus. Kurssin sisältö 
luettavissa www.punainenristi.fi/opi-ensia-
pua/kurssisisallot Maksuun sisältyy EA 2-to-
distusmaksu 25 €. Ei sisälly Kurssipassiin. Il-
moittautuminen päättyy 3.2.2023 16.00.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi, 
8202001, 200 €
Tunteja 40 kl 
La 10.00–17.30, Su 10.00–17.30, 4.–18.2.2023 
Hirsikampus D003, Janne Ahonen 
Kurssimaksuun sis. opetusmateriaali ja yksi 
uusintatenttimahdollisuus, jonka jälkeen uu-
sintatenttimaksu 20 €. Kurssille voivat osal-
listua myös ulkopaikkakuntalaiset. Teoria-
tunneille ota mukaan muistiinpanovälineet 
ja voimankäytön harjoituspäivään kevyt si-
säliikuntavarustus ja juomapullo. Etäopetus-
mahdollisuus teoriaopetukseen.
Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
päättyy 22.1.2023 16.00.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, 
syksy, 8202002, 90 €
Tunteja 8 sl 
La 10.00–17.30, 12.11.2022 Hirsikampus 
D003, Janne Ahonen 
Jos järjestyksenvalvojakorttisi on vanhentu-
massa, tule uusimaan se! Myös ulkopaikka-
kuntalaiset ovat tervetulleita koulutukseen. 
Kurssimaksu sis. opetusmateriaalin. Ei sisäl-
ly Kurssipassiin. Ilmoittautuminen päättyy 
30.10.2022 16.00.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, 
kevät, 8202003, 90 €
Tunteja 8 kl 
La 10.00–17.30, 1.4.2023 Hirsikampus D003, 
Janne Ahonen 
Jos järjestyksenvalvojakorttisi on vanhentu-
massa, tule uusimaan se! Myös ulkopaikka-
kuntalaiset ovat tervetulleita. Kurssimaksu sis. 
opetusmateriaalin. Ei sisälly Kurssipassiin. Il-
moittautuminen päättyy 19.3.2023 16.00.

Liikunta
Pilates alkeet, syksy, 8301001, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ti 16.30–17.15, 13.9.–22.11.2022 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssi on tarkoitettu kaikille pilateksesta 
kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Pilates-
harjoitus keskittyy vahvistamaan kehomme 
syvimpiä lihaskerroksia sekä erityisesti ran-
gan tukilihaksistoa. Näillä tunneilla opitaan 
lajin perusliikkeitä, ja joitain niiden variaati-
oita. Opettelemme myös harjoitukselle tyy-
pillistä hengitystekniikkaa, sekä liikkeen ja 
hengityksen yhdistämistä. Teemme harjoi-
tusta pääosin ilman välineitä. Kurssilaisen 
ei tarvitse hankkia tai tuoda omia välineitä 
tunneille. Halutessaan osallistujan on mah-
dollista saada kurssista suoritusmerkintä, 
arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty. Ta-
voitteena on oppia liikkeen ja hengityksen 
yhdistäminen harjoituksessa sekä kehon oi-
keaoppiset ja turvalliset linjaukset liikkeitä 
tehdessä, ja ymmärtää, mihin kehon osaan 
ja lihakseen yleisimmät liikkeet pääosin vai-
kuttavat. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautumi-
nen päättyy 9.9.2022 16.00.

Pilates alkeet, kevät, 8301002, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ti 16.30–17.15, 10.1.–29.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssin sisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
6.1.2023 16.00.

Pilates jatko, syksy, 8301003, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ti 17.30–18.15, 13.9.–22.11.2022 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssi soveltuu pilatesta jo jonkin aikaa har-
rastaneelle. Kurssilla varioidaan monipuoli-
sesti pilateksen perusliikkeitä, vahvistaen 
kehoa monipuolisesti, sekä luodaan liikesar-
joja. Keskitymme liikkeen ja hengityksen yh-
distämiseen ja ylläpitämiseen koko harjoituk-
sen ajan. Kehitämme kurssilla tasapainoa, 
koordinaatiota sekä keskittymiskykyä. Tur-
valliset kehon linjaukset liikkeitä suorittaes-
sa, sekä riittävä ja turvallinen kehon hallinta. 
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Hengityksen ja liikkeen synkronointi. Hengi-
tyksen ja liikkeen yhdistäminen, kehon lin-
jaukset ja riittävä kehon hallinta, jotta liike 
on turvallista suorittaa. Opintopisteet: 0,5. Il-
moittautuminen päättyy 6.9.2022 16.00.

Pilates jatko, kevät, 8301004, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ti 17.30–18.15, 10.1.–28.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Janika Körkkö 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
3.1.2023 16.00.

Alkeisjooga, syksy, 8301101, 26 €
Tunteja 16,70 sl 
Ma 16.30–17.45, 5.9.–14.11.2022 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timonen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 16.00.

Alkeisjooga, kevät, 8301102, 32 €
Tunteja 18,37 kl 
Ma 16.30–17.45, 9.1.–27.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timonen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023 16.00.

Jatkojooga, syksy, 8301103, 29 €
Tunteja 16,70 sl 
Ma 18.00–19.15, 5.9.–14.11.2022 Pirtin ryh-
mäliikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timo-
nen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022 16.00.

Jatkojooga, kevät, 8301104, 32 €
Tunteja 18,37 kl 
Ma 18.00–19.15, 9.1.–27.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timonen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023 16.00.

Äijäjooga, syksy, 8301105, 29 €
Tunteja 16,70 sl 
To 16.45–18.00, 8.9.–17.11.2022, Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timonen 
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022 16.00.

Äijäjooga, kevät, 8301106, 32 €
Tunteja 18,37 kl 
To 16.45–18.00, 12.1.–30.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, Paula Timonen 
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.

Seniorijooga, syksy, 8301107, 29 €
Tunteja 16,70 sl 
To 10.15–11.30, 8.9.–17.11.2022 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, Paula Timo-
nen
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le 30 % opintosetelialennus kurssimaksusta, 
ei muita alennuksia. Ilmoittautuminen päät-
tyy 5.9.2022 16.00.

Seniorijooga, kevät, 8301108, 32 €
Tunteja 18,37 kl 
To 10.15–11.30, 12.1.–30.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, Paula Timo-
nen
Opintoseteliavusteinen kurssi, +63-vuotiail-
le 30 % opintosetelialennus kurssimaksusta, 
ei muita alennuksia. Ilmoittautuminen päät-
tyy 5.1.2023 16.00.

Yinjooga, syksy, avoin taso, 8301110, 23 €
Tunteja 10 sl 
To 18.30–19.30, 15.9.–24.11.2022 Pirtin ryh-
mäliikuntatila B2015, Varsitie 1, Aini Seppä-
nen 
Yinjooga on lempeää ja rauhoittavaa liikku-
vuusharjoitusta. Se tarjoaa tasapainoittavaa 
harmoniaa sekä erinomaiset olosuhteet ke-
ho-mielen palautumiselle ja eheytymiselle. 
Yinjoogan avulla voimme lisätä liikkuvuutta, 
vähentää kipuja, avata jumeja sekä parantaa 
nukahtamista. Osallistuminen ei vaadi aiem-
paa osaamista. Kurssin käytyään opiskelija 
osaa tehdä yleiset Yinjooga-asennot tuettuna 
tai ilman, osaa nimetä yleiset asennot sekä 
osaa kuunnella kehoa ja mieltään. Opintopis-
teet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 
16.00.
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Slow & Flow -jooga, avoin taso, 8301114, 25 €
Tunteja 8 kl 
La 11.00–12.00, 14.1.–4.3.2023 Pirtin ryhmälii-
kuntatila B2015, Varsitie 1, Sonja Törmänen 
Slow & Flow -jooga yhdistelee erilaisia joo-
galiikkeitä yhtenäiseksi virtaavaksi har-
joitukseksi välillä pysähtyen asanoihin. 
Tunnilla harjoitellaan myös helppoja hengi-
tysharjoituksia ja meditaatiota. Ei vaadi ai-
empaa osaamista. Joogaharjoittelun peri-
aatteet, kuten perusasanat variaatioineen, 
hengitysharjoitukset eli pranayama, medi-
taatiotekniikat sekä turvallinen harjoittelu. 
Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää joo-
gaharjoituksen eron esim. jumppaan tai pe-
rusvenyttelyyn verrattuna ja tunnistaa mi-
ten harjoitus syvenee myös mielen tasolla. 
Hän osaa suorittaa joogan perusasanoita se-
kä muunnella niitä tarvittaessa sekä ymmär-
tää oman kehonsa rajoitteet ja mahdollisuu-
det ja osaa rakentaa turvallisen harjoituksen 
itsensä ympärille myös itsenäisesti. Ilmoit-
tautuminen päättyy 8.1.2023 16.00.

Taekwon-Do peruskurssi, syksy, 8301201, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 17.30–18.30, 15.9.–24.11.2022 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Kurssin ammattitaitoiseen opetukseen voi-
vat osallistua varsinkin lajiin vasta tutustu-
vat uudet harrastajat ja siitä kiinnostuneet. 
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 16.00.

Taekwon-Do peruskurssi, kevät, 8301202, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 17.30–18.30, 12.1.–30.3.2023 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Kurssin sisältö kuten syksyn kurssissa. Il-
moittautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.

Taekwon-Do jatkokurssi, syksy, 8301203, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 18.30–19.30, 15.9.–24.11.2022 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Ammattitaitoista opetusta lajiin jo aiemmin 
tutustuneille ja sen edistyneemmille harras-
tajille. Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 
16.00.

Taekwon-Do jatkokurssi, kevät, 8301204, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 18.30–19.30, 12.1.–30.3.2023 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Ammattitaitoista opetusta lajiin jo aiemmin 
tutustuneille ja sen edistyneemmille harras-
tajille. Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023 
16.00.

Taekwon-Do syysleiri, 8301205, 39 €
Tunteja 30 sl 
Pe 17.30–21.00, La 10.00–21.00, Su 10.00–
18.00 7.–9.10.2022 Tuomas Sammelvuo -sa-
li, Janne Ahonen
Leirille on pakollinen ennakkoilmoittautumi-
nen. Leirimaksu maksetaan käteisellä ennen 
ensimmäisiä harjoituksia ja ruokailumaksu 
erikseen ruokailun yhteydessä. Lisätiedot 
Janne Ahonen: puh. 040 911 5929, janne.aho-
nen@xlnt-sport.fi ja www.tkd-akatemia.fi.
Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
päättyy 30.9.2022 16.00.

Taekwon-Do kevätleiri, 8301206, 39 €
Tunteja 30 kl 
Pe 17.30–21.00, La 10.00–21.00, Su 10.00–
18.00, 7.–9.4.2023 Tuomas Sammelvuo -sali, 
Janne Ahonen
Leirille on pakollinen ennakkoilmoittautumi-
nen. Leirimaksu maksetaan käteisellä ennen 
ensimmäisiä harjoituksia ja ruokailumaksu 
erikseen ruokailun yhteydessä. Lisätiedot 
Janne Ahonen: puh. 040 911 5929, janne.aho-
nen@xlnt-sport.fi ja www.tkd-akatemia.fi.
Ei sisälly Kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
päättyy 31.3.2023 16.00.

Kuntonyrkkeily, syksy, 8301207, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 19.30–20.30, 15.9.–24.11.2022 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 16.00.

Kuntonyrkkeily, kevät, 8301208, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 19.30–20.30, 12.1.–30.3.2023 Lakarin kou-
lu, Janne Ahonen 
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.
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Sisäpyöräilyryhmät
Tuomas Sammelvuo -sali, Paula Manninen
Sisäpyöräily on hauskaa, tehokasta ja tur-
vallista kestävyysharjoittelua. Vaihteleva ja 
tehokas sisäpyöräily kehittää hapenottoky-
kyä ja parantaa aerobista kuntoa. Sopii sekä 
aloittelijalle että kokeneemmallekin pyöräi-
lijälle. Kurssin alussa opastus pyörän säätä-
miseen ja oikeaan ajotekniikkaan ohjaajan 
opastuksella. Toteutus ohjaajan opastuk-
sella. Sisäliikuntavaatetus, tukevapohjaiset 
kengät, juomapullo ja pyyhe. Sama henkilö 
saa ilmoittautua ja osallistua vain yhdelle si-
säpyöräilykurssille/lukukausi. Kurssin käy-
tyään kurssin opiskelija osaa turvallisen ja oi-
kean sisäpyöräilyn ajotekniikan sekä tietää ja 
tunnistaa kestävyysliikunnan tuottamia ter-
veyshyötyjä.

Sisäpyöräily ma klo 17, syksy, 8301300, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ma 17.00–17.45, 12.9.–21.11.2022. Ilmoittau-
tuminen päättyy 5.9.2022 16.00.

Sisäpyöräily ma klo 17, kevät 8301301, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ma 17.00–17.45, 9.1.–27.3.2023. Ilmoittautu-
minen päättyy 2.1.2023 16.00.

Sisäpyöräily ma klo 18, syksy 8301302, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ma 18.00–18.45, 12.9.–21.11.2022. Ilmoittau-
tuminen päättyy 5.9.2022 16.00.

Sisäpyöräily ma klo 18, kevät, 8301303, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ma 18.00–18.45, 9.1.–27.3.2023. Ilmoittautu-
minen päättyy 2.1.2023 16.00.

Sisäpyöräily ke klo 18, syksy, 8301304, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ke 18.00–18.45, 14.9.–23.11.2022. Ilmoittau-
tuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Sisäpyöräily ke klo 18, kevät, 8301305, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ke 18.00–18.45, 11.1.–29.3.2023. Ilmoittautu-
minen päättyy 4.1.2023 16.00.

Sisäpyöräily ke klo 19, syksy, 8301306, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ke 19.00–19.45, 14.9.–23.11.2022. Ilmoittau-
tuminen päättyy 7.9.2022 16.00 

Sisäpyöräily ke klo 19, kevät, 8301307, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ke 19.00–19.45, 11.1.–29.3.2023. Ilmoittautu-
minen päättyy 4.1.2023 16.00.

Uinnin alkeet nuorille ja 
aikuisille, 8301412, 19 €
Tunteja 10 kl 
Ma 18.30–19.30, 9.1.–20.3.2023 Virkistysui-
mala Puikkari, Aini Seppänen 
Alkeiskurssi uimataidottomille/aloittelijoille - 
harjoitellaan uinnin alkeita, kelluntaa, liu’un-
taa ja sukeltamista. Tavoitteena 25 metriä 
isossa altaassa. Alkeisuinnin perusteet, ku-
ten myyrä, vapaa- ja selkäuinti sekä kellumi-
nen. Kurssilainen saa halutesaan arvioinnin 
asteikolla hyväksytty/hylätty, kriteerinä osal-
listuminen kurssin tunneille, suoriutuminen 
25 metrin uinnista isossa altaassa. Opintopis-
teet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023 
16.00.

Uintitekniikkaa nuorille ja 
aikuisille, 8301413, 19 €
Tunteja 6 kl 
Ma 17.30–18.30, 9.1.–13.2.2023 Virkistysuima-
la Puikkari, Aini Seppänen 
Nuoret ja aikuiset uimataistoiset. Opetellaan 
uintitekniikat, eri uintilajeista, sukeltamista 
ja hyppyjä. Uintitaito vähintään 25 metriä. 
Kurssilainen oppii oikeat uintitekniikat, jol-
loin uinti helpottuu ja pystyy uimaan mat-
kauintia, oppii sukeltamaan sekä hyppää-
mään veteen. Uintimatka kurssin päätyttyä 
vähintään 200 metriä. Kurssilainen saa ha-
lutessaan arvioinnin asteikolla hyväksytty/
hylätty. Arvioitavia taitoja kurssin päätyttyä 
ovat vapaa-, rinta-, selkä- sekä perhosuinti, 
sukeltaminen ja hyppy. Opintopisteet: 0,5. Il-
moittautuminen päättyy 2.1.2023 16.00.
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Naisten kuntosali klo 18, syksy, 8301506, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 18.00–19.00, 14.9.–23.11.2022 Puikkarin 
kuntosali, Pekka Kinnunen 
Monipuolista ja eri lihasryhmiä kehittävää 
kuntosaliharjoittelua. Tunnin alussa hieman 
lämmittelyä ja lopussa venyttelyä. Ilmoittau-
tuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Naisten kuntosali klo 19, syksy, 8301508, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 19.00–20.00,14.9.–23.11.2022 Puikkarin 
kuntosali, Pekka Kinnunen 
Monipuolista ja eri lihasryhmiä kehittävää 
kuntosaliharjoittelua. Tunnin alussa hieman 
lämmittelyä ja lopussa venyttelyä. Ilmoittau-
tuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Naisten päiväkuntosali, syksy, 8301512, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 13.00–14.00, 14.9.–23.11.2022 Puikkarin 
kuntosali, opettaja avoin 
Tehokasta ja vaihtelevaa kuntosaliharjoit-
telua Puikkarin kuntosalissa kokoontuvalle 
naisten ryhmälle. Ilmoittautuminen päättyy 
7.9.2022 16.00.

Naisten päiväkuntosali, kevät, 8301513, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 13.00–14.00, 11.1.–29.3.2023 Puikkarin 
kuntosali, opettaja avoin 
Tehokasta ja vaihtelevaa kuntosaliharjoitte-
lua Puikkarin kuntosalissa naisten ryhmäl-
le. Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023 16.00.

Kehonhuolto, syksy, 8301527, 23 €
Tunteja 10 sl 
Ke 18.00–19.00, 14.9.–23.11.2022 Pirtin ryh-
mäliikuntatila B2015, Varsitie 1, opettaja 
avoin 
Kehonhuollolla tarkoitetaan kehon tasapai-
non ylläpitämistä. Näillä tunneilla tehdään 
lihaksia lämmittäviä ja vahvistavia liikkeitä, 
sekä lisätään turvallisesti kehon liikkuvuutta 
mm. erilaisten aktiivisten venytyksien avul-
la. Hyvinvoiva keho palautuu paremmin lii-
kuntasuoritusten jälkeen ja sietää parem-
min kuormitusta. Teemme harjoitusta oman 
kehon painoa hyödyntäen, välillä myös eri-
laisia välineitä käyttäen. Opiskelijan ei tar-
vitse hankkia omia välineitä, ne löytyvät pai-
kan päältä. Kehonhuoltokurssi on avoimen 
tason tunti, joten aikaisempaa osaamista ei 
vaadita. Kurssista on mahdollista saada suo-
ritusmerkintä, jolloin opiskelijan osaaminen 
arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. 
Osaamistavoiteet: Kehon ja lihaksiston huo-
lellinen lämmittely ennen avaavia tai venyt-
täviä liikkeitä. Kehon liikeratojen ja suuntien 
hahmottaminen ja turvallinen tekniikka eri-
laisia liikkeitä suoritettaessa. Arviointikritee-
rit: Kurssilainen hahmottaa kehon linjauksia 
ja turvallisia liikeratoja. Perusymmärrys pää-
lihasryhmistä. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittau-
tuminen päättyy 9.9.2022 16.00.

Kehonhuolto, kevät, 8301528, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 18.00–19.00, 11.1.–29.3.2023 Pirtin ryhmä-
liikuntatila B2015, Varsitie 1, opettaja avoin 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
4.1.2023 16.00.
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Katrin kehonhuolto, syksy, 8301529, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 13.30–14.30, 21.9.–30.11.2022 Tuomas 
Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, Katri 
Virtanen
Kehonhuolto sopii henkilöille, jotka haluavat 
kokeilla kehonhuoltoa eri tekniikoilla. Työka-
luina käytetään fascia methodia, joogaa, pi-
latesta, chiballia ym. venyttelytekniikoiden 
lisäksi. Tunnilla ei hypitä, vaan keskitytään 
turvalliseen, itselle sopivaan tekemiseen. 
Opettaja ohjaa suullisesti ja manuaalisesti 
tarkoituksenmukaiseen suoritukseen. Kurs-
silla tehdään matkaa omaan kehoon ja sen 
toimintaan. Keskittymällä omaan tekemi-
seen lisätään harjoitusten ymmärtämistä ja 
hoidetaan omaa hyvinvointia. Opiskelija saa 
hyväksytyn arvosanan osallistuttuaan aktii-
visesti tunneille ja osoittaessaan käytännös-
sä osaamistaan. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittau-
tuminen päättyy 14.9.2022 16.00.

Katrin kehonhuolto, kevät, 8301530, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 13.30–14.30, 11.1.–29.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, Katri Virta-
nen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
4.1.2023 16.00.

Rentoutuminen, syksy, 8301531, 17 €
Tunteja 10 sl 
To 11.15–12.00, 22.9.–1.12.2022 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3, Katri Virtanen 
Kurssi toteutetaan erilaisia rentoutusmene-
telmiä kokeillen. Harjoitukset aloitetaan ke-
vyellä lämmittelyllä ja jatketaan soveltaen 
hengitys-, jännitys-rentous-, liike ja rentoutu-
minen-, mielikuva-, tarina-, väri- ym. tekniikoi-
ta ja välineitä. Kurssilla kokeillaan erilaisia 
tekniikoita lihasjännityksen lieventämiseen, 
jännittämisen rauhoittamiseksi ja esimerkik-
si laadukkaan unen tukemiseksi. Opiskelija 
saa hyväksytyn arvosanan osallistuttuaan 
aktiivisesti tunneille ja osoittaessaan käy-
tännössä osaamistaan. Opintopisteet: 0,5. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022 16.00.

Rentoutuminen, kevät, 8301532, 19 €
Tunteja 11 kl 
To 11.15–12.00, 12.1.–30.3.2023 Wirtaamo/
FysioKV, Kauppatie 3 Katri Virtanen 
Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
5.1.2023 16.00.

JumppaHumppa, syksy, 8301533, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 12.30–13.30, 21.9.–30.11.2022 Tuomas 
Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, Katri 
Virtanen
JumppaHumppa sopii kaikille, jotka halua-
vat harjoitella lihasvoimaa, liikkuvuutta ja lii-
kehallintaa kehonpainolla ja pienvälineiden 
avulla. Jokainen tekee oman taitotasonsa 
mukaan ja harjoituksia sovelletaan sopivik-
si. Tunnin sykkeenkohotus tehdään pienten 
tanssien/askellusten avulla. Kurssilla harjoi-
tetaan peruskuntoa lihasvoimaan, liikkuvuu-
teen ja liikehallintaan paneutuen. Harjoituk-
sissa opitaan käyttämään peruskunnon ja 
toimintakyvyn rakentajina kehonpainoa ja 
pienvälineitä, tansseja ja parityöskentelyä. 
Harjoituksissa hyödynnetään palautumista. 
Opiskelija saa hyväksytyn arvosanan osallis-
tuttuaan aktiivisesti tunneille ja osoittaes-
saan käytännössä osaamistaan. Opintopis-
teet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022 
16.00.

JumppaHumppa, kevät, 8301534, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 12.30–13.30, 11.1.–29.3.2023 Tuomas Sam-
melvuo -salin ryhmäliikuntatila, Katri Virta-
nen 
Kurssin sisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0.5. Ilmoittautuminen päättyy 
4.1.2023 16.00.
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Liikuntaa Suomistartti-ryhmälle, 8301535
Tunteja 36 sl, 0 kl 
Pe 12.00–13.30, 12.8.–16.12.2022, 13.1.–
26.5.2023 Tuomas Sammelvuo -salin ryhmä-
liikuntatila, opettaja avoin 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Suomis-
tartti-koulutuksen opiskelijoille, mutta mu-
kaan voi tulla myös muita eri liikuntalajeista 
ja terveysliikunnasta kiinnostuneita, mikäli 
osallistujamäärä on alle 15, jolloin kurssimak-
su sovitaan erikseen. Tutustutaan eri liikun-
talajeihin sekä paikallisiin liikuntapaikkoihin 
ja -mahdollisuuksiin. Nuorisotakuun opinto-
seteliavusteinen kurssi maahanmuuttajiile.

Kylien liikuntakurssit
Toiminnallinen harjoittelu Hetekylä 
– syksy, 8301619, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 19.00–20.00, 15.9.–24.11.2022 Hetepirtti, 
Hetekyläntie 931, opettaja avoin 
Kiertoharjoittelua oman kehon painolla ja 
välineillä. Sopii sekä naisille että miehille. Il-
moittautuminen päättyy 8.9.2022 16.00.

Toiminnallinen harjoittelu Hetekylä 
– kevät, 8301620, 19 €
Tunteja 10,64 kl 
To 19.00–20.00, 16.3.–4.5.2023 Hetepirtti, He-
tekyläntie 931, opettaja avoin 
Kiertoharjoittelua oman kehon painolla ja vä-
lineillä. Sopii sekä naisille että miehille. Kurs-
sin kokoontumiskellonaikaa voidaan sovit-
taessa aikaistaa huhti-toukokuuksi Kipinän 
toiminnallisen harjoittelun päätyttyä maa-
liskuun lopussa. Ilmoittautuminen päättyy 
9.3.2023 16.00.

Toiminnallinen harjoittelu Hirvaskoski 
– syksy, 8301621, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
Ke 18.00–19.00, 14.9.–23.11.2022 Hirvaskos-
ken koulu, Jussintie 10, opettaja avoin 
Kiertoharjoittelua oman kehon painolla ja 
välineillä. Sopii sekä naisille että miehille. Il-
moittautuminen päättyy 7.9.2022 16.00.

Toiminnallinen harjoittelu Hirvaskoski 
– kevät, 8301622, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
Ke 18.00–19.00, 11.1.–29.3.2023 Hirvaskosken 
koulu, Jussintie 10, opettaja avoin 
Kiertoharjoittelua oman kehon painolla ja 
välineillä. Sopii sekä naisille että miehille. Il-
moittautuminen päättyy 4.1.2023 16.00.

Toiminnallinen harjoittelu Kipinä 
– syksy, 8301651, 23 €
Tunteja 13,30 sl 
To 17.30–18.30, 15.9.–24.11.2022 Kipinän kou-
lu, Syväojantie 280, opettaja avoin 
Kiertoharjoittelua oman kehon painolla ja 
välineillä. Sopii sekä naisille että miehille. Il-
moittautuminen päättyy 8.9.2022 16.00.

Toiminnallinen harjoittelu Kipinä 
– kevät, 8301652, 25 €
Tunteja 14,63 kl 
To 17.30–18.30, 12.1.–30.3.2023 Kipinän kou-
lu, Syväojantie 280, opettaja avoin 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.

Yin-jooga Livo, kevät, avoin taso, 8301684,19 €
Tunteja 8 kl 
Ke 18.00–19.00, 11.1.–1.3.2023 Hoitola Solivo, 
Sarakyläntie 1069, Sonja Törmänen 
Yin-jooga on rauhallinen ja meditatiivinen har-
joitus jossa asanoissa viivytään pidempään ja 
pyritään samalla vapautumaan syvistäkin ke-
hon ja mielen kireyksistä. Kurssilla opit yin-joo-
gan asentoja eli asanoita, helppoja hengitys-
harjoituksia ja meditaatiota sekä turvallisen 
harjoittelun rakentamista. Ei vaadi aikaisem-
paa kokemusta. Kurssilla opitaan yin-jooga-
harjoituksen periaatteet, kuten perusasanat, 
helpot hengitysharjoitukset ja meditaatiotek-
niikat sekä turvallinen harjoittelu. Kurssin käy-
tyään opiskelija tuntee yin-joogaharjoituksen 
periaatteet: meridiaanit, elementit, filosofian 
pääpiirteittäin. Hän osaa suorittaa yin-joogan 
perusasanat ja niiden muunnelmat, kyeten 
syventymään meditatiiviseen harjoitukseen. 
Opiskelija osaa turvallisen harjoittelun perus-
teet. Osaa tunnistaa oman kehonsa rajoitteet 
ja mahdollisuudet ja osaa rakentaa oman har-
joituksensa itsensä ympärille myös itsenäises-
ti. Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023 16.00.
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Jooga Yli-Siurua, 8301685, 14 €
Tunteja 10 sl 
To 18.00–19.00, 15.9.–24.11.2022 Toimipaik-
ka avoin, Annika Heikkinen 
lmoittautuminen päättyy 8.9.2022 16.00.

Jumppaa eri välineillä, Ala-
Siurua syksy, 8301686, 14 €
Tunteja 6 sl 
Ti 18.00–19.00, 13.9.–18.10.2022 Siuruan työ-
väentalo, Siuruantie 2941, Aini Seppänen 
Kurssilla tutustutaan eri jumppavälineisiin. 
Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemus-
ta, eikä omia välineitä, ainoastaan oma jump-
pamatto. Harjoituksessa mukana musiikki. 
Jumppaa vaihtuvin välinein. Kurssin käy-
tyään opiskelija tuntee eri jumppavälineet 
ja osaa tehdä niiden kanssa liikkeitä oikein 
ja turvallisesti. Ilmoittautuminen päättyy 
6.9.2022 16.00.

Jumppaa eri välineillä, Ala-
Siurua kevät, 8301687, 14 €
Tunteja 6 kl 
Ti 18.00–19.00, 18.4.–23.5.2023 Siuruan työ-
väentalo, Siuruantie 2941, Aini Seppänen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 11.4.2023 16.00.

Taekwon-Do perus- ja jatkokurssi 
Kipinä, syksy, 8301690, 34 €
Tunteja 20 sl 
Ma 18.00–19.30, 5.9.–14.11.2022 Kipinän kou-
lu, Syväojantie 280, Joel Putula 
Kurssin ammattitaitoiseen ohjaukseen voivat 
osallistua joko lajiin vasta tutustuvat uudet 
kurssilaiset tai sitä jo aiemmin harrastaneet 
ja harjoittelussa pidemmälle ehtineet. Ilmoit-
tautuminen päättyy 4.9.2022 16.00.

Taekwon-Don perus- ja jatkokurssi 
Kipinä, kevät, 8301691, 34 €
Tunteja 22 kl 
Ma 18.00–19.30, 9.1.–27.3.2023 Kipinän kou-
lu, Syväojantie 280, Joel Putula 
Kurssisisältö kuten syksyn kursseissa. Ilmoit-
tautuminen päättyy 2.1.2023 16.00.

Slow & Flow -jooga Hirvaskoski, 
avoin taso, 8301696, 19 €
Tunteja 8 kl 
Ti 17.30–18.30, 10.1.–28.2.2023 Hirvaskosken 
koulu, Jussintie 10, Sonja Törmänen 
Slow & Flow -jooga yhdistelee erilaisia joo-
galiikkeitä yhtenäiseksi virtaavaksi har-
joitukseksi välillä pysähtyen asanoihin. 
Tunnilla harjoitellaan myös helppoja hengi-
tysharjoituksia ja meditaatiota. Ei vaadi ai-
empaa osaamista. Ota tunnille oma alusta ja 
viltti mukaan. Joogaharjoittelun periaatteet, 
kuten perusasanat variaatioineen, hengitys-
harjoitukset eli pranayama, meditaatioteknii-
kat sekä turvallinen harjoittelu. Kurssin käy-
tyään opiskelija ymmärtää joogaharjoituksen 
eron esim. jumppaan tai perusvenyttelyyn 
verrattuna ja tunnistaa miten harjoitus sy-
venee myös mielen tasolla. Hän osaa suorit-
taa joogan perusasanoita sekä muunnella nii-
tä tarvittaessa. Opiskelija ymmärtää oman 
kehonsa rajoitteet ja mahdollisuudet ja osaa 
rakentaa turvallisen harjoituksen itsensä ym-
pärille myös itsenäisesti. Opintopisteet: 0,5. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023 16.00.

Slow & Flow -jooga Sarakylä, 
avoin taso, 8301697, 19 €
Tunteja 8 kl 
To 18.30–19.30, 12.1.–2.3.2023 Sarakylän kou-
lu, Sarakyläntie 5426, Sonja Törmänen 
Slow & Flow -jooga yhdistelee erilaisia joo-
galiikkeitä yhtenäiseksi virtaavaksi har-
joitukseksi välillä pysähtyen asanoihin. 
Tunnilla harjoitellaan myös helppoja hengi-
tysharjoituksia ja meditaatiota. Ei vaadi ai-
empaa osaamista. Ota tunnille oma alusta ja 
viltti mukaan. Joogaharjoittelun periaatteet, 
kuten perusasanat variaatioineen, hengitys-
harjoitukset eli pranayama, meditaatioteknii-
kat sekä turvallinen harjoittelu. Kurssin käy-
tyään opiskelija ymmärtää joogaharjoituksen 
eron esim. jumppaan tai perusvenyttelyyn 
verrattuna ja tunnistaa miten harjoitus sy-
venee myös mielen tasolla. Hän osaa suorit-
taa joogan perusasanoita sekä muunnella nii-
tä tarvittaessa. Opiskelija ymmärtää oman 
kehonsa rajoitteet ja mahdollisuudet ja osaa 
rakentaa turvallisen harjoituksen itsensä ym-
pärille myös itsenäisesti. Opintopisteet: 0,5. 
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023 16.00.
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Kuntojumppaa Syötteellä, 
syksy, 8301699, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ma 17.30–18.15, 5.9.–21.11.2022 Syötteen ky-
lätalo, Särkisuontie 12, Katri Virtanen 
Kuntojumppa sopii kaikille, jotka haluavat 
harjoitella lihasvoimaa, liikkuvuutta ja lii-
kehallintaa kehonpainolla ja pienvälineiden 
avulla. Jokainen tekee oman taitotasonsa 
mukaan ja harjoituksia sovelletaan sopivik-
si. Kurssilla harjoitetaan peruskuntoa lihas-
voimaan, liikkuvuuteen ja liikehallintaan pa-
neutuen. Harjoituksissa opitaan käyttämään 
peruskunnon ja toimintakyvyn rakentajina 
kehonpainoa ja pienvälineitä, kuntopiiriä ja 
parityöskentelyä. Harjoituksissa hyödynne-
tään palautumista. Opiskelija saa hyväksy-
tyn arvosanan osallistuttuaan aktiivisesti 
tunneille ja osoittaessaan käytännössä osaa-
mistaan. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittautumi-
nen päättyy 1.9.2022 16.00.

Kuntojumppaa Syötteellä, 
kevät, 8301700, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ma 17.30–18.15, 9.1.–27.3.2023 Syötteen kylä-
talo, Särkisuontie 12, Katri Virtanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
2.1.2023 16.00.

Kehonhuoltoa Syötteellä, syksy, 8301701, 17 €
Tunteja 10 sl 
Ma 18.15–19.00, 5.9.–21.11.2022 Syötteen ky-
lätalo, Särkisuontie 12, Katri Virtanen 
Kehonhuolto sopii henkilöille, jotka haluavat 
kokeilla kehonhuoltoa eri tekniikoilla. Työka-
luina käytetään fascia methodia, joogaa, pi-
latesta, chiballia ym. venyttelytekniikoiden 
lisäksi. Tunnilla ei hypitä, vaan keskitytään 
turvalliseen, itselle sopivaan tekemiseen. 
Opettaja ohjaa suullisesti ja manuaalisesti 
tarkoituksenmukaiseen suoritukseen. Kurs-
silla tehdään matkaa omaan kehoon ja sen 
toimintaan. Keskittymällä omaan tekemi-
seen lisätään harjoitusten ymmärtämistä ja 
hoidetaan omaa hyvinvointia. Opiskelija saa 
hyväksytyn arvosanan osallistuttuaan aktii-
visesti tunneille ja osoittaessaan käytännös-
sä osaamistaan. Opintopisteet: 0,5. Ilmoittau-
tuminen päättyy 1.9.2022 16.00.

Kehonhuoltoa Syötteellä, kevät, 8301702, 19 €
Tunteja 11 kl 
Ma 18.15–19.00, 9.1.–27.3.2023 Syötteen kylä-
talo, Särkisuontie 12, Katri Virtanen 
Kurssisisältö kuten syksyn kurssissa. Opin-
topisteet: 0,5. Ilmoittautuminen päättyy 
5.1.2023 16.00.
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