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JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON
TOIMINTAVUODEN TEEMANA: MINÄ OSAAN!
Kansalaisopistossa lähiopetuksen rinnalla etäopetuksen ja -työn lisääntyminen on lisännyt pohdintaa mahdollisuudesta selviytyä arjen ohella kansalaisopiston kursseistakin. Monet ovat kokeneet riittämättömyyttä saavuttaa kursseille asettamiaan tavoitteita, innostua opiskelusta maskiensa takaa ja
ylipäätään saada kurssit suoritettua suunnitellussa aikataulussa.
Miten vahvistaa kursseilla riittävyyden ja minäpystyvyyden tunnetta sekä uskoa omiin kykyihin?
Aikaisemmat onnistumisen kokemukset, harrastuksissa ja niiden ulkopuolella opittujen tietojen ja
taitojen hyödyntäminen sekä mepystyvyyden vahvistaminen kurssiryhmien sisällä ja ulkopuolella
edesauttavat vahvistamaan riittävyyden tunnetta. Tärkeää on, että riitämme sellaisena kuin olemme!
Miten käy sosiaalisten kokemustemme minäpystyvyyden vahvistamisessa; säilyvätkö turvavälit toisiimme, vaikka meidän ei enää tarvitsisi niitä pitää? Puhummeko jatkossakin näkymättömän kasvomaskin takaa, vaikka sitä ei enää kasvoilla olisikaan? Vapaan sivistystyön yhtenä uutena normaalina
on ehkäistä riittämättömyyden tunteen syntymistä sekä ylläpitää mepystyvyyttä elinikäisen oppimisen viitekehyksessä. Mepystyvyyden tunteen vahvistamiseen tarvitsemme toisiamme luodaksemme onnistumisen kokemuksia.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana viettämässä Sitran ja Kansalaisopistojen liiton organisoimaa Osaaminen näkyviin -kampanjaa viikoilla 35–36. Kampanjan tarkoituksena on auttaa meitä
jokaista huomaamaan osaamistamme sekä herätellä julkista keskustelua siitä, että kaikilla tavoilla
hankittu osaaminen on arvokasta. Osaamisen tunnistaminen on keskeistä niin osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin kuin työllistymisenkin näkökulmasta.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on mukana myös Lapin- ja Meri-Pohjolan opistopiirien sekä Sipoon
opiston kanssa ONNO-osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi hankkeessa. Kansalaisopiston
henkilöstön osaamisen tunnistamisen lisäksi keskiössä on myös opiskelijoiden taito tunnistaa osaamistaan ja hyödyntää sitä. Jokaisen opiskelijan osaamisen näkyväksi tuominen on tulevaisuudessa
yhä tärkeämpää, jotta hän voi hyödyntää osaamistaan aiempaa paremmin niin kursseilla kuin kurssien ulkopuolellakin.
Tervetuloa osallistumaan ja vahvistamaan omaa osaamista Järvi-Saimaan kansalaisopistoon!
Anne Partanen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston rehtori, KT

4

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ
SULKAVA

RANTASALMI

Sulkavan kunnanvirasto
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
www.sulkava.fi

Rantasalmen kunnanvirasto
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
www.rantasalmi.fi

Rehtori Anne Partanen
puh. 044 417 5221
ann.partanen@sulkava.fi

Palvelusihteeri Hannele Björn
puh. 044 417 5226
ma-pe 9.00–15.00
hannele.bjorn@rantasalmi.fi

Opistosihteeri Anni Hämäläinen
puh. 044 417 5220
ma-pe 9.00–15.00
kansalaisopisto@sulkava.fi
Suunnittelijaopettaja, kädentaidot
Merja Heikkinen
puh. 044 417 5222
merja.heikkinen@sulkava.fi
Musiikinopettaja Oiva Auvinen
Sulkavan ja Juvan musiikin suunnittelu
puh. 044 417 5223
oiva.auvinen@sulkava.fi

Aluevastaava Janne Ikonen
suunnittelijaopettaja, musiikki
puh. 044 417 5227
janne.ikonen@rantasalmi.fi
Suunnittelijaopettaja, musiikki
Marja Ikonen
puh. 044 417 5228
marja.ikonen@rantasalmi.fi

JUVA
Juvan kunnanvirasto
Juvantie 13, 51900 Juva
www.juva.fi
Opistotalo
Tirrolantie 7, 51900 Juva
Toimistosihteeri Johanna Satoniemi
puh. 044 417 5224
ma-to 9.00–15.00
johanna.satoniemi@juva.fi
Aluevastaava Anne Partanen

Kurssiohjelman kuvat:
Kuwaamo Sampo Luukkainen sekä Järvi-Saimaan kansalaisopiston omat arkistot.
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OPINTO-OPAS 2021–2022
Tämä opinto-opas sisältää lukuvuoden 2021–2022 opetuksen. Lukuvuoden aikana kansalaisopisto
toteuttaa läpi vuoden kestävien lähiopetuskurssien lisäksi lyhytkursseja ja tapahtumia sekä siirtää
tarvittaessa lähiopetuskursseja etäopetuskursseiksi, jotka on merkitty opinto-oppaaseen merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

KANSALAISOPISTON OPINTOKAUSI
LUKUKAUSI

KANSALAISOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUS/RANTASALMI

Syyslukukausi

1.8.2021–17.12.2021

1.8.2021–31.12.2021

10.1.2022–31.7.2022

1.1.2022–31.7.2022

Syystauko viikolla 43
Kevätlukukausi
Talvitauko viikolla 9

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖISESTI TAI PUHELIMELLA
Järvi-Saimaan kansalaisopistolle on tärkeää, että jokaisella on turvallista aloittaa uusi harrastus
tai jatkaa omassa tutussa harrasteryhmässä.
Ilmoittautumiset alkavat maanantaina 16.8.2021 klo 12.00. Voit ilmoittautua sähköisesti kansalaisopiston nettisivujen kautta tai puhelimella. Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei
ole mahdollista. Internetin kautta ilmoittauduttaessa ohjelma vaatii koko henkilötunnuksen. Jos et
halua antaa henkilötunnustasi tai sinulla ei sitä ole, on ilmoittautuminen tehtävä kansalaisopiston
toimistossa.
Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä saat suoraan tiedon, että sinulla on opiskelupaikka kurssille.
Ilmoittautuminen puhelimitse
Juva:
Toimisto: 044 417 5224
Rantasalmi:
Toimisto: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava:
Toimisto: 044 417 5220
Ilmoittautuminen sähköisesti internetissä
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
Kansalaisopisto järjestää opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen. Voit tulla paikan päälle harjoittelemaan sähköistä ilmoittautumista ja samalla ilmoittautua kursseille. Opastusta antaa tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck. Opastus on maksutonta.
Sulkava
Juva
Rantasalmi
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ti 17.8.2021 klo 13.00–14.30
to 19.8.2021 klo 13.00–14.30
pe 20.8.2021 klo 13.00–14.30

Kuntalaisten olohuone
Juvan kunnankirjasto
Rantasalmen kirjasto
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ILMOITTAUTUMISOHJEET
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Opintoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä instrumenttiopetusta lukuun ottamatta. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua! Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoittautuneita ei ole riittävästi.
Musiikin instrumenttiopetukseen ovat etusijalla ne opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Jos lomakkeessa ilmoitetut tiedot (valitut kurssit ja yhteystiedot) ovat
muuttuneet, ota silloin yhteyttä kansalaisopiston toimistoon. Jatkamisilmoituslomakkeen palauttaneisiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen soittotuntien alkamista opetusaikojen sopimiseksi.
Rantasalmella uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista to
19.8.2021 klo 17.00 Rantasalmen Keskuskoulun musiikkiluokassa ja paikallislehdessä. Sulkavalla ja
Juvalla uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista kansalaisopiston
nettisivuilla www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/opinto-ohjelma, Juvan Lehdessä ja Sulkava-lehdessä. Huom! Uudet instrumentti- ja yksinlauluopiskelijat, ottakaa yhteyttä suoraan omassa kunnassa toimivaan kansalaisopiston opettajaan. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston
musiikin opetukseen oman kunnan ohella myös kansalaisopiston muissa toimipisteissä.
Kurssit alkavat opinto-oppaassa ilmoitettuna ajankohtana. Kansalaisopistosta otetaan yhteyttä vain,
jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia, saat opiskelupaikan varasijalta tai lähiopetuskurssi muutetaan etäopetuskurssiksi.

OPISKELUOIKEUS LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat kurssimaksunsa maksaneet. Kansalaisopisto ei ota
vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Myöskään
sähköisen ilmoittautumisen kautta ei pääse ilmoittautumaan kurssille. Selvitä maksamattomat laskut kansalaisopiston toimistossa.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Ilmoita meille aina peruutuksesta, muutoin kurssimaksu laskutetaan! HUOM! Lähi- ja etäopetuskurssille osallistumatta jättäminen ei ole peruutus.
Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse tulemaan kurssille, muista peruuttaa osallistumisesi - näin
annat jonossa olevalle opiskelupaikan. Osallistumisen peruminen tapahtuu aina kansalaisopiston
toimiston kautta. Perumisen voit tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään viittä (5) vuorokautta ennen kurssin alkamista. Mikäli haluat siirtyä toiseen ryhmään, ilmoita siitä aina toimistoon.
Peruutus 5 päivää ennen kurssin alkua – et maksa kurssimaksua
Peruutus 4–1 päivää ennen kurssin alkua – maksat puolet kurssin hinnasta
Opiskelijat kirjataan aina ensimmäisestä kerrasta lähtien päiväkirjaan sekä lähi- että etäopetuskursseilla. Kansalaisopisto laskuttaa opiskelijat päiväkirjaan merkittyjen kokoontumiskertojen perusteella. Jokaviikkoinen opintoryhmä (1–2 t kestoinen/viikko) voi peruuntua kerran lukukauden aikana,
esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja
tulee enemmän, kansalaisopisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.
Jos opiskelija keskeyttää kurssin, opintomaksua ja/tai lukuvuosimaksua ei palauteta. Kurssimaksua
ei myöskään palauteta, jos kurssi on opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi, kurssi keskeytyy
opiskelijamäärän vähenemisen tai opettajan vaihtumisen takia. Poissaolo kurssilta ei alenna kurssimaksua ja kansalaisopistolla on myös oikeus periä opintonsa keskeyttänyttä opiskelijaa koskevat
tarvikekustannukset.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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KURSSIMAKSUJEN PERUUTUSEHDOT LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa
Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista
kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa,
joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.
Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian
aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan merkinnällä:
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.
Opinto-oppaaseen on merkitty kaikki ne lähiopetuskurssit,
jotka siirretään tarvittaessa etäopetuskursseiksi merkinnällä:
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.
Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin
Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana,
ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.
Kurssimaksun palautuksen ehdot
1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin
kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi
hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).
Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon, puh. 044 417 5220. Hyvitys voidaan myös huomioida myöhemmissä kurssimaksuissa.

HENKILÖTIEDON KÄSITTELYÄ OHJAA TIETOSUOJA-ASETUS (679/2016/EU)
Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen
henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö
voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.
Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa
Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille
ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Tietoja
tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten.
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Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa
hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt,
joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.
Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www-sivuilta:
Sulkava.fi/asiointi/henkilotiedon-kasittely-ja-tietosuojaselosteet/kansalaisopiston-asiakas-henkilosto-ja-kurssihallinta/

ESTEETTÖMYYS
Kansalaisopiston lähiopiskelu, opetusjärjestelyt ja tilat ovat mahdollisimman esteettömiä. Jos koet,
että esteettömyys ei toteudu kurssillasi tai tarvitset kurssillasi henkilökohtaista avustajaa, ole yhteydessä kurssin opettajaan tai toimialueen vastuuhenkilöön. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia itse
henkilökohtainen avustajansa. Jos sinulla on kurssin aikana tunne, että sinua ei hyväksytä omana
itsenäsi, voit ottaa asian esille kurssin aikana tai tarvittaessa opettajan kanssa kurssin opetusajan
ulkopuolella. Lisätietoja kansalaisopiston esteettömyydestä voit lukea kansalaisopiston tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmasta, www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.

MAKSUOHJEET
Kansalaisopiston lähi- ja etäopetus on maksullista. Kurssin hinta on mainittu kurssitiedoissa. Kansalaisopiston kurssien maksut kattavat koko lukuvuoden opetuksen. Kansalaisopisto laskuttaa kurssit, voit tilata e-laskun verkkopankkisi kautta. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto lisää laskun loppusummaan viivästyskoron.
Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa voit ottaa yhteyttä Sulkavan toimistoon,
puh. 044 417 5220. Mikäli haluat, voit osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on silloin puolet koko lukuvuoden maksusta. Ilmoita kevätlukukauden peruminen kansalaisopiston toimistoon viimeistään 22.10.2021.

ERIKOISKURSSIT
Opinto-oppaassa erikoiskurssiksi nimitetään kurssia, jonka järjestämiskustannukset ovat tavallisia
kursseja korkeammat (esim. seuratanssin perus- ja jatkokurssi, karaokekurssi) tai kurssit, jotka kokoontuvat kesä–heinäkuun aikana. Erikoiskurssit on mainittu erikseen opinto-ohjelmassa.

MATERIAALI- JA KOPIOMAKSUT
Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse oppikirjat, kopiot ja muut opiskelu- ja työtarvikkeet. Jos
kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin tai kopiokulut, siitä on erillinen maininta kurssikuvauksen
yhteydessä.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin kurssiohjelmassa ja
kurssimaksuissa.

KURSSIN KOLME ENSIMMÄISTÄ KOKOONTUMISKERTAA OVAT TÄRKEITÄ!
Kurssin kolmeen ensimmäiseen kokoontumiskertaan kannattaa aina osallistua! Kurssin jatko riippuu
siitä, että kurssilla on riittävä määrä osallistujia kurssin läpiviemiseen.

YLEISIÄ OHJEITA TURVALLISEEN TYÖ- JA OPISKELUYMPÄRISTÖÖN
Olet tervetullut terveenä kurssiryhmään! Paikallisten terveysviranomaisten, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti koronaepidemian aikana
opetukseen ja muuhun opetustiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena. LähiopeIlmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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tus järjestetään edellä mainittujen ohjeistusten mukaisesti väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.
Kansalaisopiston henkilöstö huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja opastaa kurssilaisia
tarvittaessa.
Kurssin alkaessa tulisi siirtyä suoraan omaan opetustilaan. Kurssin alkaessa ja sen aikana sekä lopussa on hyvä huolehtia käsien pesusta ja/tai käyttää käsidesiä käsien puhdistamiseen. Kurssin
aikana mahdollisuuksien mukaan säilytetään 1–2 metrin turvaväli muihin opiskelijoihin, pysytään
vain omassa ryhmässä ja opetustilassa sekä vältetään turhaa liikkumista opetustilojen ulkopuolella. Myös mahdollinen kahvittelu ja eväiden syönti tapahtuvat omassa opetustilassa. Kasvomaskia
voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. Digikursseilla suositaan käyttämään
omia älylaitteita sekä jumppatunneilla omia jumppamattoja.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelmasta löytyy ohjeita lukuvuoden 2021–2022
kursseille: http://www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/tervetuloa-opistoon
HUOM! Kurssin opettajan päätehtävänä on kurssin opetus. Opetuksen ja toiminnan aikana opetustila on vain kansalaisopiston käytössä ja tunnille voivat osallistua vain ne, jotka ovat kurssimaksunsa maksaneet. Varsinkin liikuntaryhmissä opiskelijat tulevat kurssille nimenomaan rentoutumaan
arjen kiireistä. Myös puku- ja wc-tilat tulee rauhoittaa liikuntatuntien ajaksi, koska äänet helposti
kulkeutuvat edellä mainittujen tilojen läheisyydessä, vaikka ovet olisivatkin pukuhuoneisiin kiinni.
Myöskään opettajia ja opiskelijoita koskeva vakuutus ei korvaa kurssille kuulumattomia henkilöitä.

LUKUVUOSIMAKSU 185 €
Lukuvuosimaksun maksamalla voit osallistua lukuvuoden aikana enintään kuudelle kurssille kaikissa
kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Jos haluat lukuvuosimaksun, ota yhteyttä toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu
kurssi ei alkaisikaan. Edellisen lisäksi jos lähiopetuskurssi siirretään tarvittaessa etäopetuskursseiksi,
lukuvuosimaksua ei palauteta. HUOM! Jos olet ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta et
osallistu kurssin toimintaan, peruuttamatta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n
maksun. Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2021–31.5.2022 välisenä aikana. Lukuvuosimaksuja voi
maksaa useita/henkilö. Jos opiskelee esim. 12 kurssia lukuvuoden aikana, voi maksaa kaksi lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksu ei oikeuta ilmaisiin tutustumiskäynteihin kursseilla. Lukuvuosimaksu
sisältää kopiokuluja 5 €/lukuvuosi.
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan näyttelijöiden kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun. Sinun ei tarvitse enää syksyllä ilmoittautua itse kurssille, jos olet antanut jatkamisilmoituksen keväällä tai jos uudet opiskelijat ovat antaneet henkilötietonsa musiikkiteatterivastaava Marja
Ikoselle kevään tai kesän aikana. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli
opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.
Opetustunnin pituus on 45 min ja mahdolliset tauot sisältyvät opinto-oppaan tuntimääriin.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN SMARTUM LIIKUNTA-, LIIKUNTA- JA
KULTTUURISETELILLÄ TAI ePASSILLA
Setelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä, joten niillä voi maksaa vain oman liikunta- ja kulttuuriin
liittyvien lähi- ja etäopetuskurssien maksun, ei muiden maksua (esim. perheenjäsen).
Toimita maksusetelit ilmoittautumisen jälkeen mahdollisimman pian kansalaisopiston toimistoon.
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Smartum-seteleillä ja ePassilla maksettaessa summan täytyy olla
riittävä koko laskun maksamiseen, koska toimistoissa ei ole käteiskassaa eikä kansalaisopisto lähetä osalaskuja. Seteleillä ei voi
maksaa materiaaleja ja kopiomaksuja, lukuun ottamatta lähi- ja
etäopetuskursseja, joissa materiaalit ja kopiomaksut kuuluvat
hintaan. Verohallinnon ohjeistukseen perustuen taiteen perusopetuksen kursseja tai muita tutkintoon johtavia kursseja liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai ePassilla ei voi maksaa.
HUOM! Kansalaisopisto ei palauta liikunta- ja kulttuurisetelillä
maksettua lähi- tai etäopetuskurssimaksua, mikäli opiskelija peruu kurssin. Sitä vastoin, jos lähi- tai etäopetuskurssin peruuntuminen johtuu kansalaisopistosta, opiskelija voi siirtää maksun
johonkin toiseen kansalaisopiston saman lukuvuoden kurssiin.
Jos lähiopetuskurssi joudutaan perumaan kansalaisopistosta
tai sen ylläpitäjän ulkopuolisen tekijän johtuvasta syystä (force
majeure -tilanne), liikunta- ja kulttuurisetelillä maksettua kurssimaksua ei palauteta.

MUSIIKIN OPISKELU JA KURSSIMAKSUT LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20, 30 tai 40 minuuttia. Rantasalmen aikuisten yksinlaulussa on myös mahdollista 60 min tunti PT1-suorituksen jälkeen. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena, jolloin tunnin pituus on esim. 90 minuuttia. Musiikin opetukseen voi osallistua esikouluiästä
lähtien. Opiskelijalla täytyy olla opiskeltava soitin kotona.
Sulkavan ja Juvan toimipiste
Sulkavan ja Juvan toimipisteessä toteutetaan musiikin kursseja, jotka sisältyvät alla olevaan lukukausimaksuun. Opetus ei sisälly taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Halutessaan opiskelija
voi osallistua Rantasalmen toimipisteessä toteutettavaan taiteen perusopetukseen. Tällöin kurssit
laskutetaan taiteen perusopetukseen sisältyvän kurssihinnoittelun mukaan. Sulkavalla soitinkaruselliin voivat osallistua 6–8-vuotiaat.
Musiikin lukukausimaksut lähi- ja etäopetuksessa
Vapaaseen sivistystyöhön sisältyvän opetuksen syyslukukausi 93 € ja kevätlukukausi 102 € sisältävät yhden instrumentin (20 min) esim. harmonikka, piano tai yksinlaulu (20 min) ja mahdolliset
muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai bändit. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita opettajan suosituksesta myös yhden soittimen (30 min) tai yksinlaulun (30 min), jolloin lukukausi
syyslukukaudelta 123 € ja kevätlukukaudelta 132 €. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
Rantasalmen toimipiste
Rantasalmen toimipisteen musiikinopetus on pääasiassa taiteen perusopetusta (TPO) ja noudattaa
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Rantasalmella kaikki taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluvilla soittotunneilla käyvät puhallin- ja lyömäsoittajat ovat
velvollisia osallistumaan yhteissoittoon jossakin Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen orkestereista. TPO-opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso) esimerkiksi säestystehtävin tai musikaaliorkesterin riveissä. Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan
taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvan musiikin opetuksessa (harmonikka), on vapaan sivistystyön kurssimaksut käytössä.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut syyslukukaudelta 98 € ja kevätlukukaudelta 107 €
sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, orkesterit, kuorot tai bändit. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjan soittajien kurssimaksut sisältyvät musiikin lukukausimaksuun. Lukiolaisille lukuvuosimaksun maksaa Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja
ja jos soittaja ei osallistu millekään muulle musiikkikurssille kansalaisopistossa kuin musikaaliorkesteriin. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat maksun itse.
Lisäksi Rantasalmella:
Lisäinstrumentti eli sivusoitin 20 min (vain pääsoittimessaan perustaso 2:n suorittaneet, jos paikkoja
on vapaana) 98 €/syyslukukausi ja 107 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/
lukuvuosi/opiskelija.
Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus
30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 128 €/syksy ja 137 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus
40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 158 €/syksy ja 167 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

OPINTOSETELIAVUSTUS 20 €/henkilö
Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden lähi- tai etäopetuskurssimaksuja. Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt
saavat yhden 20 €:n alennuksen valitsemastaan yhdestä kurssista: työttömät, seniorit (63 +) ja eläkkeellä olevat, maahanmuuttajat sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavat. Avustus ei koske lukuvuosimaksua. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään ilmoittautumisen yhteydessä
niin monelle oikeutetulle kuin niitä riittää. Alla on lueteltu ne kurssit, joihin on laskettu alennus jo
valmiiksi. Opintoseteliavustusta ei saa netti-ilmoittautumisella.
Opintosetelillä tuetut kurssit lukuvuonna 2021-2022
1101252 Erityisryhmien musiikki
1101417 Erityisryhmien musiikki
1105400 Päiväkeskuksen tanssikurssi
8102400 Äijien ruokakurssi, jatko
1105305 Sampolan tanssikurssi
1201300 Suomea venäjänkielisille
8301311 Miesten kehonhuolto
8301312 Erityisryhmien liikunta

VAKUUTUKSET LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Se on
voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa kansalaisopiston toimialueella. Vakuutus
koskee myös Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoita. Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus
voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu kansalaisopiston opetukseen ja/tai suorittaa kurssin
opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin/kurssiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä
on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään kurssiohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetuskurssiin kuuluva tehtävä tai toiminta.
12
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Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä, eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian
ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. HUOM! Tapaturman sattuessa hoitoon on hakeuduttava vuorokauden sisällä.
Edellisestä poiketen kansalaisopiston toimialueen ulkopuolisilla opintomatkoilla osallistujilla on oltava oma matkatavaravakuutus. Opiskelijoiden valmistamia teoksia ei ole vakuutettu. Myöskään opiskelijan lainaamia soittimia ei ole vakuutettu, joten lainattu soitin on lainaajan vastuulla. Kansalaisopisto ei korvaa lasinsulatuksessa, posliinin ja keramiikan poltossa vaurioituneita töitä.

KURSSIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT
Läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla on tärkeää kurssin alkamisen vuoksi. Minimiopiskelijamäärä on kurssikohtainen sekä lähi- että etäopetuskurssilla 5 tai 7, joillakin erikoiskursseilla määrä
voi olla suurempi. Lyhytkurssit alkavat vain, jos määräaikaan mennessä on ilmoittautunut 7 henkilöä. Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille
ryhmätekstiviestillä. Jos alkaneen kurssin minimiopiskelijamäärä alittuu lukukauden aikana kolme
(3) kertaa, kurssi keskeytyy.

TIEDOTTAMINEN
Kurssiohjelmaan tulevista muutoksista, lähiopetuskurssin siirtämisestä etäopetuskurssiksi, kansalaisopiston tapahtumista ym. tiedotetaan mm. jokaisen opistokunnan paikallislehdessä, kansalaisopiston nettisivuilla ja Facebookissa. Kurssien äkillisistä peruuntumisista ja muista kursseihin liittyvistä
asioista lähetetään viestit ryhmätekstiviestipalvelun kautta, johon ei voi vastata viestillä.

OPINTORYHMIEN KUVAAMINEN
Opintoryhmien toimintaa, kansalaisopiston tapahtumia ja visuaalisten taiteiden kurssitöitä valokuvataan. Valokuvia julkaistaan kansalaisopiston nettisivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja opinto-oppaassa. Niitä voidaan käyttää myös kansalaisopiston mainonnassa ja markkinoinnissa.

TODISTUKSET
Opiskelusta annetaan kurssin päätyttyä pyydettäessä osallistumistodistus. Todistus on ilmainen lukuvuoden aikana. Myöhemmin toimitettuna todistusmaksu on 10 €/kurssi. Taiteen perusopetuksen
todistusta voi pyytää toimistosta, kun 500 opintotuntia on suoritettu tai kun opiskelija on lopettamassa opintoja kansalaisopistossa. Todistus on ilmainen.

KANSALAISOPISTON TENTTIPALVELU
Tarvittaessa kansalaisopisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvontamaksu on 35 €/tentti. Valvonnasta on sovittava rehtorin ja tenttaavan oppilaitoksen
kanssa.

OPETUSTILAT HAJUSTEETTOMIA JA SYRJINNÄSTÄ VAPAITA ALUEITA
Järvi-Saimaan kansalaisopiston opetustilat ovat hajusteettomia. Tuntien aikana tulisi välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä. Kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti
kansalaisopisto on syrjinnästä vapaa alue. Toivomme, että jokainen huomioi asian osallistuessaan
kansalaisopiston tapahtumiin ja opetukseen.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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VIRKISTYS- JA TYÖHYVINVOINTIKURSSIT YRITYKSILLE JA
TYÖYHTEISÖILLE SEKÄ MUU MYYNTIKOULUTUS
Kansalaisopistolla on valmius järjestää yrityksille, työyhteisöille tai ystäväporukoille suunnattuja
työhyvinvointia edistäviä lyhytkursseja sekä erimittaisia virkistystuokioita. Aihealueina ovat muun
muassa musiikki, kädentaidot, näyttämötaiteet ja liikunta. Eri aihealueita voi myös yhdistää toisiinsa. Lisätietoja voi kysyä kansalaisopiston rehtorilta. Kansalaisopisto suunnittelee yhdessä asiakkaan
kanssa toteutettavan kokonaisuuden. Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteuttaa myös muuta myyntikoulutusta yrityksille ja yhteisöille tilaajan toiveiden mukaisesti. Hinta- ym. tietoja myyntikoulutuksesta antaa kansalaisopiston rehtori.

LAHJAKORTTI
Anna ystävälle tai sukulaiselle lahjaksi kansalaisopiston kursseille oikeuttava lahjakortti. Sen voi ostaa kansalaisopiston toimistoista.

OPISTOLAISYHDISTYS
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa kaikki opiskelijat kuuluvat opistolaisyhdistykseen ja ovat tervetulleita osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin. Sulkavalla toimii kansalaisopiston opistolaisyhdistys, jonka puheenjohtajana on Sirpa Ruottinen, puh. 050 365 0058.

HANKKEET LUKUVUONNA 2021–2022
ONNO-osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi
Hankkeen aikana kansalaisopiston henkilökunnan ammattitaito kehittyy vastaamaan tulevaisuuden
opistotyön vaatimuksia ja yhteiskunnan odotuksia. Opettajien osaamisen tunnistamisen lisäksi keskiössä on myös opiskelijoiden taito tunnistaa omaa osaamistaan ja hyödyntää sitä. Hankitun osaamisen näkyväksi tuominen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, jotta sitä voidaan hyödyntää aiempaa
paremmin niin työelämän kuin mahdollisten myöhempien opintojen ja työllistymisen näkökulmasta.
Aktiivisena ikääntyminen – keinoja hyvään elämään
Kansalaisopisto sai Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahaa seniori-ikäisten kuntalaisten aktiivisuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja kehittää erilaisia toimintoja ikäihmisten tarpeisiin yhteistyössä paikallisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.

VERKKOKIELIKURSSIT
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteuttaa Mikkelin kansalaisopiston verkkokielikursseja.
Kursseille voi osallistua kaikista toimipisteistä.
Varasijalta on mahdollista päästä kursseille, jos
muilta kursseja varanneilta opistoilta jää opiskelupaikkoja lunastamatta. Kurssit järjestetään
yhteistyössä muiden opistojen kanssa.
1203480 ENGLANNIN ALKEET VERKOSSA
13.9–12.12. 2021 • 36 oppituntia • 63 €
FM Laura Kalliomäki
Tällä kurssilla voit opiskella englannin kielen alkeita itsenäisesti kotona. Kurssilla tutustutaan
14

kielen perusrakenteisiin ja -sanastoon, ja opit
muodostamaan yksinkertaisia lauseita. Kurssi
sopii hyvin niille, jotka eivät ole aikaisemmin
opiskelleet englantia ja kaipaavat paljon kertausta ja harjoituksia. Toki kaikki ovat tervetulleita kurssille mukaan kertaamaan perusasioita.
1203481 ENGLANNIN KIRJOITUSKURSSI,
VERKKOKURSSI TASOT 2–5/A2-C1
13.9 – 12.12.2021 • 36 oppituntia • 63 €
FM Laura Kalliomäki
Haluatko harjoitella englanniksi kirjoittamista? Tehtävävalikoimassa tällä kurssilla on esim.
perinteinen ainekirjoitus, mielipidekirjoitus
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ja kääntäminen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi
suorittaa pitämällä päiväkirjaa ja kirjoittamalla
omasta arjestaan. Tehtävien palautus tarkastusta ja kommentointia varten on tehtävätyypistä riippuen yhden tai kahden viikon välein.
Kurssin tavoitteena on saada sujuvuutta englannin kirjoittamiseen ja samalla parantaa sanaston ja rakenteiden hallintaa. Ilmoita oma
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi kurssille, saat opettajalta tarkemmat ohjeet ennen
kurssin alkua sitä kautta. Kurssille osallistuminen vaatii englannin perusteiden hallintaa.
1203482 HISTORIAN HAVINAA; ENGLANNIN VERKKOKURSSI, TASOT 4–5/B2-C1
11.10. – 14.11.2021 • 12 oppituntia • 25 €
FM Laura Kalliomäki
Oletko koskaan halunnut seikkailla Westminster Abbeyssä, tai miettinyt millaista vihannesmuhennosta kotirintamalla kokattiin toisen
maailmansodan aikana? Tiedätkö millaiset
etikettisäännöt vallitsivat Britanniassa kuningatar Viktorian aikana? Tällä lyhytkurssilla kerrataan englantia mielenkiintoisten historiaan
liittyvien tehtävien avulla. Jokaisella viikolla tutustumme eri aikakauteen kuunteluiden, tekstien, pienten kirjoitustehtävien ja tietovisojen
kautta. Kurssin tavoitteena on sanavaraston
laajentaminen ja kuullun- ja luetunymmärtämistaitojen kehittäminen. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, saat
opettajalta tarkempia ohjeita kurssista sitä
kautta.
1203483 SULKAKYNÄSTÄ KIRJOITUSKONEESEEN; ENGLANNIN VERKKOKURSSI,
TASOT 4–5/B2-C1
15.11. – 12.12.2021 • 12 oppituntia • 25 €
FM Laura Kalliomäki
Haluaisitko päästä kurkistamaan Jane Austenin
testamenttia tai Liisa Ihmemaassa -kirjan alkuperäistä käsikirjoitusta? Tiedätkö miten Arthur
Conan Doyle liittyy Agatha Christien kuuluisaan katoamiseen vuonna 1926? Tällä lyhytkurssilla tutustumme yhdeksään brittiläiseen
klassikkokirjailijaan kuunteluiden, tekstien,
pienten kirjoitustehtävien ja tietovisan kautta.
Kurssi sopii kaikille historiasta ja kulttuurista
kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on sanavaraston laajentaminen ja kuullun- ja luetunym-

märtämistaitojen kehittäminen. Ilmoita oma
sähköpostiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, saat opettajalta tarkempia ohjeita kurssista
sitä kautta.
1203484 ENGLANNIN KERTAUS VERKOSSA
2, TASOT 3–5/B1-C1
17.1 – 20.3.2022 • 16 oppituntia • 30 €
FM Laura Kalliomäki
Tällä kurssilla voit kerrata englannin kielen keskeisiä eri osa-alueita. Saat kurssin nettisivuilla
kerran viikossa uuden kuunteluharjoituksen,
luetunymmärrystehtävän ja kielioppitehtäviä.
Kurssi soveltuu hyvin Englannin verkkokurssin
tai Englannin kertauskurssi 1:n jatkoksi, mutta
myös itsenäiseksi kurssiksi. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, saat
opettajalta tarkempia ohjeita kurssista sitä
kautta.
1205480 TUTUSTU TAI KERTAA – RANSKAA
VERKOSSA, TASOT 1–3/A1-B1
17.1.–11.4.2022 • 24 oppituntia • 44 €
FM Tuomas Salomaa
Haluatko opiskella ranskaa esim. lomamatkaa
varten haluamanasi ajankohtana? Tällä kevään
kurssilla voit valita sinulle sopivan linjan oman
tasosi mukaan.
a) Matkailulinja: tutustutaan matkailijalle hyödyllisiin asioihin kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja tien kysyminen. Opimme myös
ravintolassa ja kahvilassa asiointia sekä ostoksilla käymistä ranskaksi. Lisäksi kulttuuritietoa
Ranskasta. Voit olla aloittelija tai vähän kieltä
aikaisemmin opiskellut.
b) Kertauslinja: käydään läpi ranskan perusasioita kuten artikkelit, verbin preesens ja
adjektiivin taivutus. Aihealueina arjen kielenkäyttötilanteet, mm. ihmisten ja elinympäristön kuvailu, tervehdykset, ravintola/kahvila,
ostoksilla käynti. Mukana myös tietoa Ranskan
kulttuurista.
Saat viikoittain harjoituksia ja palautetta niistä
opettajalta. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/tabletin ja sähköpostin. Kurssi toimii normaalilla nettisivulla, joten mitään sovellusta ei
tarvitse asentaa. Kurssilla ei ole reaaliaikaisia
verkkotapaamisia; voit opiskella, kun sinulle
parhaiten sopii.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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1206480 VENÄJÄN SIJAMUODOT, KERTAUSKURSSI VERKOSSA, TASOT 3–4/B1-B2
17.1. – 27.2.2022 • 18 oppituntia • 34 €
FM Irina Taskinen
Kurssilla kerrataan venäjän sijamuodot. Kerrataan niin substantiivien, adjektiivien kuin pronominien sijamuotojen muodostus ja niiden
käyttö, myös eri prepositioitten kanssa. Kurssilla on erilaisia tehtäviä, esim. täydennys-, käännös- ja kirjoitustehtäviä. Saat kurssin alussa
tarkemmat ohjeet sähköpostitse. Muista antaa
ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi!
1207480 TUTUSTU TAI KERTAA – ESPANJAA VERKOSSA, TASOT 1–3/A1-B1
13.9. – 7.12.2021 • 24 oppituntia • 44 €
FM Tuomas Salomaa
Haluatko opiskella espanjaa esim. lomamatkaa
varten haluamanasi ajankohtana? Tällä syksyn
kurssilla voit valita sinulle sopivan linjan oman
tasosi mukaan.
a) Matkailulinja: tutustutaan matkailijalle hyödyllisiin asioihin kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja tien kysyminen. Opimme myös
ravintolassa ja kahvilassa asiointia sekä ostoksilla käymistä espanjaksi. Lisäksi kulttuuritietoa
Espanjasta. Voit olla aloittelija tai vähän kieltä
aikaisemmin opiskellut.
b) Kertauslinja: käydään läpi espanjan perusasioita kuten artikkelit, verbin preesens ja
adjektiivin taivutus. Aihealueina arjen kielenkäyttötilanteet, mm. ihmisten ja elinympäristön kuvailu, tervehdykset, ravintola, ostoksilla
käynti ja mielipiteen ilmaiseminen. Opitaan
myös lisää Espanjan kulttuurista.
Saat viikoittain harjoituksia ja palautetta niistä
opettajalta. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/tabletin ja sähköpostin. Kurssi toimii normaalilla nettisivulla, joten mitään sovellusta ei
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tarvitse asentaa. Kurssilla ei ole reaaliaikaisia
verkkotapaamisia; voit opiskella, kun sinulle
parhaiten sopii.
1298480 KREIKAN KIELEN KESKUSTELUKERHO NETISSÄ, TASO 2/A2 JA YLEMMÄT
to klo 18.00–19.30
17.9. –18.11.2021 • 16 oppituntia (21.10. ja
28.10. ei oppituntia)
tradenomi AMK Evangelia Antzaka • 16 oppituntia • 30 €
Keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka
haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi kreikan
kielellä rennossa ilmapiirissä. Kerhossa keskustellaan ennakkoon sovituista aiheista syntyperäisen opettajan johdolla. Samalla tutustut
kreikkalaisten arkeen ja mentaliteettiin sekä
kreikkalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan erikoispiirteisiin. Saat harjoitusta kreikan kielen
puhumiseen omista lähtökohdistasi. Harjoittelet myös kuullun ymmärtämistä. Keskustelukerhon etätapaamiset nauhoitetaan, joten voit
kuunnella nauhoitettuja keskusteluja myös jälkikäteen.
Uusi kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille,
joille kreikan kielen perusrakenteet ja arkisanasto ovat tuttuja, mutta jotka kaipaavat
rohkaisua keskustelutaidon kehittämiseen. Ei
oppikirjaa. Opiskelun tueksi opettaja kirjoittaa myös blogia: www.opikreikkaa.blogspot.fi.
Saat tarkemmat ohjeet kurssin alussa sähköpostitse. Muista antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi! Opiskelija tarvitsee tietokoneen/läppärin, netin, mikrofonikuulokkeet
(myös nappikuulokkeet käy) sekä kameran (ei
kuitenkaan pakollinen). Älylaitteella osallistuminen on mahdollista, mutta suositellaan tietokonetta/läppäriä.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

YLEISÖLUENNOT
Tarkemmat tiedot löytyvät kansalaisopiston nettisivuilta.

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VERKKOLUENNOT
Jyväskylän kesäyliopiston syksyllä 2021 toteuttamat verkkoluennot toteutetaan moniviestimen
kautta, jolloin lähetys tapahtuu Jyväskylän kesäyliopistosta. Järvi-Saimaan kansalaisopiston eri toimipisteet toimivat luentojen vastaanottajina. Osallistujien ei tarvitse tuoda mukanaan omaa tietokonetta tai muita laitteita. Osallistujien toivotaan tulevan paikalle 10 minuuttia ennen lähetyksen
alkua. Verkkoluennoille on ennakkoilmoittautuminen. Kaikille luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa!
ROKOTUSTEN MAHDOLLISUUDET JA UHAT
Ke 15.9.2021 klo 14.00–16.00 Rantasalmen, Sulkavan ja Juvan kirjasto
Koronarokotteisiin liittyvä katsaus, jossa huomioidaan mm. rokotekriittisyys
Luennoitsijana LT, ylilääkäri Hanna Nohynek, THL
Ilmoittautuminen 10.9.2021 mennessä.
MITEN TEKOÄLY MUUTTAA ELÄMÄÄ?
Ke 3.11.2021 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Juvan kirjasto
Luennoitsijana poliitikko, tietokirjailija Osmo Soininvaara
Ilmoittautuminen 29.10.2021 mennessä.
KAUNIS ELÄMÄ, KAUNIS IHMINEN JA KAUNIS MAAILMA
Ke 1.12.2021 klo 14.00–16.00 Sulkavan ja Juvan kirjasto
Luennoitsijana professori emeritus Esko Valtaoja, TY
Ilmoittautuminen 26.11.2021 mennessä.
TERVEELLINEN RUOKAVALIO JA SUPERVOIMIA LUONNOSTA
Ke 29.9. klo 14.00–16.00 Rantasalmen kirjasto
Luennoitsijana professori emerita Raija Tahvonen TY
Ilmoittautuminen 24.9.2021 mennessä.
AIVOJEN HYVÄ ELÄMÄ
Ke 27.10. klo 14.00–16.00 Rantasalmen kirjasto
Luennoitsijana Professori, aivotutkija Minna Huotilainen, HY
Ilmoittautuminen 22.10.2021 mennessä.
TIEDE VASTAAN VALETIETO: MIKSI TIEDETTÄ JA ASIANTUNTIJOITA KYSEENALAISTETAAN?
Ke 17.11. klo 14.00–16.00 Rantasalmen kirjasto
Luennoitsijana Professori Esa Väliverronen, HY
Ilmoittautuminen 12.11.2021 mennessä.
72 TUNTIA -LUENTO/LÄHI- TAI ETÄLUENTONA
Juva to 30.9. klo 18.00–19.30
Sulkava to 21.10.2021 klo 18.00–19.30
Rantasalmi (kevät 2022)
Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät poikki kolmeksi vuorokaudeksi? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä kaikkea jokaisen pitäisi osata
siltä varalta, että esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt! 72 tuntia -luennon jälkeen osallistujat:
- tietävät, miten kodeissa tulee varautua pärjäämään ainakin kolme vuorokautta esim.
pitkittyneen sähkö- tai vesikatkon aikana
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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- tuntevat varautumisen perusteet eli tietävät esimerkiksi mitä kotivara on,
mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa
72 tuntia -luennolla esitellään viranomaisten ja eri järjestöjen laatima varautumissuositus. Luento
sisältää aiheet: Sähkökatko, vesikatko, kotivara, sisälle suojautuminen, tartuntataudit, viestintä häiriötilanteessa, tietoturva ja yhteisöllisyys. Luennoitsijana Mervi Kukkonen.
SAIMAA GEOPARK-LUENTO/LÄHI- TAI ETÄLUENTONA
ke 6.10.2021 klo 18.00–19.00 Sulkavan kunnanviraston valtuustosali
Ilmoittautuminen 1.10.2021 mennessä.
ke 13.10.2021 klo 18.00–19.00 Juvan kunnanviraston valtuustosali
Ilmoittautuminen 8.10.2021 mennessä.
Tule kuuntelemaan ajankohtaisia asioita Saimaa Geoparkin tiimoilta. Luento toteutetaan etänä, jos
koronarajoitukset eivät mahdollista lähiluennon järjestämistä. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen, jotta saadaan osallistujien sähköpostiosoitteet mahdollista etäluennon kuuntelua varten. Luennoitsijana SGP:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen.

RETKET, TAPAHTUMAT
OSAAMINEN NÄKYVIIN -VIIKOT 35–36
Oman osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen liittyvä kampanja. Kampanjan
tarkoitus on auttaa ihmisiä huomaamaan omaa osaamistaan ja herätellä julkista keskustelua siitä,
että kaikilla tavoilla hankittu osaaminen on arvokasta. Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää
niin osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin kuin työllistymisenkin näkökulmasta. Kampanja järjestetään viikoilla 35–36 eli 30.8.–12.9.2021.
KUOPION KÄDENTAITOMESSUT su 3.10.2021
Lähtö Sulkavalta opistotalolta klo 7.30. Tarkemmat tiedot oppaan sivulla 29.
YSTÄVÄNPÄIVÄVIIKKO
Ystävänpäiväviikolla voi tuoda maksutta yhden ystävän kurssille mukaan.
POP UP -TILAISUUDET
Kansalaisopisto järjestää Pop up -tilaisuuksia läpi vuoden. Pop up -tilaisuuksissa kansalaisopisto kertoo toiminnastaan. Tule tutustumaan, mitä kaikkea kansalaisopistossa voi harrastaa ja oppia!
MARRASKARONKAT
Juvan ja Sulkavan yhteinen Marraskaronkka vietetään Sulkavalla su 28.11.2021.
JOULUMATINEA
Rantasalmen toimipisteen Joulumatinea järjestetään Rantasalmen lukion myyjäisten yhteydessä la
11.12.2021 klo 10.00-13.00.
EUROMUSA
Rantasalmen toimipisteen Euromusa järjestetään Musiikki- ja teatterisali Tornadossa la 19.2.2022
klo 10.00-22.00.
KEVÄTKONSERTIT
Juvan ja Sulkavan yhteinen Kevätkonsertti Sulkavalla su 24.4.2022.
Yhteistyössä Rantasalmen puhallinorkesterin ja Nuorisoteatterin kanssa järjestetään lukuisia musiikki- ja teatteritilaisuuksia vuoden mittaan. Seuraa tiedotusta yhdistyksen sivuilta: tornis.net.
18
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KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN KEVÄTNÄYTTELYT 22.–24.4.2022
Näyttelyt avoinna:
pe 22.4. klo 10.00–18.00
la 23.4. klo 10.00–16.00
su 24.4. klo 10.00–16.00
Näyttelypaikat:
SULKAVA, Työväentalo
JUVA, Opistotalo
RANTASALMI, Kellarigalleria
LOHILAHTI 1.5. klo 12.00–17.00 Lohilahden koulu
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Facebookissa. Käy tykkäämässä!

ENROLMENT ON THE COURSES
The enrolment begins on Monday the 16th of August 2021 at 12.00 am. You can enrol either by
visiting one of our three offices in person or by phone or via the Internet on the webpages of the college. NB! It is not possible to enrol via email or voicemail. Enrolment via the Internet requires the
entire social security number (Personal Data Act §13). If you do not wish to give your social security
number or you do not have one, you have to enrol by visiting one of our offices.
When you enrol on a course, you agree to pay the course fee. The courses
are filled in the order of enrolment except for instrument tuition. Enrol at
least five days before the start of the course! The course will be cancelled
if there are not enough participants who have enrolled in advance.
The courses start on the date given in the programme leaflet. The college
office will only contact you if there are changes in the course or if you
have been on a waiting list to a course and then you receive a study place.
A weekly study group can be cancelled once a term, for instance when a
teacher is ill, and it will not be reimbursed. However, if there are several
cancellations during a term, a substitute teacher will be provided for the
group or there will be one or more extra lessons.

THE RIGHT TO STUDY
Anyone who has paid his previous course fees has the right to study at the college. We do not accept
enrolments if there are any previous unpaid course or material fees. If you have such fees, contact
one of our offices.
Enrolment by phone
Offices:
Juva: 044 417 5224
Rantasalmi: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava: 044 417 5220
Enrolment via the Internet
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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CANCELLATIONS
Always inform us in case of a cancellation, otherwise the course fee will be charged!
Enrolment is binding. If you cannot attend a course you have enrolled on, remember to cancel your
enrolment. This way someone on the waiting list can have your place. Cancellations are done in the
office and they can be done by phone or via email. Cancellation has to be done at least five days
before the start of the course. It is not considered a cancellation if you just do not attend a course
you have enrolled on. If you wish to change groups, always contact the office about it.
Cancellation 5 days before the start of the course – no course fee
Cancellation 1 – 4 days before the start of the course – we will charge 50 % of the course fee
Cancellation once the course has started – we will charge the whole course fee

PAYMENTS
College courses have fees. The course fee has been mentioned in the course information. In addition
to the course fee, students pay for their own books and other working materials. If the course fee
includes a material fee, it is mentioned in the course information separately. The course fees cover
the whole academic year.
The college charges the fees by sending an invoice. It is not possible to pay the fee via online bank
service in the process of Internet enrolment. Unpaid fees are collected by a debt collection agency
Intrum Justitia Oy. The agency will add a late payment interest to the final sum. If necessary, contact
the office before the due date of your invoice (044 417 5220). If you discontinue on a course, the
fee will not be refunded. Neither we will return the fee if the course is not fit to the skill level of
the student, the course is cancelled because the student number decreases too low or the teacher
changes during the course.
You can also choose to participate on a course only for one term. Then you will be charged half of
the course fee. Inform the office about cancelling the spring term on the 29st of October 2021 at
the latest.

INSURANCES
The community of Sulkava has insured all its residents with a voluntary accident insurance. It covers
all the functions and events that are organised or supervised by the community. It also covers the
students of the Järvi-Saimaa Community College.

PARTICIPANT NUMBERS ON THE COURSES
Being present at the first lesson is important for the start of the course. The minimum number of
students is either 5 or 7, depending on the course. On some special courses the number can be
higher. Intensive courses only begin if there are 7 enrolments on the set time limit. If there are not
enough enrolments, the course will be cancelled. This will be informed to the students by a groupSMS. If a course has already started but the minimum number of students is not met three (3) times
per term, the course will be discontinued.

ANNUAL FEE €185
By paying an annual fee you can participate on max. six courses during the academic year in all three
municipalities except for special courses, Basic Education in Arts and Crafts, solo singing and instrument instruction. If you wish to pay the annual fee, contact one of the offices. The annual fee will not
be reimbursed even if one or more of the chosen courses were cancelled. NB! If you have enrolled
on a course and paid the annual fee but decide not to take part on the course, we will charge a €10
20
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fee if you do not cancel your enrolment. The annual fee covers the time between the 1st of August
2021 and 31st of May 2022.

TUITION ALLOWANCE €20 PER PERSON
The Ministry of Education and Culture has granted tuition allowance to reimburse or lower tuition
fees. Students of the following groups can apply for one €20 allowance per person when enrolling
on a course: unemployed, seniors (63+), immigrants and people with low educational background.
The allowance cannot be applied for the annual fee. There is only a limited number of tuition allowances available and they will be granted for as many students as we have them available. Tuition
allowance cannot be applied for if you enrol via the Internet.
Underneath we have listed the courses which already have been discounted with the Ministry granted funding.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
SULKAVAN OPETUSPAIKAT
Kaartilankosken entinen koulu, Auvilantie 41
Kaipolan entinen koulu, Kaipolan koulutie 8
Kansalaisopisto, Uitonrinne 20 A
Keskuskoulu, Koulutie 8
Kirjasto, Etelätuvantie 1
Kunnanvirasto, Kauppatie 1
Liikuntahalli, Etelätuvantie 4
Liimatan halli, Lohilahti, Myllytie 16
Lohilahden koulu, Lohirannantie 6
Päiväkoti, Uitonrinne 15
Telataipaleen entinen koulu, Multamäentie 1

Alin aloitusikä̈ on esikouluikä. Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin (20 min) esim.
harmonikka, piano tai yksinlaulu ja mahdolliset muut
musiikkiaineet esim. kuorot ja bändit ja teoriat.
Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa opiskelu- ja
työtarvikkeet sekä kopiot. Kurssimaksut sisältävät
kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

1101401 STEMMAAJIEN
OHJELMISTOKURSSI

MUSIIKKI
Musiikin ilmoittautumiset uusille instrumenttiopiskelijoille alkavat ma 16.8.2021 klo 12.00.

Jos lähiopetus estyy esimerkiksi koronatilanteen takia, on etäopetukseen siirtyvät kurssit
merkitty tekstillä ”Tämä kurssi voidaan siirtää
etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.”
Sulkavalla musiikinopetus ei ole taiteen perusopetusta. Instrumenttiopetukseen etusijalla ovat
opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Jos lomakkeessa ilmoitetut
yhteystiedot ovat muuttuneet, ota silloin yhteyttä
kansalaisopiston toimistoon. Keväällä jatkamisilmoituslomakkeen palauttaneisiin opiskelijoihin ollaan
yhteydessä ennen tuntien alkamista opetusajoista
sopimiseksi. Vapautuvista oppilaspaikoista tiedotetaan Facebookissa, kansalaisopiston nettisivuilla
ja Sulkava-lehdessä. Uudet instrumenttiopiskelijat
ilmoittautuvat suoraan opettajalle, jolloin sovitaan
myös opetusajasta.
Instrumenttiopetus on henkilökohtaista opetusta.
Tunnin pituus on 20 minuuttia. Opettajan suosituksesta oppilaalla
on mahdollisuus
vaihtoehtoisesti
valita 30 minuutin
oppitunti.
Opinto-oppaassa olevat opetusajat ovat aina
alustavia. Mikäli
jonkun instrumentin opiskelu
kiinnostaa, mutta aikataulu ei
sovi, kannattaa
ottaa yhteyttä
opettajaan. Kuo-
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rot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena
ja näiden ryhmien uudet opiskelijat ilmoittautuvat
kansalaisopiston toimistoon tai netissä.

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 17.30–20.00
11.8.–1.9.2021
Oiva Auvinen • 12 t • 22 €
Harjoitellaan yhteissoitto-ohjelmistoa ja esitysten
tallennusta. Analysoidaan esityksiä tallenteilta.

1101402 MUSIIKINTEORIAA STEMMAAJILLE

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 17.45–18.30
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Oiva Auvinen • 26 t • 39 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan musiikinteoriaa
käytännönläheisesti soittaen. Opiskellaan musiikillisten ilmiöiden hahmottamista. Sisältöinä mm. nuotit,
rytmit, tahtilajit, nuottiavaimet.

1101403 SOITINKARUSELLI

Kansalaisopisto, pikkuluokka
Ke 12.00–12.45
8.9.–8.12.2021
Anu Jussinniemi • 13 t • 23 €
Soitinkarusellissa tutustutaan ja kokeillaan erilaisia
soittimia. Tavoitteena on löytää oppilaalle mieleinen
soitin, jonka soittamista voisi alkaa opiskella. Soitinkaruselli on tarkoitettu 6–8-vuotiaille.

1101404 VIULU

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ti 14.30–17.30
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022
Anu Jussinniemi • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Viulunsoinnista iloa elämään! Aloita
uusi harrastus tai jatka jo aloittamaasi! Soittotunneilla edetään oppilaan taitojen ja musiikillisen innostuksen mukaan. Uusien oppilaiden Ilmoittautumiset
opettajalle puh. 040 733 3875.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
1101405 JOUSIYHTYE

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Pe 13.30–14.15
10.9.–10.12.2021, 14.1.–22.4.2022
Anu Jussinniemi • 26 t • 39 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Harjoitellaan jousisoittimien
yhteissoiton perustaitoja helppojen ja mukavien
kappaleiden avulla. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101406 RUMMUT JA LYÖMÄSOITTIMET,
PIANO, POPLAULU

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 13.00–21.25, ke 12.00–18.15, pe 15.00–15.40
6.9.–13.12.2021, 10.1.–22.4.2022
Ari Kaartinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Toteuta haaveesi ja aloita instrumentin tai laulun opiskelu. Rumpujensoiton, pianonsoiton tai pop-laulun tavoitteellista yksilöopetusta.
Opetus muokataan jokaisen oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden ja mieltymysten mukaisesti. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle
puh. 040 585 4859.

1101407 KITARA- JA BASSOKITARA

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 13.00–18.30, ke 15.30–16.00
6.9.–13.12.2021, 10.1.–13.4.2022
Ari Kaartinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Akustisen kitaran, sähkökitaran tai
sähköbasson soitonopiskelu sopii kaikenikäisille. Tule
mukaan ja ota kompit ja riffit haltuun slowareista
rockiin ja nauti musiikista! Kurssilla voit opiskella laulujen säestämistä, kitarasooloja, yhtyemusiikkia tai
klassista. Opetus räätälöidään oppilaan taitotason
mukaan. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajalle puh. 040 585 4859.

1101408 TEHOMELA

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 16.00–17.30
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Ari Kaartinen • 52 t • 67 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Bändisoitosta energiaa! Kurssille
voivat osallistua kaikenikäiset, etusija kuitenkin nuorilla. Voit tulla mukaan vaikka et olisikaan mukana
opiston yksilöopetuksessa. Myös puhaltajat ja laulajat ovat erittäin tervetulleita! Ohjelmisto on pop-/
rock ja iskelmäpainotteista. Oma instrumentti mukaan. Uusien oppilaiden ilmoittautumiset opettajal-

le puh. 040 585 4859. Kurssimaksu sisältyy musiikin
lukukausimaksuun.

1101409 COUNTRYSIDE GIRLS

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 18.30–21.00
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Ari Kaartinen • 78 t • 91 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Countryside Girls on nuorista ja
nuorekkaista naisista koostuva lauluyhtye Sulkavalta.
Kuoro laulaa sekä suomeksi että englanniksi tunnettuja rock- ja pop-kappaleita eri vuosikymmeniltä.
Sinä laulutaitoinen nainen, jos haluat irti arjen rutiineista kerran viikossa, niin tämä on sinua varten!
Tule jammailuhenkiseen kuoroon nauttimaan yhteismusisoinnista ja pitämään laulamalla hauskaa!
Uusien laulajien ilmoittautumiset opettajalle puh.
040 585 4859. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
1101410 PUUPUHALTIMET: KLARINETTI,
SAKSOFONI

Keskuskoulu
Ma 14.00–17.00
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Maija Anttila • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan klarinetin tai
saksofoninsoittoa yksilöopetuksena. Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistys tai Juvan Puhaltajat vuokraa soittimia niille opiskelijoille, joilla ei ole omaa soitinta. Ilmoittautumiset suoraan opettajalle
puh. 040 5725 843.

1101411 PUHALTIMIEN ALKEISORKESTERI

Keskuskoulu
Ma 17.00–18.00
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Maija Anttila • 34 t • 48 €
Alkeisorkesteri on tarkoitettu yli 7-vuotiaille, nuorille tai aikuisille, jotka aloittavat tulevana syksynä tai
ovat soittaneet omaa soitintaan vain vähän aikaa.
Voit tulla mukaan myös muulla orkesterisoittimella
kuin klarinetilla tai saksofonilla. Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistykseltä tai Juvan Puhaltajilta on
mahdollista vuokrata puhaltimet uusille soittajille.
Alkeisorkesteri toimii yhteistyössä Juvan ja Rantasalmen alkeisorkesterien kanssa.

1101412 HARMONIKKA

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 19.30–20.00, To 13.00–16.45
8.9.–9.12.2021, 12.1.–14.4.2022
Oiva Auvinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Harmonikka sopii kaikenikäisten
syliin! Kurssilla opitaan harmonikansoiton niksit.
Opetus ja soitettavat kappaleet sovitetaan opiskelijan tavoitteiden ja taitotason mukaan. Tule mukaan
harmonikansoiton kiehtovaan maailmaan! Uusien
oppilaiden ilmoittautuminen opettajalle
puh. 044 417 5223.

1101413 STEMMAAJAT

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 18.45–20.15
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022
Oiva Auvinen • 52 t • 67 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Jos soitat jotakin instrumenttia ja
haluaisit soittaa toisten kanssa, niin tämä kurssi sopii juuri sinulle. Kurssilla etsitään ryhmälle yhteinen
syke ja soundi harjoiteltaviin erityylisiin kappaleisiin.
Kappaleet valitaan ryhmän kanssa yhdessä. Stemmat laaditaan ja sovitetaan soittajien taitotason
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mukaisiksi. Uusien soittajien ilmoittautumiset opettajalle 044 417 5223. Kurssimaksu sisältyy musiikin
lukukausimaksuun.

1101414 MIESKUORO

Keskuskoulu, musiikkiluokka
Ma 18.00–20.30
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022
Olli Tuunanen • 78 t • 91 €
Moniäänistä kuorolaulua erityyppisen ja monipuolisen ohjelmiston kera. Lukuvuoden aikana tehdään
myös yhteistyötä Sulkavan Naislaulajien kanssa.
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101415 NAISKUORO

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ti 18.00–20.30
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022
Olli Tuunanen • 78 t • 91 €
Moniäänistä kuorolaulua erityyppisen ja monipuolisen ohjelmiston kera. Lukuvuoden aikana tehdään
myös yhteistyötä Sulkavan mieslaulajien kanssa.
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101417 ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI

Päiväkeskus
Ke 13.00–14.30
8.9.–1.12.2021, 12.1.–12.4.2022
Anu Jussinniemi • 26 t • 39 €
Kokemuksia ja onnistumisen hetkiä musiikin parissa.
Asiakkaiden henkilökohtaisen laulutaidon vahvistamista. Opintosetelillä tuettu kurssi.

1101418 NUOTEISTA LAULAMISEN
PERUSTEET KUOROILLE

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
La 10.00–14.15
5.2.–13.3.2022
Ari Kaartinen • 24 t • 37 €
Kuorolainen, ovatko sävelet hukassa? Kurssi antaa
osviittaa oman stemman löytämiseen ja siinä pysymiseen nuottikirjoitusta seuraamalla. Opit myös
sointujen muodostamista yhdessä laulaen. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
Kevät: 5.–6.2. ja 12.–13.3.2022.

TEATTERI
1102400 KAARTILANKOSKEN
NÄYTELMÄPIIRI

Kaartilankosken entinen koulu
Ma 18.00–20.30
6.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Tuomo Salmela • 72 t • 86 €
Kurssilla harjoitellaan kesäteatterinäytelmä, joka esitetään kesällä 2022. Lisäksi tehdään erilaisia harjoitteita esiintymistaidon parantamiseksi ja esiintymisjännityksen poistamiseksi.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
KUVATAITEET
1103400 IKONIMAALAUS

Keskuskoulu, kuvataideluokka
Uusi kurssi
La 10.00–14.15
11.9.–20.11.2021, 15.1.–2.4.2022
Lea Timonen • 55 t • 70 €
Kurssilla opetellaan ikonimaalauksen perustietoja
ja -taitoja. Kurssilla maalataan esirukouksen Jumalanäidin ikoni perinteisellä munatempera-tekniikalla.
Opetus sisältää kaikki ikonimaalauksen vaiheet ikonipiirroksen teosta lähtien, valmiin ikonin viimeistelyyn. Ikoniteologiassa käsitellään maalattavaa ikonia.
Tunneille mukaan piirustusvälineet. Ikonimaalaustarvikkeiden hankinta tehdään yhteisesti ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Syksy: 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10. ja 20.11.2021. Kevät: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2.,
19.3. ja 2.4.2022.

Piirretään ja maalataan hyödyntäen eri tekniikoiden
mahdollisuuksia kuten lyijykynä, hiili, kuivapastellit,
akryyli- ja öljyvärit. Teematehtäviä ja omia aiheita.
Sopii vasta-alkajille ja pitemmälle ehtineille. Myös
alle 16-vuotiaat voivat osallistua. Omat värit ja välineet mukaan. Opettajalta voi ostaa joitakin materiaaleja. Syksy: 4.– 5.9. ja 18.– 19.9.2021.

1103403 VIIKONLOPPU PIIRTÄEN JA
MAALATEN

Kaartilankosken entinen koulu
La ja su 12.00–17.00
12.-27.3.2022
Eija Riitta Parkkinen • 24 t • 37 €
Piirretään ja maalataan teematehtävien ja omien
aiheiden mukaan. Vapaavalintaisina tekniikoina lyijykynä, hiili, kuivapastellit, akryyli- ja öljyvärit. Sopii
vasta-alkajille ja pitemmälle ehtineille. Myös alle
16-vuotiaat voivat osallistua. Kevät: 12.–13.3. ja 26.–
27.3.2022.

1103404 KESÄN VÄRIT MAALAUKSESSA

Kaartilankosken entinen koulu
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke, to ja pe 10.00–15.00
20.-22.7.2022
Eija Riitta Parkkinen • 18 t • 29 €
Kesäisten aiheiden piirtämistä ja maalaamista omien
ja yhteisten aiheiden kautta. Vapaavalintaisina tekniikoina lyijykynä, hiili, kuivapastelli, akryyli- ja öljyvärit. Omat välineet ja eväät mukaan. Myös alle
16-vuotiaat voivat osallistua.

KÄDENTAIDOT
1104400 KEHRÄYS
1103401 POSLIININMAALAUS

Kansalaisopisto
La 10.00–15.00
18.9.–11.12.2021, 22.1.–9.4.2022
Anne Reponen • 72 t • 86 €
Maalataan erilaisin teemoin ja tekniikoin, opitaan
uusia tekniikoita sekä syvennetään jo osaamiasi taitoja. Kurssi sopii kaikille, myös alle 16-vuotiaille ja
”piirustustaidottomille”, taitoja kehitetään vähitellen. Kurssilla on erillinen polttomaksu. Syksy: 18.9.,
2.10., 16.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.2021. Kevät:
22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.2022.

1103402 PIIRRETÄÄN JA MAALATAAN
Kaartilankosken entinen koulu
La ja su 11.00–16.00
4.-19.9.2021
Eija Riitta Parkkinen • 24 t • 37 €

Kansalaisopisto
Uusi kurssi
La ja su 9.00–16.00
14.–15.8.2021
Sanna-Maaria Matikainen • 16 t • 27 €
Kurssilla kehrätään erikoislankoja jo kehräyksen
osaavien kanssa. Vasta-alkajatkin ovat tervetulleita
kurssille tutustumaan kehräyksen lumoavaan maailmaan. Materiaaleja saa kurssipaikalta, mutta omia
mahdollisia kuituja voi myös ottaa mukaan. Ilmoittautuessasi kerro, onko sinulla rukki käytössäsi.

1104401 BETONIA PIHAAN JA
PUUTARHAAN, SYKSY

Kansalaisopisto
ma, ke ja pe 17.00–20.15
16.–25.8.2021
Merja Heikkinen • 20 t • 31 €
Valmistetaan astioita ja ruukkuja, laattoja ja lautasia
niin, että niistä voidaan koota vaikkapa pieni suihkulähde omalle pihalle. Työt voi koristella kivillä,

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
mosaiikilla tai maalaten.
Muotteina voi käyttää
esimerkiksi raparperin
ja vuorenkilven lehtiä,
muoviastioita, froteepyyhkeitä, pitsejä ym.
Syksy: 16.8., 18.8., 20.8.,
23.8. ja 25.8.2021.

vanhat farkut. Eri materiaaleja voi hyvin myös yhdistellä. Syksy: 7.9., 21.9., 5.10.,
9.11. ja 23.11.2021. Kevät:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2.,
15.3. ja 29.3.2022.

1104402 NAHKAVYÖN VALMISTAMINEN

1104406 EKOTEKO JA
KESKENERÄISET
VALMIIKSI

1104403 ILTAKÄSITYÖT

1104407 PUUTYÖT

Kansalaisopisto
Uusi kurssi
Pe 17.00–20.30, la ja su 9.00–16.00
3.–5.9.2021
Merja Heikkinen, 20 t, 31 €
Valmistetaan leveä nahkainen vyö lapinpukuun
tai eränkävijälle. Vyö voidaan koristella erivärisillä
nahkoilla, koristenauhoilla ja niiteillä. Vyöhön tulee
paikka puukolle, pikkulaukulle ym. tarpeellisille tavaroille. Kurssilla voi myös valmistaa kapeita ns. farkkuvöitä. Kurssi sopii hyvin miehille ja naisille! Materiaalit opettajalta, myös omia materiaaleja kannattaa
ottaa mukaan.
Kansalaisopisto
Ma 17.00–19.30
6.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Merja Heikkinen • 72 t • 86 €
Ommellaan, neulotaan, virkataan, tehdään uutta ja
tuunataan tuotteita kurssilaisten omaan tarpeeseen.
Valmistetaan kodintekstiilejä, asusteita ja vaatteita.
Mikäli kutomossa on tilaa, voi myös kutoakin.

1104404 OMPELEMISEN ILOA

Kansalaisopisto
Ti 13.30–16.45
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Tuula Bagge • 96 t • 106 €
Annetaan vanhalle vaatteelle uusi mahdollisuus tai
tehdään uusi vaate omille mitoille valmiskaavoja
hyödyntäen. Yksilöllistä opetusta jokaisen lähtötaso
huomioiden. Kurssilla saa opetusta kaikenlaisissa
ompeluun liittyvissä asioissa.

1104405 VANHOJEN NAHKATAKKIEN
UUSI ELÄMÄ

Kansalaisopisto
Ti 17.00–20.15
7.9.–23.11.2021,
11.1.–29.3.2022
Merja Heikkinen • 44 t • 59 €
Valmistetaan mm. lakkeja, laukkuja ja reppuja. Myös
pienemmät asusteet kuten rukkaset, kukkarot, lompakot ja vyöt valmistuvat kurssilla helposti. Materiaalina uusi tai kierrätysnahka (esim. vanhat nahkatakit). Materiaaliksi käy myös itse kudottu kangas tai
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Kansalaisopisto
Uusi kurssi
Ti 17.00–19.30
14.9.–30.11.2021, 18.1.–5.4.2022
Tuula Bagge • 36 t • 51 €
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja etkä tiedä mitä niistä tekisit? Löytyykö ompelu-, virkkaus- tai
helmikorutyö, joka ei tunnu edistyvän? Ota kesken
jäänyt työ tai kankaat ja langat mukaan ja tule kurssille! Pohditaan yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan miten tehdä työ valmiiksi. Syksy: 14.9., 28.9.,
12.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.2021. Kevät: 18.1., 1.2.,
15.2., 8.3., 22.3. ja 5.4.2022.
Keskuskoulu, teknisen työn luokka
Ti 17.30–20.45
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Mauri Mäkelä • 100 t • 110 €
Puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallinen sekä
monipuolinen käyttö laadukkaiden huonekalujen ja
tarve-esineiden valmistuksessa.

1104408 PÄIVÄTILKUT

Kansalaisopisto
Ke 9.30–12.45
8.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022
Anne Reponen • 96 t • 106 €
Mitä ovat tilkkutöissä termit japanilaiset taittelut tai
Manx-hirsimökki? Ne ovat käsin tai koneella ommeltavia tekniikoita, joilla voi valmistaa esim. laukkuja,
seinätekstiilejä tai paksuja istuinpäällisiä.
Näihin ja moniin muihin tekniikoihin
pääset tutustumaan ja valmistamaan niistä itselle sopivia tuotteita.

1104409 VÄRJÄYS

Kansalaisopisto
Ke 13.15–16.30
8.9.–1.12.2021
Anne Reponen • 24 t • 37 €
Kurssilla värjätään kankaita, lankoja ja villoja eri tekniikoin. Kankaita voit käyttää
esim. vaateompelussa, sisustustuotteissa ja tilkkutöissä. Lankoja

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
voi värjätä kudontaan, neulontaan, virkkaukseen tai
kirjontaan sekä villoja kehrättäväksi ja huovutukseen.
Syksy: 8.9., 22.9., 6.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.2021.

1104410 NEULONTA

Kansalaisopisto
Uusi kurssi
Ke 17.00–20.15
15.9.–24.11.2021, 19.1.–6.4.2022
Merja Heikkinen • 44 t • 59 €
Opetellaan lukemaan neuleohjeita valmistaen neuleita oman tarpeen mukaan. Voi opetella palmikoita
tai patenttia ja perehtyä kirjoneuleeseen. Kurssilla
voi neuloa villasukkia, lapasia, myssyjä tai vaikkapa kaarrokevillapaidan. Syksy: 15.9., 29.9., 13.10.,
10.11. ja 24.11.2021. Kevät: 19.1., 2.2., 16.2., 9.3.,
23.3. ja 6.4.2022.

1104411 VANHASTA UUTTA JA ERILAISTA

Kansalaisopisto
To 11.00–13.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Anne Reponen • 72 t • 86 €
Kaappien pohjilta löytyneet vanhat pitsit, lakanat,
farkut, villavaatteet ja muut tekstiilit saavat uuden
elämän päiväpeittoina, laukkuina, sisustustekstiileinä, leluina tai vaikkapa uudistettuna vaatteiksi. Tuo
aarteesi mukaan ja suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva työ!

Kurssilla suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kudotaan mm.
mattoja, liinoja, seinätekstiilejä sekä erilaisia asusteja vaatetuskankaita.

1104415 TUUNATAAN TALKOILLA

Kansalaisopisto
Pe 14.00–16.30
17.9.–26.11.2021, 21.1.–1.4.2022
Merja Heikkinen • 33 t
Tule talkoisiin ja ilmaiseksi oppiin! Talkoissa valmistetaan opistolaisyhdistykselle tuotteita myyntiin ja
arpajaisiin. Saaduilla tuloilla järjestetään messu- ja
teatterimatkoja, ostetaan koneita yhteiseen käyttöön, jaetaan vuosittain opiskelijoille stipendejä sekä
avustetaan tuntiopettajien koulutuksia. Syksy: 17.9.,
1.10., 15.10., 5.11., 12.11. ja 26.11.2021. Kevät:
21.1., 4.2., 18.2., 18.3. ja 1.4.2022.

1104416 KERAMIIKKA

Kansalaisopisto
To 14.00–16.30
9.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Anne Reponen • 72 t • 86 €
Tutustutaan tilkkutöiden uusiin malleihin maailmalta
ja valmistetaan vaatetus- ja sisustustuotteita; peittoja, tyynyjä, verhoja, hattuja, essuja, laukkuja ym. jokaisen opiskelijan toiveet ja taidot huomioiden.

Kansalaisopisto
La 9.00–14.00
11.9.–20.11.2021, 15.1.–2.4.2022
Benita Vogt-Kankkunen • 66 t • 81 €
Valmistetaan omaan tarpeeseen erilaisia astioita,
lautasia, nappeja, koruja ja
koristeita. Osa rakennetaan
käsin ja dreijaamisenkin voi
opetella. Tehdään tuotteita
erivärisiä savia yhdistämällä
tai Nerikomi-tekniikalla, jossa savea värjätään väripigmenteillä. Materiaalit voi
ostaa kurssipaikalta. Syksy:
11.9., 25.9., 9.10., 23.10.
ja 20.11.2021. Kevät: 15.1.,
29.1., 12.2., 26.2., 19.3. ja
2.4.2022.

1104413 KIRJONTA JA NYPLÄYS

1104417 RAKUKERAMIIKKA

1104412 TILKKUTÖIDEN UUDET TUULET

Kansalaisopisto
To 17.30–20.00
9.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Päivi Pärnänen • 72 t • 86 €
Kirjotaan uusin tai perinteisin mallein pientä ja isompaa, mm. heijastimet, liinat tai osa kassia tai vaatetta. Nypläämällä valmistetaan liinoja, heijastimia, koruja tai koristeita opiskelijan valinnan ja kokemuksen
mukaan. Myös nypläys voi olla osa muuta työtä ja
lankana voi olla paksukin lanka.

1104414 KUDONTA

Kansalaisopisto
La 9.00–16.00, su 9.00–17.15
4.–12.12.2021
Benita Vogt-Kankkunen • 18 t • 29 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Kokeillaan ja rakennetaan astioita, koruja, nappeja ja taidetta itselle tai lahjaksi. Saven ja lasitteet
voi ostaa opettajalta. Esineiden teko 4.12. klo 9.00–
16.00 ja rakupoltto 12.12. klo 9.00–17.15.

1104418 HUOVUTUS

Kansalaisopisto
Pe 10.00–13.30
10.9.–3.12.2021, 14.1.–8.4.2022
Merja Heikkinen • 96 t • 106 €

Kansalaisopisto
Uusi kurssi
Ti, ke, to ja pe 17.00–21.00
7.–10.12.2021
Anne Reponen • 20 t • 31 €

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
Kurssilla voit valmistaa hatun, tossut, huiveja tai sisustusesineitä. Jos sinulla on omia villoja, voit kokeilla niiden karstausta ja huovuttamista. Jouluksi ehtii
tehdä pieniä lahjoja ja koristeita. Kurssi soveltuu
myös alle 16-vuotiaille. Jos ryhmä haluaa, kurssi voidaan siirtää myös päiväryhmäksi.

1104420 PAJUSTA PUUTARHAAN

Kansalaisopisto
Uusi kurssi
Su 9.00–15.00
10.4.2022
Merja Heikkinen • 7 t • 19 €
Valmistetaan punomalla elävästä pajusta puutarhaan ruukkupuita. Kurssille tarvitaan mukaan vähintään 32 suoraa, oksatonta pikkusormenvahvuista
pajunvitsaa, muutama istutusastia ja mahdollisesti
multaa sekä oksasakset. Ohut ojanvarsilta kerätty
piiskapaju sopii myös ruukkuistutuksiin. Opettaja tuo
kurssille myytäviä erikoispajunvitsoja.

1104421 KESÄVAATEOMPELU

Kansalaisopisto
Ti 16.00–20.15
3.–24.5.2022
Tuula Bagge • 20 t • 31 €
Ommellaan ja tuunataan kivoja kesävaatteita trikoosta tai kankaasta. Kankaan jämistä syntyy puuvillainen kesähattu, joka suojaa paahteelta ja tuulelta.
Uudet hattumallit.

1104422 RAKUKERAMIIKKA

Kansalaisopisto
La 9.00–16.00/17.15
7.–14.5.2022
Benita Vogt-Kankkunen • 18 t • 29 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Kokeillaan ja rakennetaan astioita, koruja, nappeja ja omaa taidetta sisälle tai puutarhaan. Saven ja
lasitteet voi ostaa opettajalta. Esineiden teko 7.5. klo
9.00–16.00 ja rakupoltto 14.5. klo 9.00–17.15.

1104423 BETONIA PIHAAN JA PUUTARHAAN, KEVÄT

Kansalaisopisto
Ke ja pe 17.00–20.15, su 10.00–13.15
18.–27.5.2022
Merja Heikkinen • 20 t • 31 €
Valmistetaan ruukkuja, laattoja, lautasia ja pieniä
betoniesineitä tai betoniveistoksia jänisverkon avulla. Työt voi koristella kivillä, mosaiikilla tai maalaten.
Muotteina käytetään erilaisia muoviastioita, talven
alta paljastuneita vuorenkilven lehtiä, froteepyyhkeitä, pitsejä ym. Valmistetaan tuotteita myös niksi- ja
turvebetonista. Ensimmäisellä kerralla sovitaan kokoontumisajoista, jos kurssilaisille sopii paremmin
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jokin muu kellonaika kuin suunniteltu. Kevät: 18.5.,
20.5., 22.5., 25.5. ja 27.5.2022.

1104424 RAKUKERAMIIKKA

Kansalaisopisto
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 9.00–16.00/17.15
2.–16.7.2022
Benita Vogt-Kankkunen • 18 t • 29 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Kokeillaan ja rakennetaan vaikkapa astioita,
koruja, nappeja ja omaa taidetta sisälle tai puutarhaan. Saven ja lasitteet voi ostaa opettajalta. Esineiden teko 2.7. klo 9.00–16.00 ja rakupoltto 16.7. klo
9.00–17.15.

1104430 OMPELU JA KÄSITYÖT,
KAARTILANKOSKI

Kaartilankosken entinen koulu
La 10.00–15.00
11.9.–4.12.2021, 15.1.–2.4.2022
Anne Reponen • 72 t • 86 €
Kurssilla ommellaan vaatteita, tilkkutöitä, sisustustekstiilejä, kudotaan kankaita ja tuunataan vanhoille tekstiileille uusi elämä. Syksy: 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10., 20.11. ja 4.12.2021. Kevät: 15.1., 29.1., 12.2.,
26.2., 19.3. ja 2.4.2022.

1104431 ENTISÖINTI & VERHOILU

Kaipolan kylätalo
To 18.00–21.15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Päivi Ruuskanen • 96 t • 106 €
Annetaan huonekaluillesi uusi elämä. Tarvikkeita voi
ostaa opettajalta. Uudet ja entiset oppilaat, tervetuloa!

1104433 OMPELU JA KÄSITYÖT, LOHILAHTI

Liimatan halli, Lohilahti
Ti 9.30–14.45
7.9.–30.11.2021, 11.1.–29.3.2022
Merja Heikkinen • 72 t • 86 €
Tehdään uutta ja tuunataan. Yhdistellään, ommellaan, kirjotaan ja värjätään. Valmistetaan vaatteita,

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
KIELET
Mikkelin kansalaisopiston verkkokielikurssit
löytyvät opinto-oppaan sivuilta 14–16.
1203400 ENGLANNIN KURSSI

asusteita ja kodintekstiilejä tarpeen mukaan. Aloitetaan syksy yhteisellä työllä, jonka opettaja tuo
mukanaan. Syksy: 7.9., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11. ja
30.11.2021. Kevät: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3. ja
29.3.2022.

1104434 KUDONTA, LOHILAHTI

Liimatan halli, Lohilahti
Ti 9.30–14.45
14.9.–7.12.2021, 18.1.–5.4.2022
Merja Heikkinen • 72 t • 86 €
Kudotaan mattoja, liinoja, seinätekstiilejä, sängynpeittoja ja vaatetuskankaita. Suunnitellaan tietenkin
yhdessä uutta ja erikoista. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että osaaville kutojille. Syksy: 14.9., 28.9.,
12.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.2021. Kevät: 18.1., 1.2.,
15.2., 8.3., 22.3. ja 5.4.2022.

1104435 OMPELU JA KÄSITYÖT,
TELATAIPALE

Telataipaleen entinen koulu
Ma 9.30–12.00
6.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Anne Reponen • 72 t • 86 €
Kierrätetään vanhaa ja tehdään uudesta sisustus- ja
käyttötekstiilejä. Värjätään kankaita, ommellaan niistä vaatteita, tilkkutöitä tai sisustustekstiilejä.

1104440 KUOPION KÄDENTAITOMESSUT

Kansalaisopisto, Sulkava
Su 3.10.2021 klo 7.30–19.00
Merja Heikkinen • 30–40 €
Lähtö Sulkavan opistotalolta klo 7.30, Kaskii 7.45,
Juvan linja-autoasema klo 8.00, Juva ABC klo 8.05.
Lähtö takaisin Kuopiosta klo 16.00. Retken hinta 30–
40 €, hinta sisältää matkan ja pääsylipun messuille.
Maksu kerätään matkalla ja hinta riippuu lähtijämäärästä. Lisätietoja matkasta Merja Heikkinen puh. 044
417 5222 ja internetistä Kuopion kädentaitomessut.
Sitovat ilmoittautumiset ma 20.9.2021 mennessä
opiston toimistoon p. 044 417 5220.

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Ke 18.00–19.30
15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Riitta Itkonen • 46 t • 61 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssista voi suorittaa kaikki
osa-alueet tai vain tietyt osa-alueet. 1. Englannin
kieliopin kertausta (10 t) = 15.9.- 13.10.2021 2. Brittiläistä kulttuuria (10 t) = 20.10-24.11.2021 3. Englanninkielistä kirjallisuutta (10 t) = 12.1.-9.2.2022 4.
Englannin kirjoituskurssi (10 t) = 16.2.-23.3.2022 5.
Matkailuenglanti (6 t) = 30.3.-13.4.2022.

1203401 ENGLANNIN KIELIOPIN KERTAUS

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
15.9.–13.10.2021
Riitta Itkonen • 10 t • 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kerrataan kieliopin keskeisiä rakenteita. Eritasoisista harjoituksista löytyy sopivia edistyneemmille opiskelijoille ja vähemmän opiskelleille.

1203402 BRITTILÄISTÄ KULTTUURIA

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
20.10.–24.11.2021
Riitta Itkonen • 10 t • 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tutustutaan brittiläisen kulttuurin
osa-alueisiin: taide, musiikki, elokuvat, traditiot, ruokakulttuuri ym. Opitaan aiheisiiin liittyvää sanastoa.
Keskustelua ja myös kirjallisia harjoituksia.

1203403 ENGLANNINKIELISTÄ
KIRJALLISUUTTA

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
12.1.–9.2.2022
Riitta Itkonen • 10 t • 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen, luetaan lyhyitä tekstejä ja keskustellaan
lukemastamme. Myös kirjallisia tehtäviä.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
1203404 ENGLANNIN KIRJOITUSKURSSI

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
16.2.–23.3.2022
Riitta Itkonen • 10 t • 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Harjoitellaan englanninkielisen
tekstin tuottamista opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat huomioon ottaen. Kirjoitetaan asiatekstiä, kirjeitä ja vaikka runoja!

1203405 MATKAILUENGLANTI

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
30.3.–13.4.2022
Riitta Itkonen • 6 t • 19 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kielellinen ensiapupakkaus ulkomaille matkustavalle: mm. lentokentällä, hotellissa ja
ravintolassa asioiminen. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Sopii vasta-alkajille.

1203406 ENGLANNIN KESKUSTELUKERHO
KAIKEN IKÄISILLE

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Uusi kurssi
To 18.15–19.45
30.9.–25.11.2021, 27.1.–21.4.2022
Riitta Itkonen • 14 t • 24 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Aiheet valitaan keskustelijoiden
toiveista. Tarvittaessa aiheeseen liittyvää sanastoa
voi saada etukäteen tutustumista varten. Tavoitteena on rohkaistua keskustelemaan ja ilmaisemaan
omia mielipiteitä englanniksi. Syksy: 30.9., 21.10. ja
25.11.2021. Kevät: 27.1., 24.2., 31.3. ja 21.4.2022.

1203407 LASTEN ENGLANTIKERHO

Päiväkoti
Uusi kurssi
Ti 17.00–17.45
21.9.–16.11.2021, 18.1.–12.4.2022
Riitta Itkonen • 7 t • 19 €
Opitaan englanninkielisiä tervehdyksiä ja sanoja:
numeroita, viikonpäiviä, ihmisiä, eläimiä jne., pelejä
ja lauluja. Syksy: 21.9., 19.10. ja 16.11.2021. Kevät:
18.1., 15.2., 15.3. ja 12.4.2022.

1203408 ENGLANNINKIELISET SATUTUNNIT
Päiväkoti
Uusi kurssi
Ti 17.00–17.45
28.9.–23.11.2021, 25.1.–19.4.2022
Riitta Itkonen • 7 t • 19 €

30

Satuja ja loruja kuvin ja sanoin pienille koululaisille.
Syksy: 28.9., 26.10. ja 23.11.2021. Kevät: 25.1., 22.2.,
22.3. ja 19.4.2022.

1205400 RANSKAN PERUSKURSSI

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ti 18.00–19.30
14.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Riitta Itkonen • 44 t • 59 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Oppikirjana C’est parfait! 1. Ranskan alkeiden opiskelussa painottuu kommunikointi
erilaisissa käytännön tilanteissa, ääntäminen ja puhuminen, mutta myös kieliopillisia rakenteita opiskellaan erityyppisten harjoitusten avulla.

1206400 VENÄJÄ, EDISTYNYT

Kansalaisopisto, pikkuluokka
Ke 17.15–18.45
8.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022
Svetlana Hirvonen • 48 t • 63 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Rauhalliseen tahtiin etenevä jatkokurssi, joka sopii muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Käsittelemme oppikirjan teemoja, kerrataan ja
syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan
sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta ja puheen
ymmärtämistä sekä harjoitetaan lukemista ja kirjoittamista. Käsitellään loppuun oppikirja Saljut! 2
kpl 12 aiheena venäläinen kirjallisuus, tapakulttuuri.
Seuraavasta oppikirjasta sovitaan.

1206401 VENÄJÄN AAKKOSET

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
9.–30.9.2021
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Haluaisitko oppia vähän venäjää, saada edes kirjaimista selvää? Tällä lyhytkurssilla tutustumme venäjän aakkosiin sekä opimme vähän sanastoa ja joitakin
tavallisia fraaseja.

1206402 VENÄJÄN KIELIOPIN KERTAUS

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
7.10.–4.11.2021
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Kielioppipainotteinen venäjän kielen kurssi. Kerrataan peruskielioppirakenteet, sijojen muodoista verbien aikamuotoihin. Kurssi sopii pari-kolme vuotta
kieltä opiskelleille.
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1206403 VENÄJÄN VERBIT

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
11.11.–2.12.2021
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata
käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, aspektin
käyttöä sekä liikeverbejä. Kaikkia teemoja harjoittelemme niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Opettajan
materiaali.

1206404 VENÄJÄN AAKKOSET

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
13.1.–3.2.2022
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Haluaisitko oppia vähän venäjää, saada edes kirjaimista selvää? Tällä lyhytkurssilla tutustumme venäjän aakkosiin sekä opimme vähän sanastoa ja joitakin
tavallisia fraaseja.

1206405 MATKAILUVENÄJÄ

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
10.2.–10.3.2022
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Matkailuvenäjä on tiivis paketti venäjän kieli- ja tapatietoa vaikkapa viikonloppu- tai työmatkaa varten:
kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla,
lippuluukulla.

1206406 PALVELUVENÄJÄ

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
To 18.00–19.30
17.3.–7.4.2022
Svetlana Hirvonen • 8 t • 19 €
Opitaan palvelufraaseja ja numeroita venäjäksi, venäjänkielistä ruoka- ja juomasanastoa sekä opastamaan venäläistä matkailijaa Suomessa. Käytetään
opettajan omaa ja netistä kokoamaa materiaalia.

TIETOTEKNIIKKA
3401400 DIGIKLINIKKA

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Ma 15.00–18.15
6.9.–15.11.2021, 10.1.–9.5.2022
Markku Lybeck • 40 t • 15 €/30 min
Digiklinikalla saat yksilöllistä täsmäopetusta toivomistasi aiheista. Tarvitsetko oppia läppärin käyttöön;
ohjelmistojen opiskeluun, laitteen siivoamiseen ja
nopeuttamiseen, erilaisten ongelmien ratkaisuun?
Muita aiheita voivat olla älypuhelimen tai tabletin
käyttö ja sovellukset kuten WhatsApp, sähköposti,
verkkopankit, Facebook, Instagram, navigaattori,
valokuvien jakaminen. Soita kansalaisopiston toimis-

toon, ilmoita lyhyesti sisältötoive ja varaa aika. Syksy:
6.9., 27.9., 18.10. ja 15.11.2021. Kevät 10.1., 31.1.,
21.2., 21.3., 11.4. ja 9.5.2022.

3401401 SOME JA VIESTINTÄSOVELLUKSET
TUTUKSI

Kirjasto
Ke 16.00–18.15
22.9.–17.11.2021
Markku Lybeck • 17 t • 25 €
Opi hyödyntämään tärkeimpiä sosiaalisen median
ja viestinnän työkaluja puhelimella. Kurssi koostuu
teemoista: WhatsApp, Facebook, Instagram, Pilvipalvelut, YouTube, Tori.fi ja muut suositut sovellukset.
Syksy: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11. ja 17.11.2021.

3401402 ÄLYPUHELIN TUTUKSI

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Ti 15.15–17.30
19.10.–30.11.2021
Markku Lybeck • 20 t • 29 €
Kurssin tavoitteena on älypuhelimen käytön sujuvoittaminen ja monipuolistaminen. Opitaan muun
muassa ylläpitotoimet, käyttöä helpottavat vinkit ja
asetukset, puhelintoiminto, kamera, verkkopankit ja
WhatsApp. Syksy: 19.10., 2.11, 9.11.,16.11., 23.11. ja
30.11.2021.

3401403 DIGITAALINEN SISÄLLÖNTUOTTO

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Pe 15.00–17.15
11.3.–8.4.2022
Markku Lybeck • 16 t • 25 €
Laajenna digiosaamista sisällöntuotantoon. Kuinka
teet ilmaiseksi oman digilehden, YouTuben livelähetyksen, lähetät ääntä verkkoon (podcast) tai luot
kyselylomakkeen. Näitä taitoja voit hyödyntää vaikka
kyläyhdistyksen toiminnassa. Perustietotekniikkataidoilla pärjää.

3402400 OHJELMOINTI JA KOODAUS

Keskuskoulu, digiluokka
Uusi kurssi
To 17.00–18.30
23.9.–7.10.2021
Jukka-Pekka Parviainen • 6 t • 19 €
Kurssilla tutustutaan ohjelmointiin Python ohjelmointikielen avulla. Materiaalina kurssilla on “Ohjelmoinnin alkeet” avoimen verkkokurssin materiaali, jonka tehtäviä tehdään ohjatusti kurssin aikana.
Materiaali löytyy osoitteesta http://tie.koodariksi.fi.
Kurssi lähtee aivan perusteista, joten aikaisempaa
osaamista ohjelmoinnista ei vaadita. Kurssilla tarvitaan tietokone, jossa on ajan tasalla oleva internet-selain. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa ohjelmoinnin peruskäsitteisiin esimerkkien ja tehtävien
avulla.
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SULKAVA
TANSSI
1105400 PÄIVÄKESKUKSEN TANSSIKURSSI

Päiväkeskus
To 14.30–16.00
23.9.–18.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Eeva-Liisa Luukkonen • 24 t • 37 €
Senioritanssi on ikääntyville suunnattu tanssillinen
liikuntamuoto. Sille on tyypillistä rentous, seurallisuus ja mukaansa tempaava musiikki. Jatkuvasti
vaihtuva pari sekä mies- ja naisroolin vähäinen painoarvo. Muistia ja tasapainoa kehittävää yhdessä
oloa samassa paketissa. Aloitamme vanhan kertauksella ja uutta opetellen rauhalliseen tahtiin helpoin
askelkuvioin. Syksy: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja
18.11.2021. Kevät: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3.,
24.3. ja 7.4.2022. Opintosetelillä tuettu kurssi

1105401 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
SENIOREILLE

Päiväkeskus
Ke 15.00–16.00
8.9.–1.12.2021, 12.1.–27.4.2022
Mari Kurtti • 36 t • 25 €
Kehonhallintaa, tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelua
tanssin lomassa. Tanssiliikunta toteutetaan pääosin
seisten. Kurssi toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta
EU:n maaseuturahaston kautta.

1105402 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
TANSSILIIKUNTAA

Keskuskoulu, sali
Ke 19.00–20.00
8.9.–1.12.2021, 12.1.–27.4.2022
Mari Kurtti • 36 t • 25 €
Reipasta tanssiliikuntaa tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteita unohtamatta – tanssia, hikeä ja hymyjä.
Ota mukaan oma jumppapatja ja juomapullo. Kurssi
toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi)
hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105403 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
LATTARIT

Lohilahden koulu
Ke 17.00–18.00
8.9.–1.12.2021, 12.1.–27.4.2022
Mari Kurtti • 36 t • 25 €
Latinalaistanssirytmejä ja lihaskuntoharjoittelua –
tanssia, tekniikkaa, voimaa, hikeä ja hymyjä. Kurssilla
lähdetään alkeista liikkeelle. Ota mukaan oma jumppapatja ja juomapullo. Kurssi toteutetaan yhdessä
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa
osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.
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1105404 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN KATUTANSSI
6–9-VUOTIAAT

Keskuskoulu, sali
La 10.00–10.45
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1 t • 5 €
Katutanssi on vauhdikas ja rento tanssitapa, jossa
tarvitaan notkeutta ja kehonhallinta. Katutanssissa
yhdistetään jalkojen, käsien sekä vartalon liikkeitä
rytmisiksi kokonaisuuksiksi. Katutanssi sekoittaa eri
tyylejä, kuten hip hop, locking & popping ja funk,
sekä old school ja new school -tyylejä. Varusteeksi
verkkarit, t-paita ja vaaleanpohjaiset sisäkäyttöön
tarkoitetut lenkkitossut. Kurssi toteutetaan yhdessä
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa
osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105405 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN KATUTANSSI
YLI 10–VUOTIAAT
Keskuskoulu, sali
La 11.00–12.00
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €

1105406 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN FLAMENCO
ALKEET

Keskuskoulu, sali
La 12.15–13.15
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €
Flamenco on ainutlaatuinen ja monimuotoinen taidelaji, joka rakentuu laulun, soiton ja tanssin vuorovaikutukselle. Tunneilla opetellaan espanjalaisen
flamencotanssin perustekniikka, jalkakoputuksia,
käsien ja vartalon liikkeitä sekä rytmiikkaa. Varusteeksi joustavat sisäliikuntavaatteet, tanssilenkkarit/
jumppatossut tms. tanssiin sopivat jalkineet. Kurssi
toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi)
hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105407 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN KATUTANSSI
6–9-VUOTIAAT

Keskuskoulu, sali
La 14.30–15.15
20.11.2021
Carmen Rodergas • 1 t • 5 €
Katutanssi on vauhdikas ja rento tanssitapa, jossa
tarvitaan notkeutta ja kehonhallinta. Katutanssissa
yhdistetään jalkojen, käsien sekä vartalon liikkeitä
rytmisiksi kokonaisuuksiksi. Katutanssi sekoittaa eri

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
tyylejä, kuten hip hop, locking & popping ja funk,
sekä old school ja new school -tyylejä. Varusteeksi
verkkarit, t-paita ja vaaleanpohjaiset sisäkäyttöön
tarkoitetut lenkkitossut. Kurssi toteutetaan yhdessä
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa
osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105408 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN KATUTANSSI
YLI 10–VUOTIAAT
Keskuskoulu, sali
La 15.30–16.30
20.11.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €

1105409 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN BALETTI
ALKEET

Keskuskoulu, sali
La 16.45–17.45
20.11.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €
Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä ilmaisua. Varusteena
pehmeät balettitossut tai sukat ja joustava tanssiasu. Kurssi toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta
ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa
2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n
maaseuturahaston kautta.

LIIKUNTA, TERVEYS
8301400 KUNTOSALI CIRCUIT
(MIEHET JA NAISET)

8301402 KUNTOSALI (MIEHET JA NAISET)

Liikuntahalli, kuntosali
Ti 12.00–13.00
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Syksy: Johanna Oinonen,
Kevät: Ritva Hänninen • 33 t • 47 €
Kuntosaliryhmä myös vasta-alkajalle fysioterapeutin
ohjauksessa. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa käyttää kuntosalilaitteita oman lihaskuntonsa parantamiseen ja ymmärtää voimaharjoittelun perusteita.
Ohjatut alku- ja loppuverryttelyt.

8301403 KEHONHUOLTOA JA VENYTTELYÄ
MIEHILLE

Keskuskoulu, sali
Ti 15.00–16.00
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Monipuolista kehonhuoltoa foamrullaten, pallohieroen ja venytellen rauhalliseen tahtiin. Kurssi sopii kaikille miehille. Oma jumppamatto
mukaan.

8301404 KAHVAKUULA

Liikuntahalli
Ti 18.00–19.00
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kahvakuulailu on tehokas kestävyys- ja lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittävä harjoittelumuoto. Kurssi sopii aloittelijoille
ja jo pidempään harrastaneille. Oma kahvakuula ja
jumppamatto mukaan.

Liikuntahalli, kuntosali
Ti 9.45–10.45
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Syksy: Johanna Oinonen
Kevät: Ritva Hänninen • 33 • 47 €
Kuntosaliryhmä sellaiselle miehelle/naiselle, jolla
kuntosalilaitteiden käyttö on jo hallussa. Harjoittelu
tapahtuu ohjattuna kiertoharjoitteluna fysioterapeutin valvonnassa. Ohjatut alku- ja loppuverryttelyt.

8301401 TERVEYSLIIKUNTA

Liikuntahalli
Ti 11.00–12.00
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Syksy: Johanna Oinonen
Kevät: Ritva Hänninen • 33 t • 47 €
Toimintakykyä ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa seisten ja jumppamatolla fysioterapeutin ohjauksessa.
Oma jumppamatto mukaan.

8301405 KUNTONYRKKEILY

Liikuntahalli
Ti 19.15–20.15
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Sovellamme nyrkkeilyn oheishar-

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
joitteita lihas-/kestävyyskunnon kohentamiseen.
Ensimmäisille tunnille voi osallistua myös ilman
hanskoja. Sopii kaikille kuntotasoille.

8301406 PILATES

Keskuskoulu, sali
To 17.15–18.15
9.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Per Lindblad • 33 t • 47 €
Pilateksen peruskurssilla harjoitukset perustuvat kehon keskustan hallintaan ja vartalon syvien lihasten
vahvistamiseen. Pilates-harjoittelu sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Siis myös huonokuntoisille, selän ongelmista kärsiville ja ylipainoisille. Oma
jumppamatto mukaan.

8301407 HATHAJOOGA

Keskuskoulu, sali
To 18.30–20.00
9.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Per Lindblad • 50 t • 65 €
Tästä alkaa joogan tie! Lempeä hathajooga auttaa
saavuttamaan kiinteämmän vartalon ja paremman
fyysisen terveyden sekä kehon ja mielen tasapainon.
Hathajoogaan yhdistynyt rajajooga palauttaa mielen lempeästi perustilaansa, syvään miellyttävään
hiljaisuuteen. Mielen hiljentyessä arkipäivän vastoinkäymisetkin alkavat asettua oikeisiin mittasuhteisiinsa. Tekee mieli pysähtyä juuri tähän hetkeen.
Nauttia elämästä sen kaikkine suruineen ja riemuineen. Nauttia olemisesta. Vuorottelemalla avaavia
venytysliikkeitä ja rentouttavia asentoja keho rauhoittuu ja mieli tyyntyy. Joogan avulla lihasten jäykkyys hellittää ja kehon aineenvaihdunta paranee. Ota
mukaan oma alusta ja rennot vaatteet.

8301410 KUNTOLIIKUNTA,
KAARTILANKOSKI

Kaartilankosken entinen koulu
Ti 16.30–17.30
7.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022
Matti Pakalén • 33 t • 47 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tunti sisältää kehonpaino- ja vastuskumiharjoitteita sekä kehonhuoltoa. Tunti sopii
kaikille kuntotasosta riippumatta. Oma jumppamatto mukaan.

8301411 PILATES, LOHILAHTI

Lohilahden koulu
Ma 17.15–18.15
6.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Per Lindblad • 32 t • 46 €
Pilateksen peruskurssilla harjoitukset perustuvat kehon keskustan hallintaan ja vartalon syvien lihasten
vahvistamiseen. Pilates-harjoittelu sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Siis myös huonokuntoi-
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sille, selän ongelmista kärsiville ja ylipainoisille. Oma
jumppamatto mukaan.

8301412 HATHAJOOGA, LOHILAHTI

Lohilahden koulu
Ma 18.30–20.00
6.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Per Lindblad • 48 t • 63 €
Tästä alkaa joogan tie! Lempeä hathajooga auttaa
saavuttamaan kiinteämmän vartalon ja paremman
fyysisen terveyden sekä kehon ja mielen tasapainon.
Hathajoogaan yhdistynyt rajajooga palauttaa mielen lempeästi perustilaansa, syvään miellyttävään
hiljaisuuteen. Mielen hiljentyessä arkipäivän vastoinkäymisetkin alkavat asettua oikeisiin mittasuhteisiinsa. Tekee mieli pysähtyä juuri tähän hetkeen.
Nauttia elämästä sen kaikkine suruineen ja riemuineen. Nauttia olemisesta. Vuorottelemalla avaavia
venytysliikkeitä ja rentouttavia asentoja keho rauhoittuu ja mieli tyyntyy. Joogan avulla lihasten jäykkyys hellittää ja kehon aineenvaihdunta paranee. Ota
mukaan oma alusta ja rennot vaatteet.

8301300 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET
Uusi kurssi

Ma 10.00–11.00
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Toimintakykyä parantavaa terveysliikuntaa etänä fysioterapeutin ohjauksessa. Mahdollisuus osallistua
etäopetuksena Sulkavalta käsin. Reaaliaikaisessa
opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti
myös tallennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin
oman aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.

8301306 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ

Uusi kurssi
Ke 9.00–9.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Ritva Hänninen • 15 t • 25 €
Kevyt, rauhoittava ja kehoa herättävä aamujumppa
fysioterapeutin ohjauksessa. Mahdollisuus osallistua etäopetuksena Sulkavalta käsin. Reaaliaikaisessa opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti
myös tallennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin
oman aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.

KOTITALOUS
8102400 ÄIJIEN RUOKAKURSSI, JATKO

Keskuskoulu, kotitalousluokka
La 10.00–13.15
25.9.–20.11.2021, 15.1.–12.3.2022
Mervi Kukkonen • 24 t • 37 €
Kurssi on tarkoitettu perusruoanlaiton hallitseville. Syvennetään kokkaustaitoja ja valmistetaan

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
monipuolisia ruokia
ja leivonnaisia kurssilaisten
toiveiden
pohjalta. Ruokakurssikerroilla valmistetaan
useamman ruokalajin ateria eri teemoin
opiskelijoiden toiveet
huomioiden. Kurssin
ruoka-ainetarvikkeet
maksetaan käteisellä opettajalle. Syksy:
Syksy: 25.9., 23.10.
ja 20.11.2021. Kevät: 15.1., 12.2. ja
12.3.2022. Opintosetelillä tuettu kurssi

8102401 HYGIENIAPASSIKOULUTUS

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
Ti 18.00–20.30
28.9.–5.10.2021
Mervi Kukkonen • 7 t • 62 € + testimaksu 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tarvitset hygieniapassia, jos
työskentelet esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa,
suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai leipomossa sekä käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassikoulutuksen
asiakokonaisuudet: Perustiedot mikrobiologiasta ja
elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset
ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia,
puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset.

8102403 KOTIVARASTA GOURMEETA

Keskuskoulu, kotitalousluokka
To 18.00–20.30
4.–11.11.2021
Mervi Kukkonen • 6 t • 19 €
Pärjäätkö keittiössä, jos sähköt katkeavat? Kurssilla
tutustutaan kotivaraksi suositeltuihin ruoka-aineisiin
ja saadaan vinkkejä ja ohjeita kotivaran hyödyntämiseen ruoanlaitossa ja leivonnassa. Kahdella kurssikerralla suunnitellaan ja valmistetaan suunnitellun
menun pohjalta monipuolinen ateria. Toisella kurssikerralla koko ateria valmistetaan ilman sähköä.
Kurssin ruoka-ainetarvikkeet maksetaan käteisellä
opettajalle.

8102404 KASVISRUOKAKURSSI

Keskuskoulu, kotitalousluokka
To 17.00–20.15
18.11.–2.12.2021
Mervi Kukkonen • 12 t • 22 €
Saadaan tietoa kasvisruokavaliosta ja kasvisten

merkityksestä terveyteen samalla kun valmistetaan
kasvisruokia eri raaka-aineista. Tutustutaan kasvisruokavalioihin (vegaaninen, lakto-ovovegaaninen)
ja kasvisproteiinituotteisiin kuten nyhtökaura, härkis
ja mifu. Jokaisella kurssikerralla valmistetaan herkullinen ateriakokonaisuus kasviksista (salaatti, alku-,
pää- ja jälkiruoka). Kurssin ruoka-ainetarvikkeet
maksetaan käteisellä opettajalle.

8102405 MAKUJA MAAILMALTA

Keskuskoulu, kotitalousluokka
To 17.00–20.15
3.–17.2.2022
Mervi Kukkonen • 12 t • 22 €
Tuodaan maailman maut kotikeittiöön! Valmistetaan
kurssilaisten toiveista eri maiden ruokia ja leivonnaisia. Kurssin ruoka-ainetarvikkeet maksetaan käteisellä opettajalle.

8102406 HYGIENIAPASSIKOULUTUS

Kunnanvirasto, valtuustosali
Ti 18.00–20.30
15.–22.2.2022
Mervi Kukkonen • 6 t • 62 € + testimaksu 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tarvitset hygieniapassia, jos
työskentelet esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa,
suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai leipomossa sekä käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassikoulutuksen
asiakokonaisuudet: Perustiedot mikrobiologiasta ja
elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset
ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia,
puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset.

MUU KOULUTUS
7198400 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
LUONNOSTA

Keskuskoulu, kotitalousluokka
Uusi kurssi
To 17.30–20.00
2.–30.9.2021
Merja Heikkinen • 12 t • 22 €
Opitaan käyttämään oman pihan yrttejä ja ympäröivän luonnon kasveja oman hyvinvoinnin lisäämiseen.
Perehdytään kasvien parantavaan voimaan ja valmistetaan viherjauheita ja yrttisuoloja itselle. Nautitaan
ja hoivataan jalkoja yrttikylvyssä ja hengitetään ihania luonnonyrttien tuoksuja. Syksy: 2.9., 9.9., 16.9.
ja 30.9.2021. Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
JUVAN OPETUSPAIKAT
Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267
Juvan kunnankirjasto, Raili Kostian tie 2
Koikkalan seurakuntasali, Koikkalantie 1467
Kunnanvirasto, Juvantie 13
Martti Talvela –kampus, Juvantie 20
Nuutilanmäen vanha posti, Nuutilanmäentie 1
Opistotalo, Tirrolantie 7
(A-rakennus ja C-rakennus/liikuntasali)
Paatelan koulu, Mäntysentie 42
Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
Vuorenmaan seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16

MUSIIKKI
Musiikin ilmoittautumiset uusille opiskelijoille alkavat ma 16.8.2021 klo 12.00.
Jos lähiopetus estyy esimerkiksi koronatilanteen
takia, on etäopetukseen siirtyvät kurssit merkitty
tekstillä ”Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.”
Juvalla musiikin opetus ei ole taiteen perusopetusta. Instrumenttiopetukseen etusijalla ovat ne aikaisemmin opiskelleet opiskelijat, jotka ovat keväällä
palauttaneet jatkamisilmoituslomakkeen. Näihin
opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen opetuksen alkamista opetusajoista sopimiseksi. Mahdollisesti vapautuvista oppilaspaikoista tiedotetaan Facebookissa, kansalaisopiston nettisivuilla ja Juvan Lehdessä.
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat suoraan opettajalle,
jolloin sovitaan myös opetusajasta.
Opetus on henkilökohtaista opetusta. Oppitunnin
pituus on 20 minuuttia. Opettajan suosituksesta
opiskelijalla on mahdollisuus valita 30 minuutin oppitunti. Opinto-oppaassa olevat opetusajat ovat aina
alustavia. Jos soittaminen tai yksinlaulu kiinnostaa,

mutta opinto-oppaassa oleva aikataulu ei sovi, kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan. Kuorot, orkesterit
ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena ja näiden ryhmien uudet opiskelijat ilmoittautuvat toimistoon tai
netissä.
Alin aloitusikä on esikouluikä. Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin, esimerkiksi harmonikka, piano tai yksinlaulu ja mahdolliset muut
musiikkiaineet, esimerkiksi kuorot, bändit ja teoriat.
Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa opiskelu- ja
työtarvikkeet sekä kopiot. Kurssimaksut sisältävät
kopiokuluja 5 €/lukukausi/opiskelija.

1101300 HARMONIKKA

Opistotalo, A-rakennus
Ma 13.30–14.30, ti 18.00–18.40, ke 15.00–15.30,
pe 14.00–17.10
6.9.–26.11.2021, 10.1.–8.4.2022
Oiva Auvinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opetus on yksilöllistä ja muokataan
opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat kappaleet valitaan yhdessä oppilaan
kanssa. Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille että
pidempään soittaneille. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle 044 417 5223, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.

1101301 MUSIIKINTEORIAA
HARMONIKANSOITTAJILLE

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–18.15
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Oiva Auvinen • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan musiikinteoriaa harmonikkalähtöisesti. Opitaan nuotinlukutaito nopeasti
ja helposti sekä tutkitaan mistä teoria-asiat löytyvät
harmonikasta. Ilmoittautua voi myös netissä. Huom!
Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

1101302 HARMONIKKAYHTYE

Opistotalo, A-rakennus
Pe 18.30–20.45
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Oiva Auvinen • 69 t • 84 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Yhteissoiton riemua ja onnistumisen tunteita harmonikkayhtyeessä! Tarjolla on monipuolista harmonikan basson ja diskantin käyttöä
unohtamatta paljetta. Harjoitellaan kohti esiintymisiä mukavilla kappaleilla ja harjoituksilla. Ilmoittautua voi myös netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.
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JUVA
1101303 PIANO

Opistotalo, A-rakennus
Ma 14.30–17.50, ti 15.30–18.00, ke 15.30–17.10, to
19.00–20.00, pe 15.00–15.20
6.9.–31.12.2021, 1.1.–8.4.2022
Oiva Auvinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opetus on yksilöllistä ja muokataan
opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat kappaleet valitaan yhdessä oppilaan
kanssa. Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille että
pidempään soittaneille. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle 044 417 5223, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.

1101304 MUSIIKINTEORIAA PIANISTEILLE

Opistotalo, A-rakennus
Ma ja to 18.15–19.00
6.9.–25.11.2021, 10.1.–7.4.2022
Oiva Auvinen • 46 t • 61 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan musiikinteoriaa pianolähtöisesti. Harjoitellaan rytmejä, nuottien lukemista, sointuja ja tutkitaan miten ne löytyvät pianosta
soittamalla. Ilmoittautua voi myös netissä. Huom!
Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

1101305 RUMMUT JA VASKIPUHALTIMET

Opistotalo, A-rakennus
Ma 14.15–18.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Janne Ikonen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Rumpujensoiton opetusta yksilöopetuksena. Opetus muokataan opiskelijan henkilökohtaisten musiikillisten mieltymysten ja taitotason
mukaan. Vaskipuhallinsoittoa yksilöopetuksena: valittavissa trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni tai
tuuba. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vuokraa soittimia niille opiskelijoille, joilla ei ole omaa
soitinta. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset
opettajalle 044 417 5227, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.

1101306 KITARA JA BASSOKITARA

Opistotalo, A-rakennus
Ma 14.40–19.10
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Pekka Koivunoro • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tule oppimaan kitaran- tai bassokitaransoittoa. Opetus suunnitellaan opiskelijan
henkilökohtaisten musiikillisten mieltymysten ja taitotason mukaan. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle 050 568 9165, ilmoittautumisen
yhteydessä sovitaan opetusajasta.

1101307 UKULELE

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–19.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Pekka Koivunoro • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Ukulelen soitosta uusi, iloinen
harrastus! Tutustutaan ukulelen soiton perusteisiin,
soittimen viritykseen ja soittotekniikkaan. Opetellaan helppoja sointuotteita, joilla säestetään lauluja.
Oma ukulele mukaan. Kurssi toteutetaan ryhmäopetuksena. Oppikirja: Julkunen - Koivuniemi: Ukulele kaikki soittaa! Ilmoittautua voi myös netissä. Huom!
Opistolla vuokrattavissa kaksi ukulelea. Ilmoittautua
voi myös netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

1101308 ALKEISPUHALLINORKESTERI

Opistotalo, A-rakennus
Ma 15.00–16.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Janne Ikonen • 31 t • 45 €
Alkeispuhallinorkesteri on tarkoitettu yli 7-vuotiaille,
nuorille tai aikuisille, jotka aloittavat tulevana syksynä tai ovat soittaneet omaa soitintaan vain vähän
aikaa. Voit tulla mukaan vaskipuhaltimilla, puupuhaltimilla tai lyömäsoittimilla. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistykseltä tai Juvan Puhaltajilta on
mahdollista vuokrata puhaltimet uusille soittajille.
Alkeisorkesteri toimii yhteistyössä Sulkavan ja Rantasalmen alkeisorkesterien kanssa.

1101309 JUVAN PUHALTAJAT

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–20.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Janne Ikonen • 61 t • 76 €
Tähän orkesteriin voivat osallistua sekä nuoret että
aikuiset. Ilmoittautumiset ja tiedustelut soiton osalta
orkesterinjohtajalle 044 417 5227. Ilmoittautua voi
myös netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.
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JUVA
1101310 YKSINLAULU

Opistotalo, A-rakennus
Ti 15.00–19.00
7.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anna Vaskelainen • 93 € & 102 € (20 min) tai
123 € & 132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Yksinlaulukurssilla käydään läpi
laulutekniikkaa monin eri tavoin, yksilölliset tarpeesi
huomioiden. Pureudutaan lauluilmaisun saloihin ja
kootaan yhdessä juuri sinunlaisesi opetussuunnitelma! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle
040 539 7833, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan
opetusajasta.

1101311 KARAOKE

Opistotalo, A-rakennus
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 17.00–20.15
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Rauni Tietäväinen • 92 t • 154 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tule mukaan leppoisaan joukkoon
laulamaan ja oppimaan uutta. Ilmoittautua voi myös
netissä.

1101312 HATSOLAN MUSIIKKI

Hatsolan koulu
To 13.00–18.10, pe 17.40–18.20
9.9.–26.11.2021, 1.1.–8.4.2022
Ari Kaartinen • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 € &
132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Soiton opiskelua kaiken ikäisille. Instrumenttivaihtoehtoina: piano, viulu, laulu/
pop-laulu, rummut, kitara ja bassokitara. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle 040 585
4859, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta.

1101313 JUVAN VIIHDEKUORO

Opistotalo, A-rakennus
To 17.15–18.45
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Ari Kaartinen • 46 t • 61 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Laulamalla hyvinvointia ja iloa arkeen! Harjoitellaan laulamista rennolla otteella ääniharjoitusten ja monipuolisen ohjelmiston avulla.
Ilmoittautua voi myös netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Ota soitin mukaan ja tule opiskelemaan bändisoittoa rentoon porukkaan. Ei vaadi
sitoutumista yksilöopetukseen. Myös puhaltajat ja
laulajat ovat tervetulleita! Ohjelmisto on opiskelijoiden toiveiden mukaan pop-, rock- tai iskelmäpainotteista. Ilmoittautua voi myös netissä. Huom! Sisältyy
musiikin lukuvuosimaksuun.

1101315 VIULU

Opistotalo, A-rakennus
Pe 14.00–17.00
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Anu Jussinniemi • 93 € & 102 € (20 min) tai 123 €
& 132 € (30 min)
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Viulunsoinnista iloa elämään! Aloita
uusi harrastus tai jatka jo aloittamaasi. Edetään opiskelijan taitojen ja musiikillisen innostuksen mukaan.
Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset opettajalle 040
733 3875, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan
opetusajasta.

1101316 JOUSIYHTYE

Opistotalo, A-rakennus
Pe 16.00–16.45
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Anu Jussinniemi • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Harjoitellaan jousisoitinten yhteissoiton perustaitoja helppojen ja mukavien kappaleiden avulla. Ilmoittautua voi myös netissä. Huom!
Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

1101317 RECKLESS ROCKERS

Opistotalo, A-rakennus
Pe 18.30–21.00
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Ari Kaartinen • 69 t • 84 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Sinä Aikuinen Nainen tai Mennyt

1101314 JUVAN VIIHDEBÄNDI
Opistotalo, A-rakennus
To 19.00–20.30
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Ari Kaartinen • 46 t • 61 €
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JUVA
Mies! Nyt voit laittaa Syksyn Säveliksi. Ota soitin
mukaan ja tule opiskelemaan bändisoittoa rentoon
porukkaan. Voit osallistua, vaikka et olisikaan kansalaisopiston yksilöopetuksessa. Ohjelmisto on pop-,
rock- ja iskelmäpainotteista. Ilmoittautua voi myös
netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

1101318 LIVE-MIKSAUSKURSSI

Opistotalo, A-rakennus
La 10.00–16.00, su 10.00–18.00
25.9.–28.11.2021
Ari Kaartinen • 30 • 44 €
Live-miksauskurssi vasta-alkajille. Kurssi pidetään kolmena viikonloppuna
alkaen
teoriaosuudella. Opitaan
äänentoistolaitteiston
kytkeminen, mikrofonien
käyttö,
instrumenttien
mikitys, efektointi, dynamiikan ja soundien prosessointi ja miksaaminen
livetilanteessa. Kurssin viimeiseen osaan kuuluu Järvi-Saimaan kansalaisopiston Sulkavalla 28.11.2021
järjestettävän Marraskaronkan äänentoiston kasaaminen ja purku sekä musiikkiesitysten (bändit,
solistit ja lauluyhtyeet) miksaaminen. Ilmoittautua
voi myös netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun. Kurssipäivät: 25.–26.9. ja 27. –28.11.2021.

1101319 BIISINTEON PERUSTEITA

Opistotalo, A-rakennus
La – su 10.00–14.15
29.1.–20.2.2022
Ari Kaartinen • 20 t • 31 €
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville biisintekijöille ja
kurssilla annetaan peruseväitä biisien nikkarointiin.
Kurssilaiset tekevät yhdessä oman biisin joka miksataan lopuksi valmiiksi ”hitiksi”. Ilmoittautua voi myös
netissä. Huom! Sisältyy musiikin lukuvuosimaksuun.

TEATTERI
1102300 TEATTERIRYHMÄ IRTONAISET
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Su 18.00–20.30
12.9.–28.11.2021, 16.1.–27.3.2022
Opettaja avoin • 63 t • 78 €

Pääpaino näyttelijätyön harjoituksissa, jotka tähtäävät näyttelijätyön kehittämiseen, esim. kehon ja äänenkäyttö sekä roolin luominen. Ryhmä on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Tehdään erilaisia teatteri-ilmaisun
harjoitteita sekä valmistetaan ja esitetään näytelmä.

KUVATAITEET
1103300 POSLIININMAALAUS

Opistotalo, A-rakennus
Ma 17.30–20.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Anne Reponen • 69 t • 84 €
Maalataan erilaisin teemoin ja tekniikoin jokaisen
taitotaso huomioiden. Erillinen polttomaksu. Kurssi
sopii kaikille, myös alle 16-vuotiaille ja ”piirustustaidottomille”.

1103301 KOHOPAINOGRAFIIKKA

Opistotalo, A-rakennus
Ke 18.00–20.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Matti Pakalén • 69 t • 84 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Lino-, puu- sekä softcutekniikoiden
välinetietoutta ja käytännön työskentelyä. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään harrastaneille.

1103302 ENCAUSTIC ART ELI
MEHILÄISVAHAMAALAUS

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
12.–13.11.2021
Anne Teittinen • 8 t • 19 €
Opetellaan innostavia ja rentouttavia mehiläisvahamaalauksen perustaitoja. Encaustic Artin hienous on
siinä, ettei tarvita etukäteen minkäänlaisia maalaustai piirustustaitoja luodakseen kauniita ja yksilöllisiä
kuvia ja kortteja. Mitä kaikkea syntyykään, kun pääsee vauhtiin!

KÄDENTAIDOT
1104300 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–21.15
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Kirsi Vertainen • 92 t • 103 €
Lisää käyttövuosia kodin vanhoille kalusteille! Kunnostetaan kalusteita maalaten, lakaten tai verhoillen. Verhoilutarvikkeita voi ostaa opettajalta.

1104301 KIRJONTA JA NYPLÄYS
Opistotalo, A-rakennus
Ti 9.30–12.45
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Päivi Pärnänen • 92 t • 103 €
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JUVA
Kirjotaan uusin tai perinteisin
mallein pientä ja isompaa, mm.
heijastimet, liinat, osa kassia tai
vaatetta. Nypläämällä valmistetaan huiveja, liinoja, heijastimia,
koruja tai koristeita opiskelijan
valinnan ja kokemuksen mukaan.
Myös nypläys voi olla osa muuta
työtä ja lankana voi olla paksukin
lanka.

1104302 AURINKOINEN
TEKSTIILITYÖVERSTAS

Opistotalo, A-rakennus
Ti 14.30–17.00
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Anne Teittinen • 69 t • 84 €
Käytetään kierrätysmateriaalia ja keksitään uusiokäyttöä vanhoille tekstiileille (villavaatteet, lakanat,
pitsit ym.) Opetellaan erilaisia tekniikoita yhdistäen
vanhoja työtapoja uusiin yhteyksiin mm. tilkkutyö
ja villakirjonta. Tehdään keskeneräiset työt valmiiksi
mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuus myös valmistaa kansallispuvun osia.

1104303 SYKSYISET BETONITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Ti ja pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
14.–21.9.2021
Päivi Pärnänen • 16 t • 27 €
Valetaan turvalliset aluset kynttilöille ja lyhdyille,
froteepyyhkeestä suoja ulkotulelle, kurpitsoita koristeeksi. Syksy: 14.9., 17. –18.9. ja 21.9.2021. Tarvikeluettelo lähetetään osallistujille ennen kurssin alkua.

1104304 AAMUPÄIVÄKUDONTA

Opistotalo, A-rakennus
Ke 9.00–12.15
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Anne Teittinen • 92 t • 103 €
Perehdytään kankaan ideointiin, rakentamiseen,
kutomiseen sekä viimeistelyyn valmistaen erilaisia
käyttö- ja sisustustekstiilejä yhteisloimiin.

1104305 ILTAPÄIVÄKUDONTA

Opistotalo, A-rakennus
Ke 12.30–15.45
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Anne Teittinen • 92 t • 103 €
Perehdytään kankaan ideointiin, rakentamiseen,
kutomiseen sekä viimeistelyyn valmistaen erilaisia
käyttö- ja sisustustekstiilejä yhteisloimiin.

1104306 ILOINEN ILTA
TEKSTIILITYÖVERSTAASSA
Opistotalo, A-rakennus
Ke 17.30–20.45
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8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Anne Teittinen • 92 t • 103 €
Perustiedot ja -taidot kankaankudonnasta valmistaen erilaisia kudonnaisia yhteisloimiin. Käsitöissä
kurssilaiset voivat toteuttaa töitä oman valinnan
mukaan käyttäen perinteisiä käsityötapoja tai uutta
kokeillen mm. kangaslelut, tilkkutyöt ja kansallispuvun osat.

1104307 METALLITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Ke 16.30–19.45
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Esa Takkinen • 92 t • 103 €
Valmistetaan uusia koriste- ja käyttöesineitä tai korjataan ja huolletaan vanhoja kurssilaisten omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tarvittaessa materiaalimaksu maksetaan opettajalle.

1104308 OMPELEMISEN ILOA

Opistotalo, A-rakennus
To 10.00–13.15
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Tuula Bagge • 92 t • 103 €
Korjataan, paikataan, pienennetään, suurennetaan.
Annetaan vanhalle vaatteelle uusi mahdollisuus tai
tehdään uusi vaate omille mitoille valmiskaavoja
hyödyntäen. Yksilöllistä opetusta kaikenlaisissa ompeluun liittyvissä asioissa opiskelijan lähtötaso huomioiden.

1104309 KORU- JA HELMITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
To 14.00–15.30, pe 17.00–20.15, la–su 9.30–14.30
9.–26.9.2021
Tuula Bagge • 18 t • 29 €
Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat. Voidaan jatkaa myös keskeneräisiä helmitöitä tai korjata/uudistaa vanhoja. Info 9.9.2021 klo 14.00–15.30,
jolloin tehdään tarviketilaus. Kurssipäivät: 24.–
26.9.2021.

1104310 EKOTEKO JA KESKENERÄISET
VALMIIKSI

Opistotalo, A-rakennus
To 16.00–19.15
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Tuula Bagge • 92 t • 103 €
Istuuko vaate huonosti tai tarvitsetko sovitusapua?
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja etkä tiedä mitä niistä tekisit? Löytyykö ompelu- tai virkkaustyö, joka ei tunnu edistyvän? Ota kesken jäänyt työ
tai kankaat ja langat mukaan ja tule kurssille! Pohditaan yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan miten
tehdä työ valmiiksi. Kurssilla voi myös valmistaa omille mitoille rintaliivit.
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JUVA
1104311 PUUTYÖT

Opistotalo, A-rakennus
To 17.00–20.15
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Altti Lindgrén • 92 t • 103 €
Valmistetaan omista materiaaleista omien suunnitelmien pohjalta erilaisia tarve-esineitä tai huonekaluja.

1104312 KERAMIIKKA

Opistotalo, A-rakennus
To 17.30–20.00
9.9.–25.11.2021,
13.1.–7.4.2022
Kari Kärkkäinen • 69 t • 84 €
Savesta keramiikaksi kurssilaisten omien toiveiden mukaan!

1104313 PÄIVÄTILKUT

Opistotalo, A-rakennus
Pe 9.30–12.45
10.9.–26.11.2021, 14.1.–8.4.2022
Päivi Pärnänen • 92 t • 103 €
Tutustutaan tilkkuilun mielenkiintoiseen maailmaan
perustekniikoista uusiin malleihin. Työvälineet ja tekniikat tulevat tutuiksi samalla kun valmistuu tuotteita
käyttöön tai koristeeksi, esim. laukut, tyynyt, peitot,
lelut tai seinätekstiilit. Kankaina voi käyttää uusia,
itse värjättyjä tai kierrätyskankaita. Kurssi sopii niin
aloitteleville kuin kokeneemmille tilkkuilijoille.

1104314 KÄSITÖITÄ PERHEEN AIKUISELLE
JA LAPSELLE

Opistotalo, A-rakennus
Su 13.00–15.30
12.9.–28.11.2021, 16.1.–27.3.2022
Anne Teittinen • 36 t • 51 €
Kurssi on tarkoitettu koko perheen harrastukseksi
niin, että siihen voivat osallistua vanhemmat ja/tai
isovanhemmat lapsen mukana. Valmistetaan yhdessä pienimuotoisia käsitöitä eri teemoin. Syksy: 12.9.,
19.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 28.11.2021. Kevät:
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3.2022. Erillinen
materiaalimaksu.

1104315 LANKATÖITÄ
ENNEN JA NYT

Opistotalo, A-rakennus
Ma 11.00–13.30
20.9.–29.11.2021,
10.1.–4.4.2022
Päivi Pärnänen • 39 t • 54 €
Tutustutaan perinteisiin työtapoihin ja päivitetään niitä
tähän päivään. Aiheina mm.
makramee, nauhat (esim.
viitelöinti), tuftaus. Kurssilla voi jatkaa myös keskeneräisen työn valmiiksi tai tuunata uudeksi. Syksy:
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2021. Kevät: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.2022.

1104316 KÄSITYÖT, KOIKKALA

Koikkalan seurakuntasali
Ti 10.00–13.15
21.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Anne Teittinen • 88 t • 99 €
Valmistetaan töitä oman valinnan mukaan, esim.
tilkkutyöt, kirjonta, kankaanpainanta, kierrätys ja
vuodenaikoihin liittyvät teemat.

1104317 KÄSITYÖT, VUORENMAA

Vuorenmaa, seurakuntakoti
To 10.00–13.15
30.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022
Päivi Pärnänen • 88 t • 99 €
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uusista materiaaleista käyttö- ja sisustustuotteita eri teemojen ja
omien toiveiden mukaan. Sovitaan aiheet yhdessä,
esim. luonnonmateriaalit, lankatyöt, nypläys tai kirjonta.

1104318 ROHKEASTI VÄRJÄYSTÄ JA
PAINANTAA 1
Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45,
la 9.30–14.30
8.–16.10.2021
Anne Teittinen • 20 t • 31 €
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JUVA
Kokeilevaa ja yllätyksellistä kankaankuviointia! Tutustutaan kylmäreaktiiviväreihin värjäämällä tai painamalla puuvillalle tai pellavalle. Kokeillaan erilaisia
kuviointitekniikoita esim. seulalla. Voidaan kuvioida
kangasta vaatetukseen, sisustukseen tai liukuvärjätä
sitä esim. tilkkutöihin. Syksy: 8.–9.10. ja
15.–16.10.2021.

1104323 JOULUPAJA

1104319 KÄSITYÖT, TUHKALA

Opistotalo, A-rakennus
Pe 18.00–21.15, la 10.00–15.00
21.1.–5.3.2022
Auli Vasara • 40 t • 55 €
Perinnettä ja nykypäivää luonnonmateriaalista toteutettuna. Mukaan kurssille tuohia,
sakset,
pyykkipoikia,
kontaktiliimaa ja puukko. Kevät: 21.–22.1.,
4.–5.2., 18.–19.2. ja
4.–5.3.2022.

Nuutilanmäen vanha posti
Ti 17.00–19.30
12.10.–23.11.2021, 11.1.–15.2.2022
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen • 36 t • 51 €
Valmistetaan käsitöitä eri tavoin opiskelijan valinnan mukaan, esim. jouluinen askartelu, kierrätys ja
punonnat. Syksy: 12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 16.11.
ja 23.11.2021. Kevät: 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2. ja
15.2.2022.

1104320 KRANSSEJA JA KORISTEITA
LUONNONMATERIAALEISTA

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45, la 9.30–14.30
22.10.–13.11.2021
Päivi Pärnänen • 20 t • 31 €
Valmistetaan koristeita luonnonmateriaaleista, esim. sydän
tai valopallo ohuista koivunrisuista, tonttu tai puu männyn-,
kuusen- tai tuijanhavuista,
kranssi varvuista, kävyistä, naavasta, sammalesta. Mukaan
reilusti mieluista materiaalia,
oksasakset, työhanskat ja sidontalankaa. Syksy: 22. –23.10. ja
12. –13.11.2021.

1104321 KORTIT

Opistotalo, A-rakennus
La–su 9.00–15.45
20.–21.11.2021
Anne Teittinen • 16 t • 27 €
Valmistetaan kortteja eri tilanteisiin esim. onnittelu-,
joulu- ja kutsukortit. Persoonalliset kortit syntyvät
eri tekniikoita yhdistellen. Harjoitellaan leimailua ja
kuvien värittelyä vesiväritusseilla, tutustutaan gelliprinttiin. Materiaalia voi tuoda kotoa tai sitä voi ostaa kurssipaikalta.

Opistotalo, A-rakennus
La–su 9.00–15.45
11.–12.12.2021
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen • 16 t • 27 €
Jouluisia koristeita ja pieniä lahjoja eri tavoin.

1104324 TUOHITYÖT

1104325 VIIKONLOPPU TILKKUILLEN

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45, la 9.30–14.30
28.1.–12.2.2022
Päivi Pärnänen • 20 t • 31 €
Kahden viikonlopun aikana ehtii kurkistaa tilkkuilun
mielenkiintoiseen maailmaan ja valmistaa esim. kassin tai pussukan, tyynyn tai liinan. Voi jatkaa keskeneräisen työn valmiiksi tai kokeilla ihan uutta mallia.
Kevät: 28.–29.1. ja 11.–12.2.2022.

1104326 MAINIO MAKRAMEE

Opistotalo, A-rakennus
Ti 17.30–20.00
8.2.–19.4.2022
Päivi Pärnänen • 18 t • 29 €
Opetellaan makrameesolmuja ja tutustutaan erilaisiin punontamateriaaleihin uusin mallein. Valmistetaan esim. pussi, amppeli, seinävaate, tyyny tai koriste lasipurkin tai -pullon ympärille. Ota mukaan omia
paksuja lankoja tai nyörejä. Materiaalia voi ostaa
tai tilata ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kevät:
8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4. ja 19.4.2022.

1104322 JOULUASKARTELU, PAATELA

Paatelan koulu
Ti 18.00–20.30
7.12.2021
Päivi Pärnänen • 3 t • 15 €
Jouluisia koristeita ja pieniä lahjoja eri tavoin. Kurssimaksun lisäksi erillinen materiaalimaksu.
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1104327 KORU- JA HELMITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
To 14.00–15.30, pe 17.00–20.15, la–su 9.30–14.30
10.–27.3.2022
Tuula Bagge • 18 t • 29 €
Tehdään koruja ohjatusti ja uutta oppien omien
suunnitelmien tai valmiiden ohjeiden pohjalta. Tutustutaan materiaaleihin ja perustekniikoihin. Voidaan tehdä uusia koruja tai korjata/uudistaa vanhoja. Uusien mallien info 10.3.2022 klo 14.00-15.30,
jolloin tehdään tarviketilaus. Kevät: 25.–27.3.2022.

1104328 ROHKEASTI VÄRJÄYSTÄ JA PAINANTAA 2

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45, la 9.30–14.30
11.–19.3.2022
Anne Teittinen • 20 t • 31 €
Kokeilevaa ja yllätyksellistä kankaankuviointia! Tutustutaan kylmäreaktiiviväreihin värjäämällä tai painamalla puuvillalle tai pellavalle. Kokeillaan erilaisia
kuviointitekniikoita esim. seulalla. Voidaan kuvioida
kangasta vaatetukseen, sisustukseen tai liukuvärjätä sitä esim. tilkkutöihin. Kevät: 11.–12.3. ja 18.
–19.3.2022.

1104329 KEVÄTKUDONTAA JA KÄSITÖITÄ

Opistotalo, A-rakennus
Ti ja to 17.30–20.45
3.–31.5.2022
Anne Teittinen • 32 t • 46 €
Mahdollisuus kutoa mm. mattoja tai poppanoita yhteisloimiin kotiin tai mökille. Käsitöissä valmistetaan
itselle tai sisustukseen ommellen tai tuunaamalla
tuotteita.

1104330 KESÄVAATEOMPELU

Opistotalo, A-rakennus
Ke 17.00–21.15
4.–25.5.2022
Tuula Bagge • 20 t • 31 €
Ommellaan ja tuunataan kivat kesävaatteet trikoosta
tai kankaasta. Kankaan jämistä syntyy puuvillainen
kesähattu, joka suojaa paahteelta ja tuulelta. Uudet
hattumallit.

1104331 BETONIA JA MOSAIIKKIA

Opistotalo, A-rakennus
Ma ja pe 17.30–20.45, la 9.30–12.45
9.–20.5.2022
Päivi Pärnänen • 20 t • 31 €
Valmistetaan ruukkuja, ruukunsuojia, laattoja ja
pieniä patsaita ja koristeita. Käytetään muotteina
vanhoja muoviastioita, froteepyyhkeitä, pitsejä ym.
Tutustutaan myös muotoilu- ja niksibetoniin. Työt
voi koristella maalaamalla, mosaiikilla tai astian- tai

kaakelinpalasilla. Myös
vanhat betoni- ja saviruukut voi päällystää
hyödyntäen vanhat kaakelit ja rikkoontuneet astiat.
Tarvikeluettelo lähetetään osallistujille ennen kurssin alkua. Kevät: 9.5., 13.–14.5.,
16.5. ja 20.5.2022.

1104332 KASVIVÄRJÄYS

Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Pe 17.30–20.45, la–su 9.00–15.45
1.–17.7.2022
Auli Vasara • 22 t • 34 €
Kasvivärjäyksen perusteita helpoilla kasveilla kokeillen. Info pe 1.7. klo 17.30–19.00 Opistotalolla, tietoa
kurssin sisällöstä ja lankatilaus. Varsinainen kurssi
pidetään opettajan pihapiirissä, osoite ilmoitetaan
kurssilaisille ennen kurssin alkua. Lankojen purettaminen pe 8.7., lankojen värjäys ja pesu la 16.7. ja
su 17.7. Ota mukaan pieniä villalankavyyhtejä, astioita/pusseja lankojen kuljetukseen, isoja kattiloita
ja suojahanskat. Kurssimaksu laskutetaan, opettajalle maksetaan käteisellä pieni korvaus sähköstä ja
kaasusta.

KIELET
Mikkelin kansalaisopiston verkkokielikurssit löytyvät opinto-oppaan sivuilta 14–16.

1201300 SUOMEA VENÄJÄNKIELISILLE ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Opistotalo, A-rakennus
Ti 16.30–18.00
7.9.–16.11.2021, 11.1.–29.3.2022
Irina Jokelainen • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Suomen kielen kurssi jo alkeet
osaaville. Aloitetaan kertauksella ja edetään rauhallisesti kurssilaisten toiveet huomioiden. Oppikirjat:
Suomen mestari 1 ja Suomen mestari 2. Opetuskieli
venäjä. Продолжим изучение финского языка по
учебнику Suomen mestari 1 / Suomen mestari 2.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
Начнём с повторения ранее изученного. Обучение
на русском языке. Занятия по вторникам с 16.30
до 18.00. Opintosetelillä tuettu kurssi

1203300 ENGLANTIA EDISTYNEILLE

Opistotalo, A-rakennus
To 15.00–16.30
9.9.–18.11.2021, 13.1.–31.3.2022
Päivi Koikkalainen-Rovamo • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opi uusia sanoja uusissa tilanteissa.
Rohkaistu puhumaan ja esittämään mielipiteitäsi.
Opetusta eriytetään taitojesi mukaan, mutta parhaat
onnistumisen kokemukset saat, jos hallitset kohtuullisesti englantia. Kertaamme ja jatkamme Stepping
Stones 3 -kirjan parissa.

1203301 LET’S TALK

Opistotalo, A-rakennus
To 17.00–18.30
9.9.–18.11.2021, 13.1.–31.3.2022
Päivi Koikkalainen-Rovamo • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opimme englantia puhumalla ja
kuuntelemalla. Aiemmat englannin taidot auttavat,
mutta tarvittaessa aloitamme alkeista. Keskusteluaiheet sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

1206300 VENÄJÄ, JATKO

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–19.30
6.9.–15.11.2021, 10.1.–28.3.2022
Irina Jokelainen • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Jatketaan venäjän kielen harrastamista Pora! 1 -oppikirjan parissa. Alussa kerrataan
kappaleet 1-5 perusteellisesti ja sen jälkeen jatketaan rauhalliseen tahtiin. Syvennetään kielioppia,
laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään suullisia
taitoja.

1206301 VENÄJÄ, ALKEET

Opistotalo, A-rakennus
Ti 18.15–19.45
7.9.–16.11.2021, 11.1.–29.3.2022
Irina Jokelainen • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Pora! 1 -oppikirjan parissa opitaan
aakkoset, tervehdykset ja pienet dialogit. Rauhalliseen tahtiin perehdytään peruskielioppiin ja tutustutaan venäläiseen kulttuuriin.

1206302 VENÄJÄN SYVENTÄVÄ KURSSI
Kunnanvirasto, kokoushuone 354 (C-rappu)
Ke 18.00–19.30
8.9.–17.11.2021, 12.1.–30.3.2022
Irina Jokelainen • 42 t • 57 €
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Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Mukavassa ilmapiirissä jatketaan
venäjän kielen harrastamista. Kerrataan aiemmin
opittua ja opitaan uutta. Laajennetaan sanavarastoa
ja kehitetään suullisia taitoja. Tutustutaan syvemmin
venäläiseen kulttuuriin ja kieleen. Oppikirja: Pora! 3.
Lisäksi opettajan oppimateriaali.

1208300 ITALIA, JATKO

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–19.00
10.9.–19.11.2021, 14.1.–1.4.2022
Liisa Kärkkäinen • 42 t • 57 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Italian kurssi jatkuu kahtena
ryhmänä. Lyhemmän aikaa opiskelleet jatkavat oppikirja Bella Vista 1:n kappaleesta 12, ja pidemmälle edenneet aloittavat uuden oppikirjan Si parte 2.
Tunneilla tehdään paljon puheharjoituksia ja pyritään keskittymään käytännön tilanteissa tarvittavaan
kieleen. Tutustutaan myös Italian tapakulttuuriin ja
matkakohteisiin. Uudet opiskelijat ovat myös tervetulleita. Lähtötasona edellytetään noin kahden vuoden italian opintoja kansalaisopistossa tai vastaavaa
kielitaitoa.

TIETOTEKNIIKKA
3401300 SOME JA VIESTINTÄSOVELLUKSET
TUTUKSI, JUVA

Opistotalo, A-rakennus
Pe 13.30–16.30
17.9. ja 15.10.2021
Markku Lybeck • 8 t • 19 €
Opi hyödyntämään puhelimella tärkeimpiä sosiaalisen median työkaluja: WhatsApp, Facebook, Youtube, Tori.fi.

3401301 DIGIKLINIKKA, JUVA

Juvan kunnankirjasto
Ma 15.00–18.25
20.9.–29.11.2021, 24.1.–2.5.2022
Markku Lybeck • 15 €/30 min/hlö
Digiklinikalla saat yksilöllistä täsmäopetusta toivomistasi aiheista. Tarvitsetko oppia läppärin käyttöön;
ohjelmistojen opiskeluun, laitteen siivoamiseen ja
nopeuttamiseen, erilaisten ongelmien ratkaisuun?
Muita aiheita voivat olla älypuhelimen tai tabletin
käyttö ja sovellukset kuten WhatsApp, sähköposti,
verkkopankit, Facebook, Instagram, navigaattori,
valokuvien jakaminen. Soita kansalaisopiston toimistoon, ilmoita lyhyesti sisältötoive ja varaa aika. Syksy
20.9., 11.10., 8.11. ja 29.11.2021. Kevät: 24.1., 14.2.,
14.3., 4.4. ja 2.5.2022.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
3401302 KUVAKIRJA, JUVA

Kunnanvirasto, kokoushuone 354 (C-rappu)
Uusi kurssi
Ti 16.00–18.15
8.3.–5.4.2022
Markku Lybeck • 16 t • 25 €
Tee yksilöllinen kuvakirja Ifolorin palvelussa! Paperikuvien skannaus puhelimella, kuvien tuonti puhelimesta tietokoneelle, kuvankäsittely, ohjelman
käyttöönotto, toiminnot ja ominaisuudet, kuvien ja
muiden materiaalien asemointi kirjaan, kuvien rajaus ja värien säätö, tekstit, taustat, leikekuvat ja muut
käyttökelpoiset kirjaan lisättävät elementit. Kurssilla
tarvitaan tietokone ja puhelin.

3402300 OHJELMOINTI JA KOODAUS

Kunnanvirasto, kokoushuone 354 (C-rappu)
Uusi kurssi
Ti 17.30–19.00
7.–21.9.2021
Jukka-Pekka Parviainen • 6 t • 19 €
Tutustutaan ohjelmointiin Python ohjelmointikielen avulla. Materiaalina on “Ohjelmoinnin alkeet”
avoimen verkkokurssin materiaali, jonka tehtäviä
tehdään ohjatusti kurssin aikana. Materiaali löytyy
osoitteesta http://tie.koodariksi.fi Kurssi lähtee aivan
perusteista, joten aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista ei vaadita. Kurssilla tarvitaan tietokone, jossa
on ajan tasalla oleva internet-selain. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa ohjelmoinnin peruskäsitteisiin
esimerkkien ja tehtävien avulla.

TANSSI
1105300 TAIKATASSUJEN TANSSIMATKA
4-5 -VUOTIAILLE
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 16.30–17.30
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Tarja Himanen • 31 t • 45 €

1105301 HIPPATASSUJEN TANSSIHYRRÄ
6-8 -VUOTIAILLE

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 17.45–18.45
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Tarja Himanen • 31 t • 45 €
Tanssimatkalla on tärkeintä tarjota lapsille onnistumisen kokemuksia sekä leikkimisen ja liikkumisen
iloa sekä tanssin riemua yhdessä tekemällä. Hauskan tanssin lomassa lapsi oppii monipuolisesti kehon
käyttöä ja sen liikkuvuutta sekä kehittää itseluottamustaan kannustavassa ilmapiirissä. Harjoitukset
tehdään leikinomaisesti mielikuvien, tanssien ja tarinoiden kautta. Varusteiksi tunneille liikuntaan sopivat, joustavat vaatteet sekä juomapullo. Liikkua voi
avojaloin tai jumppatossuissa. Pitkät hiukset on hyvä
sitoa kiinni.

1105302 SEURATANSSIT, ALKEET

Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 17.00–17.45
8.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Esko Sanio • 24 t, • 75 €
Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tanssista.

1105303 SEURATANSSIT, JATKO (SYKSY)
Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 18.00–19.30
8.9.–1.12.2021
Esko Sanio • 24 t • 75 €

1105304 SEURATANSSIT, JATKO (KEVÄT)

Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 18.00–19.30
12.1.–6.4.2022
Esko Sanio • 24 t • 75 €
Seuratanssien monimutkaisempia ja haastavampia
kuvioita. Sopii alkeet hallitseville.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
1105305 SAMPOLAN TANSSIKURSSI

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 13.15–14.45
20.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Eeva-Liisa Luukkonen • 42 t • 57 €
Senioritanssi on ikääntyville suunnattu tanssillinen
liikuntamuoto. Sille on tyypillistä rentous, seurallisuus ja mukaansa tempaava musiikki. Jatkuvasti
vaihtuva pari, sekä mies ja naisroolin vähäinen painoarvo. Muistia ja tasapainoa kehittävää yhdessä
oloa samassa paketissa. Aloitamme vanhan kertauksella ja uutta opetellen rauhalliseen tahtiin helpoin
askelkuvioin. Opintosetelillä tuettu kurssi

1105306 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN (6-9 V.)
KATUTANSSI
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 10.00–10.45
23.10.2021
Carmen Rodergas • 5 €

1105307 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN (6-9 V.)
KATUTANSSI

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 10.00–10.45
20.11.2021
Carmen Rodergas • 5 €
Katutanssi on vauhdikas ja rento tanssitapa, jossa
tarvitaan notkeutta ja kehonhallinta. Katutanssissa
yhdistetään jalkojen, käsien sekä vartalon liikkeitä
rytmisiksi kokonaisuuksiksi. Katutanssi sekoittaa eri
tyylejä, kuten hip hop, locking & popping ja funk,
sekä old school ja new school -tyylejä. Varusteeksi
verkkarit, t-paita ja vaaleanpohjaiset sisäkäyttöön
tarkoitetut lenkkitossut. Kurssi toteutetaan yhdessä
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa
osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105308 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN (YLI 10 V.)
KATUTANSSI
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 11.00–12.00
23.10.2021
Carmen Rodergas • 5 €

1105309 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN (YLI 10 V.)
KATUTANSSI
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 11.00–12.00
20.11.2021
Carmen Rodergas • 5 €
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Katutanssi on vauhdikas ja rento tanssitapa, jossa
tarvitaan notkeutta ja kehonhallinta. Katutanssissa
yhdistetään jalkojen, käsien sekä vartalon liikkeitä
rytmisiksi kokonaisuuksiksi. Katutanssi sekoittaa eri
tyylejä, kuten hip hop, locking & popping ja funk,
sekä old school ja new school -tyylejä. Varusteeksi
verkkarit, t-paita ja vaaleanpohjaiset sisäkäyttöön
tarkoitetut lenkkitossut. Kurssi toteutetaan yhdessä
Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa
osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105310 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN FLAMENCO,
ALKEET

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 12.15–13.15
23.10.2021
Carmen Rodergas • 5 €
Flamenco on ainutlaatuinen ja monimuotoinen taidelaji, joka rakentuu laulun, soiton ja tanssin vuorovaikutukselle. Opetellaan espanjalaisen flamencotanssin perustekniikka, jalkakoputuksia, käsien ja
vartalon liikkeitä sekä rytmiikkaa. Varusteeksi joustavat sisäliikuntavaatteet, tanssilenkkarit/jumppatossut tms. tanssiin sopivat jalkineet. Kurssi toteutetaan
yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman
Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

1105311 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN BALETTI,
ALKEET

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
La 12.15–13.15
20.11.2021
Carmen Rodergas • 5 €
Harjoitellaan baletin perusliikkeitä pyrkimyksenä
lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta,
tasapainoa sekä ilmaisua. Varusteena pehmeät balettitossut tai sukat ja joustava tanssiasu. Kurssi toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi)
hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n maaseuturahaston kautta.

LIIKUNTA
8301300 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET

Uusi kurssi
Ma 10.00–11.00
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Toimintakykyä parantavaa terveysliikuntaa etänä fysioterapeutin ohjauksessa. Reaaliaikaisessa opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti myös tal-

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
lennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin oman
aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen
lähetetään osallistujille sähköpostilla.

8301301 JOOGA, PÄIVÄRYHMÄ

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 11.30–13.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Inka Asikainen • 46 t • 61 €
Kehon ja mielen tasapainoa lempeällä hathajoogalla.
Keho rentoutuu, liikkuvuus paranee, mieli virkistyy
ja hengityksen laatu voi parantua. Kurssi sopii sekä
aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Kiristämätön ja lämmin asu päälle, oma joogamatto tai jumppa-alusta, villasukat ja huopa mukaan. Tuoksuton
oppitunti!

8301302 KUNTOSALI, NAISET

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Ma 12.00–13.00
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Ikääntyville naisille lihaskuntoharjoittelua laitteilla fysioterapeutin ohjauksessa. Tarvittaessa yksilöllinen ohjaus laitteiden käyttöön ja
laiteharjoittelun perusteiden ohjaaminen. Ohjatut
alku- ja loppuverryttelyt. Myös vasta-alkajille soveltuva. Huom! Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia tai kuntosalilippua.

8301303 KUNTOSALI, MIEHET

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Ma 13.15–14.15
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Ikääntyvälle miehelle lihasvoimaharjoittelua kuntosalilaitteilla fysioterapeutin ohjauksessa. Ohjatut alku- ja loppuverryttelyt. Soveltuu
myös vasta-alkajalle, jolloin opitaan voimaharjoittelun perusteita sekä laitteiden turvallista käyttöä.
Huom! Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia tai kuntosalilippua.

8301304 JOOGA, ALKEET

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ti 17.15–18.30
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Brita Suokas • 38 t • 53 €
Harjoituksissa yhdistyvät liike ja hengitys, jotka yhdessä auttavat kehittämään voimaa, notkeutta ja
tasapainon ylläpitämistä. Opetellaan myös rentoutumista ja mielen rauhoittamista. Kiristämätön asu,
oma jooga- tai jumppa-alusta ja huopa mukaan.
Tuoksuton oppitunti!

8301305 JOOGA, JATKO

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ti 18.45–20.15
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Brita Suokas • 46 t • 61 €
Hathajoogaa jo aiemmin harrastaneille. Liikesarjoja
ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät kehon voimaa ja notkeutta. Mielen
tarkkaavaisuutta ja hiljentymistä edistäviä harjoituksia. Kiristämätön asu ja oma jooga- tai jumppa-alusta
ja huopa mukaan. Tuoksuton oppitunti!

8301306 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ

Uusi kurssi
Ke 9.00–9.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Ritva Hänninen • 15 t • 25 €
Kevyt, rauhoittava ja kehoa herättävä aamujumppa
fysioterapeutin ohjauksessa. Reaaliaikaisessa opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti myös
tallennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin
oman aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.

8301307 TERVEYSLIIKUNTA

Opistotalo, liikuntasali
Ke 10.00–11.00
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tarvittaessa kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Toimintakykyä ylläpitävää ja
kehittävää liikuntaa seisten ja jumppamatolla fysioterapeutin ohjauksessa. Oma jumppamatto mukaan.

8301308 KUNTOSALI, SEKARYHMÄ

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Ke 12.30–13.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tarvittaessa kurssi voidaan siirtää etäopetukseen
lähiopetuksen estyessä. Kuntosaliryhmä sellaisille
ikääntyville naisille ja miehille joilla laitteiden käyttö
on jo hallussa. Toteutus kiertoharjoitteluna fysioterapeutin ohjauksessa. Kurssin tavoitteina ovat lihaskadon ehkäisy sekä tasapainon ja lihashallinnan
parantuminen. Kurssimaksu laskutetaan. Huom!
Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia tai uimahallilippua.

8301309 JOOGA, HATSOLA

Hatsolan koulu
Ke 19.00–20.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Inka Asikainen • 46 t • 61 €
Kehon ja mielen tasapainoa lempeällä hathajoogalla.
Keho rentoutuu, liikkuvuus paranee, mieli virkistyy

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
ja hengityksen laatu voi parantua. Kurssi sopii sekä
aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Kiristämätön ja lämmin asu päälle, oma joogamatto tai jumppa-alusta, villasukat ja huopa mukaan. Tuoksuton
oppitunti!

8301310 VETREYTTÄ VUOSIIN
TUOLIJUMPALLA

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
To 12.30–13.30
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Toimintakykyä ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa tuolissa ja seisten tuolia apuna käyttäen
fysioterapeutin ohjauksessa. Matalan kynnyksen
ryhmä ikääntyvälle henkilölle.

8301311 MIESTEN KEHONHUOLTO

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
To 13.45–14.45
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Toimintakykyä ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa fysioterapeutin ohjauksessa. Sisältää
paljon liikkuvuusharjoitteita ja lihasvenyttelyjä. Matalan kynnyksen ryhmä ikääntyvälle henkilölle. Oma
jumppamatto mukaan. Opintosetelillä tuettu kurssi

8301312 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA

Opistotalo, liikuntasali
To 15.30–16.30
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Iloa, virkistymistä ja toimintakykyä arkeen. Pelataan,
jumpataan ja liikutaan yhdessä. Opintosetelillä tuettu kurssi

8301313 KEHONHUOLTO

Opistotalo, liikuntasali
Su 12.30–13.15
12.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022
Matti Pakalén • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Dynaamista venyttelyä koko keholle.
Lihas- ja lihaskalvoketjujen huoltoa pallo-, foamrullaym. tekniikoilla. Kaikille sopiva kehonhuoltokurssi.
Oma foamrulla ja jumppamatto mukaan.

8301314 KAHVAKUULA, KOIKKALA

Koikkalan seurakuntasali
Su 14.00–15.00
12.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022
Matti Pakalén • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiope-
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tuksen estyessä. Kahvakuulaharjoitteita kiertoharjoitteluna. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään
harrastaneille. Oma kahvakuula ja jumppamatto mukaan.

8301315 KAHVAKUULA, HATSOLA

Hatsolan koulu
Su 15.45–16.45
12.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022
Matti Pakalén • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kahvakuulaharjoitteita kiertoharjoitteluna. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään
harrastaneille. Oma kahvakuula ja jumppamatto mukaan.

8301316 KUNTOJUMPPA, VUORENMAA

Vuorenmaa, seurakuntakoti
Su 17.30–18.15
12.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022
Matti Pakalén • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tasapainoa, lihaskuntoa ja peruskestävyyttä edistäviä harjoituksia palloilla, kepeillä,
vastuskuminauhoilla ym. Oma jumppamatto mukaan.

8301317 KAHVAKUULA, VUORENMAA

Vuorenmaa, seurakuntakoti
Su 18.20–19.20
12.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022
Matti Pakalén • 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kahvakuulaharjoitteita kiertoharjoitteluna. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään
harrastaneille. Oma kahvakuula ja jumppamatto mukaan.

KOTITALOUS
8102301 KOTIVARASTA GOURMEETA

Martti Talvela -kampus, kotitalousluokka
To 18.00–20.30
7. ja 14.10.2021
Mervi Kukkonen • 6 t • 19 €
Pärjäätkö keittiössä, jos sähköt katkeavat? Tutustutaan kotivaraksi suositeltuihin ruoka-aineisiin ja saadaan vinkkejä ja ohjeita kotivaran hyödyntämiseen
ruoanlaitossa ja leivonnassa. Kahdella kurssikerralla
suunnitellaan ja valmistetaan suunnitellun menun
pohjalta monipuolinen ateria. Toisella kurssikerralla
koko ateria valmistetaan ilman sähköä. Kurssin ruoka-ainetarvikkeet maksetaan käteisellä opettajalle.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
8102302 HYGIENIAPASSIKOULUTUS

Uusi kurssi
Kunnanvirasto
Ti 18.00–20.30
2. ja 9.11.2021
Mervi Kukkonen • 6 t • 62 € + testimaksu 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tarvitset hygieniapassia, jos
työskentelet esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa,
suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai leipomossa sekä käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassikoulutuksen
asiakokonaisuudet: Perustiedot mikrobiologiasta ja
elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset
ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia,
puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset.

8102303 MAKUJA MAAILMALTA

Martti Talvela -kampus, kotitalousluokka
Ti 17.00–20.15
16.–30.11.2021
Mervi Kukkonen • 12 t • 22 €
Tuodaan maailman maut kotikeittiöön! Valmistetaan
kurssilaisten toiveista eri maiden ruokia ja leivonnaisia. Kurssin ruoka-ainetarvikkeet maksetaan käteisellä opettajalle. Syksy: 16.11., 23.11. ja 30.11.2021.

8102304 KASVISRUOKAKURSSI

Martti Talvela -kampus, kotitalousluokka
Ti 17.00–20.15
18.1.–1.2.2022
Mervi Kukkonen • 12 t • 22 €
Saadaan tietoa kasvisruokavaliosta ja kasvisten
merkityksestä terveyteen samalla kun valmistetaan
kasvisruokia eri raaka-aineista. Tutustutaan kasvisruokavalioihin (vegaaninen, lakto-ovovegaaninen)
ja kasvisproteiinituotteisiin kuten nyhtökaura, härkis
ja mifu. Jokaisella kurssikerralla valmistetaan herkullinen ateriakokonaisuus kasviksista (salaatti, alku-,
pää- ja jälkiruoka). Kurssin ruoka-ainetarvikkeet
maksetaan käteisellä opettajalle. Kevät: 18.1., 25.1.
ja 1.2.2022.

8102305 HYGIENIAPASSIKOULUTUS

Uusi kurssi
Kunnanvirasto
Ti 18.00–20.30
22. ja 29.3.2022
Mervi Kukkonen • 6 t • 62 € + testimaksu 20 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Tarvitset hygieniapassia, jos
työskentelet esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa,
suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai leipomossa sekä käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassikoulutuksen

asiakokonaisuudet: Perustiedot mikrobiologiasta ja
elintarvikkeiden saastumisesta, ruokamyrkytykset
ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia,
puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset.

MUU KOULUTUS
5102300 SAARISTOLAIVURIKURSSI

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
Ti ja to 18.00–20.30
19.10.–10.12.2021
Seppo Valtonen • 39 t • 68 €
Saaristomerenkulun opetus on koulutusportaan
ensimmäinen aste ja keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden perustietojen
hallinta tuo varmuutta ja turvallisuutta pienveneilijöiden toimintaan vesillä. Kurssin kesto 39 oppituntia (sisältää tenttikerran). Tentti pe 10.12.2021 klo
18.00-22.00 on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.
Tentistä ja diplomista tulee lisämaksut, joista opettaja antaa kurssilla tarkemmat ohjeet.

5102301 RANNIKKOLAIVURIKURSSI

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
Ti ja to 18.00–20.30
4.1.–11.2.2022
Seppo Valtonen • 36 t • 65 €
Rannikkolaivurikurssilla laajennetaan Saaristolaivurikurssin perustietoja. Laajennetaan muun muassa
veneilyosaamista navigoinnissa sekä tunnistetaan ja
arvioidaan sääilmiöitä. Kurssin kesto 36 oppituntia
(sisältää tenttikerran). Tentti pe 11.2.2022 klo 18.0022.00 on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Tentistä
ja diplomista tulee lisämaksut, joista opettaja antaa
kurssilla tarkemmat ohjeet.

8203300 VAPAAEHTOISEN
PELASTUSPALVELUN PERUSKURSSI

Kunnanvirasto, valtuustosali
To 17.00–20.00
14.4.2022
Valmiuskouluttaja Juha Häkkinen
Tutustutaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaan ja opitaan mitä kaikkea Vapepassa
voi tehdä. Tutuiksi tulevat Vapepan toimintamuodot
ja koulutukset, hälytysryhmät ja hälyttäminen sekä
vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena. Maksuton kurssi on avoin kaikille eikä kurssille osallistuminen edellytä ennakkotietoja. Lisätietoja kurssista
antaa valmiuskouluttaja Juha Häkkinen, puh. 050
554 0281 tai junnumanni@gmail.com. Yhteistyössä
Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI
RANTASALMEN OPETUSPAIKAT
Harjurinne, Hirventie 34
Hiltula, Seurojentalo, Petäjäseläntie 8
Kellarigalleria, Poikkitie 2
Kunnantalo, Poikkitie 2
Rantasalmen lukio, Koulutie 4
Rantasalmi Golf, Hovintie 135
Tiemassaari, monitoimitila, Voinsalmentie 1209
Tornado, Parkumäentie 192
Tuusmäen koulu, Tuusmäentie 835
Urheilukeskus, Urheilutie 4
Villa Ilokivi, Kolkonpääntie 108 A
Yhtenäiskoulu, Koulutie 8

MUSIIKKI
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen soitinkursseille to 19.8.2021 klo 17.00 Yhtenäiskoulun musiikkiluokassa. Soittotunneille ei voi ilmoittautua
nettipalvelussa, mutta musiikin ryhmäaineisiin voi.
Rantasalmella orkesterisoittimissa (puhaltimet ja
lyömäsoittimet) on yhteissoittovelvollisuus jossakin
puhallinorkesterissa tai -kokoonpanossa. Lisäksi suosittelemme yhteissoittoa kaikille muillekin taiteen
perusopetuksen opiskelijoille!
Taiteen perusopetuksen (musiikki ja teatteri) opetussuunnitelmat löytyvät kansalaisopiston nettisivujen
etusivujen kautta:
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.
Kurssimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/
opiskelija. Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa
opiskelu- ja työtarvikkeet.
Tiedustelut: janne.ikonen@rantasalmi.fi tai
044-4175227.

1101200 HUILU

Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Ma 14.00–18.20
30.8.–22.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Mia Karppinen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan huilunsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet
uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.

1101201 OBOE, KLARINETTI

Yhtenäiskoulu, luokka K3 (keskikerros)
Ti 14.00–17.00
31.8.–16.11.2021, 11.1.–12.4.2022
Anna-Maija Saari
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan klarinetin- ja oboensoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa
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soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy
musiikin TPO-lukukausimaksuun.

1101202 KLARINETTI

Yhtenäiskoulu, luokka A6 (alakerta)
Ma 14.00–18.30
30.8.–22.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Sinna Hujanen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan klarinetinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet
uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.
Olen Maija Anttila, syntyjäni
pohjoiskarjalainen muusikko
ja musiikin maisteri. Olen
opiskellut klarinetin, bassoklarinetin ja saksofonin soittoa
sekä live-elektroniikkaa Kuopion
konservatoriossa, Tampereen
Ammattikorkeakoulussa, Strasbourgin musiikkiakatemiassa ja
Amsterdamin konservatoriossa.
Puupuhaltimet ovat minulle loputon inspiraation lähde
rikkaan ja monipuolisen äänensä takia, joka saa soittimen sopimaan mihin tahansa musiikin lajiin. Esiintyvänä muusikkona viihdyn itse parhaiten nykymusiikin,
vapaan improvisaation ja elektroakustisen musiikin
parissa.
Opettajana etsin aina yksilöllistä lähestymistapaa, jolla
tehdä soittimen oppimisesta jokaiselle mahdollisimman helppoa ja hauskaa. Hyvä suhde soittimeen löytyy
rentouden ja hyvän ergonomian kautta, ja kiinnitänkin
näihin asioihin opetustyössäni paljon huomiota. Opetan lukuvuonna 2021-2022 Savonlinnan musiikki- ja
tanssiopistossa sekä Järvi-Saimaan kansalaisopistossa.

1101203 SAKSOFONI

Yhtenäiskoulu, luokka A3 (alakerta)
Ke 15.00–18.00
1.9.–17.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Maija Anttila
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan saksofoninsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet
uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.
Tapani Heiskanen

Toimin Kuopion konservatorion
trumpetinsoiton lehtorina. Olen
valmistunut Sibelius-Akatemiasta.
Opetustyöni ohessa soitan aktiivisesti erilaisissa kokoonpanoissa
sekä klassista että kevyttä musiikkia. Muusikkona soitan usein mm.
kaupunginorkestereissa ja teatterin
musikaaleissa Kuopiossa. Soittamisen lisäksi olen johtanut kuopiolaisia
puhallinorkestereita.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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1101204 TRUMPETTI

Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Pe 13.10–19.00
3.9.–26.11.2021, 14.1.–29.4.2022
Tapani Heiskanen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan trumpetinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet
uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.

1101205 TRUMPETTI, KÄYRÄTORVI,
PASUUNA, BARITONI

Yhtenäiskoulu, luokka K1 (keskikerros)
Ke 15.00–19.40
1.9.–24.11.2021, 12.1.–20.4.2022
Janne Juutilainen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan vaskipuhallinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet
uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.

1101206 BARITONI, TUUBA

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka (tai K3)
Ti 16.20–17.00
ke 14.00–17.40
to 14.40–16.20
31.8.–18.11.2021 11.1.–
14.4.2022
Janne Ikonen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen
estyessä.
Opiskellaan vaskipuhallinsoittoa yksilöopetuksena.
Puhallinorkesteri vuokraa
soittimet uusille opiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy
musiikin TPO-lukukausimaksuun.

1101207 LYÖMÄSOITTIMET

Tornado (tai Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka)
Ti 16.00–17.40, to 16.20–17.20, pe 14.10–18.00
31.8.–19.11.2021, 11.1.–22.4.2022
Janne Ikonen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan rumpusetin ja
muiden lyömäsoittimien (patarummut, marimba,
kellopeli, congarummut jne.) soittoa. Oppilaalla on
oltava oma rumpusetti ja kellopeli. Kurssimaksu sisältyy musiikin TPO-lukukausimaksuun.

1101208 PIANO KESKIVIIKKO
Rantasalmen lukio, pianoluokka
Ke 15.50–18.30
1.9.–24.11.2021, 12.1.–20.4.2022
Svetlana Koskinen

Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan sekä vapaata säestystä
että klassista pianonsoittoa. Soittotunneilla käydään
läpi monipuolisesti musiikin eri tyylilajeja. Oppilaalla
on oltava oma piano. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.
Svetlana Koskinen

Olen Musiikkipedagogi
(AMK), pianonsoiton opettaja ja säestäjä. Olen suorittanut myös musiikin soveltavan
käytön erikoistumisopinnot
(AMK). Minulla on kahdeksan vuoden työkokemus
pianonsoiton opettajana
Venäjän musiikkikouluissa,
neljän vuoden kokemus
kuoron säestäjänä Venäjällä sekä jonkin verran myös
Suomessa.
Olen suunnitellut ja toteuttanut taiteellista toimintaa
kaksi kertaa Pohjois-Savon kulttuurirahaston apurahalla, v. 2008 ja v. 2010. Toisen toteutin kamarimuusikkona huilistin kanssa ja toisen soveltavan musiikin
projektina yksinsoittajana ja vetäjänä.
Olin kirkkomuusikkona vuorotteluvapaan sijaisena
Varkauden evankelisluterilaisessa seurakunnassa. Olen
ollut Varkaudessa kansalaisopiston yksilöopetuksen
piano-opettajana vuodesta 2015, missä oppilaitani
ovat lapset sekä aikuiset. Esiinnyn monenlaisissa tilaisuuksissa, viime vuosina pääosin oppilaitteni kanssa
kerho- ja koulutiloissa.
Olen opiskellut pianon soittoa kuusivuotiaasta asti ja
edelleen - opiskellen uutta tai palaten vanhaan. Nykyään tykkään improvisoida, seuraten jotain mieleeni
tarttuvaa sointukulkua esim. jostain melodiapätkästä
tai laulusta. Suosikkiasteikkoni, pentatoninen, taipuu
hyvin improvisaatioihin.
Hei! Minä olen Mari Hiltunen
ja toimin Järvi-Saimaan kansalaisopiston Rantasalmen toimipisteessä pianonsoitonopettajana ja johdan Kamarikuoroa
syksystä 2021 alkaen. Olen
paluumuuttanut vajaa vuosi sitten Sulkavalle Kuopiosta. Olen
ammatiltani musiikkipedagogi
amk ja tehnyt Kuopiossa asuessani töitä musiikkileikkikoulun
opettajana, kehitysvammaisten
musiikin opettajana, harmonikansoitonopettajana sekä toiminut keikkamuusikkona
ympäri Suomen. Baritoniakin on tullut aikoinaan
soitettua ja opetettua erityisryhmälle. Tällä hetkellä
siis asustelen Sulkavalla ja teen omaan alaan liittyviä
töitä.

1101209 PIANO TORSTAI

Rantasalmen lukio, pianoluokka
To 14.10–16.50
2.9.–18.11.2021, 13.1.–14.4.2022
Mari Hiltunen

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan sekä vapaata säestystä
että klassista pianonsoittoa. Soittotunneilla käydään
läpi monipuolisesti musiikin eri tyylilajeja. Oppilaalla
on oltava oma piano. Kurssimaksu sisältyy musiikin
TPO-lukukausimaksuun.

1101210 KITARA, SÄHKÖBASSO

Yhtenäiskoulu, luokka A2 (alakerta)
To 15.20–18.40
2.9.–18.11.2021, 13.1.–14.4.2022
Pekka Koivunoro
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan melodiasoittoa,
erilaisia säestystapoja ja eri musiikkityylien soittamista. Oppilaalla oltava oma kitara/basso. Kurssimaksu
sisältyy musiikin TPO-lukukausimaksuun.

1101211 HARMONIKKA

Yhtenäiskoulu, luokka A6 (alakerta)
Ti 19.30–20.30, Pe 13.00–13.40
31.8.–19.11.2021, 11.1.–8.4.2022
Oiva Auvinen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opetus on yksilöllistä ja määräytyy
opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssi on
tarkoitettu sekä aloittelijoille että pidempään soittaneille. Huom! Uudet opiskelijat: ilmoittautumiset
opettajalle 044 417 5223, ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan opetusajasta. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuun (vapaa sivistystyö).

1101212 YKSINLAULU AIKUISILLE

Villa Ilokivi
3.9.–26.11.2021, 14.1.–1.4.2022
Johann Tilli • 175€ / 263€
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan yksinlaulua. Henkilökohtainen kurssimaksu 175 € / koko vuosi (PT1-suorittaneilla pidemmät tunnit ja kurssimaksu 263 € /
koko vuosi). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
5 €. Kurssi kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa (á
40 tai 60min) syys- ja kevätlukukauden aikana. Opettaja sopii laulutunnin ajankohdan oppilaskohtaisesti.
Kurssin ikäraja on 18 vuotta.

1101214 KAMARIMUSIIKKI

Rantasalmen lukio, pianoluokka
Ke 18.45–19.30
1.9.–24.11.2021, 12.1.–20.4.2022
Svetlana Koskinen
Opiskellaan kamarimusiikkia ja valmistetaan esityksiä matineoihin / tasosuorituksiin. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin.
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1101215 PIANON RYHMÄOPETUS

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 17.15–18.00
30.8.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Anna Vaskelainen • 24 t • 37 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Vapaasäestystä ryhmäopetuksena
pääasiassa sähköpianoilla. Kurssilla opitaan soittamaan kappaleita sointumerkeistä sekä opiskellaan
erilaisia vapaasäestystyylejä. Kurssi etenee jokaisen
opiskelijan itsenäisten tavoitteiden mukaisesti ja
kurssilla voi opiskella myös klassista pianonsoittoa.
Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin / erillinen
kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun piirissä).
Opiskelijoilla tulee olla piano tai sähköpiano kotona.
Etusijalla ovat vanhat opiskelijat ja ne opiskelijat, joilla ei ole muuta soitinopetuspaikkaa opistossa. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101217 YHTYELAULU

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 18.00–19.00
30.8.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Anna Vaskelainen • 32 t • 46 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Yhtyelaulussa käydään läpi laulutekniikkaa monin eri tavoin, ryhmän yksilölliset tarpeet huomioiden. Kurssilla opitaan stemmalaulun
saloja, joita tasapainottamassa ovat solistisemmat
lauluosuudet yksin tai sooloparin kanssa. Lauluyhtyeen materiaali kattaa laajan valikoiman eri tyylilajeja, myös oppilaiden toivekappaleet pyritään huomioimaan. Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin
/ erillinen kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun
piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101221 SOITINVALMENNUS

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 16.15–17.00
30.8.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022
Anna Vaskelainen, • 24 t • 37 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Soitinvalmennus on tarkoitettu 5–8
–vuotiaille lapsille. Kurssilla tutustutaan puhaltimiin
(nokkahuilut, minipasuunat) ja lyömäsoittimiin.
Kurssi kehittää valmiuksia, joita tarvitaan myöhemmin soittotunneilla ja orkesterissa. Opiskelijalla on
oltava oma nokkahuilu. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101224 MUSIIKIN PERUSTEET 1

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Pe 14.15–15.00
3.9.–26.11.2021, 14.1.–29.4.2022
Anna Vaskelainen • 26 t • 39 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiope-
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tuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan musiikin teorian ja säveltapailun alkeita, kuten sävelten nimet,
nuottien aika-arvot sekä nuotinluvun ja -kirjoittamisen alkeet. Tutustutaan ensimmäisiin asteikoihin,
sointuihin ja intervalleihin. Tätä kurssia suositellaan
kaikille musiikinopiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuihin, tai erillinen kurssimaksu (sisältää materiaalimaksun 5 €).

1101225 MUSIIKIN PERUSTEET 2

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Pe 15.00–16.00
3.9.–26.11.2021, 14.1.–29.4.2022
Anna Vaskelainen • 35 t • 50 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla syvennetään musiikin perusteet 1:ssä opittuja musiikin luku- ja kirjoitustaitoja
sekä musiikin hahmottamisvalmiuksia. Tätä kurssia
suositellaan kaikille musiikinopiskelijoille. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin, tai erillinen
kurssimaksu (sisältää materiaalimaksun 5 €).

1101230 A-PUHALLINORKESTERI

Tornado
Ti 17.00–19.00
17.8.–14.12.2021, 10.1.–31.5.2022
Marja Ikonen • 110 t • 118 €
A-orkesteri on Rantasalmen puhallinorkesterin edustusorkesteri. Tässä orkesterissa soittavat jo useamman vuoden soittaneet soittajat. Orkesterilla on
myös paljon esiintymisiä. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin, tai erillinen kurssimaksu
(sisältää materiaalimaksun 5 €). Lisätietoja toiminnasta: www.tornis.net

1101231 B-PUHALLINORKESTERI

Tornado
Ti 15.00–16.30
17.8.–14.12.2021, 11.1.–31.5.2022
Marja Ikonen • 80 t • 93 €
Tässä orkesterissa soittavat pääsääntöisesti yli kaksi
vuotta soittaneet oppilaat. Orkesterilla on myös jonkin verran esiintymisiä. Kurssimaksu sisältyy musiikin
lukukausimaksuihin, tai erillinen kurssimaksu (sisältää materiaalimaksun 5 €). Lisätietoja toiminnasta:
www.tornis.net

Rantasalmella käyntiin syksyllä 2022. Tänä syksynä puhallinharrastuksen aloittavat voivat osallistua
vaihtoehtoisesti Juvan tai Sulkavan alkeispuhallinorkesteriin, lisätiedot Janne Ikonen 044 417 5227. Lisätietoja toiminnasta: www.tornis.net

1101233 AIKUISTEN PUHALLINORKESTERI
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 17.30–18.45
2.9.–18.11.2021, 13.1.–14.4.2022
Janne Ikonen • 40 t • 55 €
Aikuisille
tarkoitettu
puhallinorkesteri, sopii
muutaman vuoden soittaneille.
Rantasalmen
puhallinorkesteriyhdistys
vuokraa puhaltimia opiskelijoille.
Orkesterissa
soittamiseen liittyy myös
henkilökohtaiset soittotunnit (taiteen perusopetus). Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuihin, tai erillinen kurssimaksu (sisältää materiaalimaksun 5 €).

1101240 AIKUISTEN VIIHDEORKESTERI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 19.00–20.15
2.9.–18.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Janne Ikonen • 38 t • 53 €
Kaikkien soittimien soittajat pääsevät mukaan.
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vuokraa

1101232 C-PUHALLINORKESTERI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 15.00–16.00
23.8.–14.12.2021, 10.1.–31.5.2022
Marja Ikonen • 50 t • 65 €
C-puhallinorkesterissa soittavat yhden vuoden soitintaan soittaneet puhallin- ja lyömäsoittajat. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin (sisältää
materiaalimaksun 5€). Uusi alkeisorkesteri lähtee
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puhaltimia opiskelijoille. Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin / erillinen kurssimaksu (jollei ole
lukukausimaksun piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101241 TANSSIORKESTERI RONTIT JA
RUUSUT

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 19.00–20.15
1.9.–17.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Pekka Koivunoro • 38 t • 53 €
Yhtye harjoittelee ja esittää aikuisten tanssimusiikkia
– käy silloin tällöin keikoillakin. Mukaan mahtuu uusia soittajia. Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin / erillinen kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
5 €.

1101242 KAMARIKUORO

Rantasalmen lukio, pianoluokka
To 17.00–19.00
2.9.–18.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Mari Hiltunen • 61 t • 76 €
Kaikki entiset laulajat mukaan. Uudet laulajat tervetulleita. Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin
/ erillinen kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun
piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101243 KARAOKE

Kunnantalo, valtuustosali
Ti 17.30–19.30
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Rauni Tietäväinen • 61 t • 101 €
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Opetellaan yhdessä uusia lauluja ja laulutekniikkaa.
Lukuvuonna 2020–2021 ryhmässä opiskelleet ovat
etusijalla tämän vuoden ryhmään.

1101246 KAPELLIMESTARIKURSSI, JATKO

Tornado
La 9.00–14.30, su 9.00–14.30
11.–12.9.2021
Marja Ikonen • 14 t • 24 €
Kurssi soveltuu orkesterinjohdon alkeet opiskelleille tai jonkin verran orkesteria aiemmin johtaneille.
Kurssilla opiskellaan harvinaisemmat lyöntikaavat
ja syvennetään lyöntitekniikan perusteita. Varmistetaan musiikillisten erityistilanteiden (esim. temponvaihdokset, fermaatit, vaihtuvat tahtilajit) hallintaa.
Kurssilaisista muodostetaan pienyhtye, joka toimii
kurssin orkesterina. Sujuvasta nuotinlukutaidosta
on etua kurssilla. Oma soitin ja tahtipuikko mukaan!
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin tai
erillinen kurssimaksu. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.
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1101250 MARJAN YHTYESOITTO JA
STEMMIKSET

Yhtenäiskoulu, luokka K1 tai A5
Ma 16.00–17.00, to 14.00–17.00
2.8.–31.12.2021, 3.1.–31.5.2022
Marja Ikonen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssi on tarkoitettu orkesterilaisten ja musikaalin pienkokoonpanojen harjoituksiin.
Opettaja ottaa yhteyttä opiskelijoihin. Tarkemmista
kurssiajoista sovitaan erikseen. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuihin.

1101251 JANNEN YHTYESOITTO JA
STEMMIKSET

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 14.00–14.45
2.8.–31.12.2021, 3.1.–31.5.2022
Janne Ikonen
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssi on tarkoitettu orkesterilaisten ja musikaalin pienkokoonpanojen harjoituksiin.
Opettaja ottaa yhteyttä opiskelijoihin. Tarkemmista
kurssiajoista sovitaan erikseen. Kurssimaksu sisältyy
musiikin lukukausimaksuihin.

1101252 ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI

Harjurinne
Ke 12.30–13.15
24.11.–8.12.2021, 2.–16.2.2022
Janne Ikonen • 6 t • 19 €
Ensisijaisesti kehitysvammaisille tarkoitettu musiikkiryhmä. Kurssilla soitetaan ja lauletaan ryhmässä.
Opintosetelillä tuettu kurssi.

1101262 LUKION STUDIOTEKNIIKKALINJA

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 14.15–15.45
10.8.–21.12.2021, 11.1.–31.5.2022
Pekka Koivunoro • 78 t • 91 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssilla opiskellaan studiotyöskentelyyn ja äänentoistoon liittyviä asioita. Kurssi
keskittyy äänentoistoon live-tilanteissa. Kurssi on
osa Rantasalmen lukion studiotekniikan linjaa, mutta kurssille otetaan opiskelijoita myös lukion ulkopuolelta. Rantasalmen lukio maksaa kurssin opiskelijoilleen, mikäli opiskelija ei keskeytä kurssia. Jos
opiskelija keskeyttää kurssin, niin Rantasalmen lukio
laskuttaa opiskelijalta suoritettujen tuntimäärien
mukaisen kurssimaksun. Lukion ulkopuolisille kurssi
(sis. syksyn ja kevään) maksaa 91 €.
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1102202 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / NÄYTTELIJÄNTYÖ
Tornado
Ma 14.45–16.15
16.8.–20.12.2021, 10.1.–21.4.2022
Tuomo Salmela • 85 t

1102203 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / SYVENTÄVÄ NÄYTTELIJÄNTYÖ
Tornado
Ma 16.15–17.00
16.8.–20.12.2021, 10.1.–21.4.2022
Tuomo Salmela • 44 t

TEATTERI
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalla valmistetaan kevääksi Rantasalmen Nuorisoteatterin musikaali Shrek. Näyttelijät opiskelevat näyttelijäntyötä,
musikaalitanssia ja musikaalilaulua. Musikaaliorkesterin soittajien opintoihin kuuluu vain musikaaliorkesterikurssi. Keväällä 2021 musikaaliin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua syksyllä uudestaan.
Kurssimaksu sisältyy yleiseen lukuvuosimaksuun,
minkä lukiolaisille maksaa Rantasalmen lukio, mikäli
opiskelija ei keskeytä kursseja. Keskeyttäneet opiskelijat maksavat lukukausimaksun itse. Tarkka harjoitusaikataulu löytyy: www.tornis.net.
Kurssi alkaa koe-esiintymisillä ma 30.8. (paitsi, jos
Nunnia ja konnia -musikaalia ei esitetä elokuussa,
niin Shrek-kurssi saattaa alkaa jo 16.8.2021). Yhteistyössä ovat mukana Rantasalmen lukio, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Rantasalmen Nuorisoteatteri
ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys sekä Rantasalmen kunta.

1102204 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / MUSIKAALILAULU

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 14.45–16.15
16.8.–15.12.2021, 12.1.–21.4.2022
Anna-Maija Saari
Huom! Tämä on lukion järjestämä kurssi, joka kuuluu
kaikille musikaalin näyttelijöille. Tälle kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua, eikä siitä peritä erillistä
maksua osallistujilta.

1102205 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / SYVENTÄVÄ MUSIKAALILAULU

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 16.15–17.00
16.8.–15.12.2021, 12.1.–21.4.2022
Anna-Maija Saari
Syventävälle laulukurssille osallistuvat kaikki isoissa
laulurooleissa esiintyvät. Kurssilla harjoitellaan musikaalin soololaulut, duetot ym. Huom! Tämä on lukion
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järjestämä kurssi. Tälle kurssille ei tarvitse erikseen
ilmoittautua, eikä siitä peritä erillistä maksua osallistujilta.

1101263 YKSINLAULU MUSIIKKITEATTERILINJALAISILLE

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ma 19.00–20.20, Pe 16.20–19.40
30.8.–19.11.2021, 10.1.–25.3.2022
Anna Vaskelainen • 175 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opiskellaan yksinlaulua. Lukion
musiikkiteatterilinjan kurssi, musikaaliin osallistuvat
nuoret ovat etusijalla kurssille. Henkilökohtainen
kurssimaksu 175 € / koko vuosi. Kurssimaksu sisältää
materiaalimaksun 5 €. Kurssi kokoontuu yhteensä
kymmenen kertaa (á 40min) syys- ja kevätlukukauden aikana.

KÄDENTAIDOT
1104200 MAINIO MAKRAMEE

Kellarigalleria
Pe 17.00–20.15, la 9.30–12.45
24.9.–16.10.2021
Päivi Pärnänen • 20 t • 31 €
Kurssilla opetellaan makrameesolmuja ja valmistetaan esim. amppeli, seinävaate, tyyny tai koriste
lasipurkin tai -pullon ympärille. Tutustutaan uusiin
punontamateriaaleihin. Ota mukaan omia paksuja
lankoja tai nyörejä. Materiaalia voi ostaa tai tilata
ensimmäisellä kurssikerralla. Syksy: 24.9., 1.–2.10. ja
15.–16.10.2021.

1105200 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / MUSIKAALITANSSI
Tornado
To 14.45–16.15
16.8.–16.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Anastasia Soupios • 88 t

1105201 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK / SYVENTÄVÄ MUSIKAALITANSSI
Tornado
To 16.15–17.00
16.8.–16.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Anastasia Soupios • 45 t

1102206 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SHREK /
musikaaliorkesteri
Tornado
Ke 14.45–17.00
16.8.–15.12.2021, 12.1.–29.5.2022
Marja Ikonen • 154 t

1102220 TUUSMÄEN KESÄTEATTERI

Tuusmäen koulu
Ma 18.00–20.30
25.10.–2.12.2021, 10.1.–2.5.2022
Tuomo Salmela • 60 t • 75 €
Tuusmäen kesäteatteri valmistaa näytelmän kesäksi
2022. Lisätiedot: Leena Suhonen 050 544 5153.
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1104201 OMPELEMISEN ILOA JA
TILKKUJEN LUMOA

Kellarigalleria
Ma 13.30–16.45
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Tuula Bagge • 92 t • 103 €
Korjataan, paikataan, pienennetään ja suurennetaan. Kurssilla annetaan vanhalle vaatteelle uusi
mahdollisuus tai tehdään uusi vaate omille mitoille
valmiskaavoja hyödyntäen. Kurssilaiset saavat opetusta kaikenlaisissa ompeluun liittyvissä asioissa: lasten vaatteet, sisustustekstiilit, asusteet ja tilkkutyöt.
Yksilöllistä opetusta jokaisen lähtötaso huomioiden.

1104202S TUUSMÄEN TAITOPAJA, SYKSY

Tuusmäen koulu
Ti 12.30–15.00
7.9.–23.11.2021
Anne Reponen • 33 t • 47 €
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uusista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Värjätään, tilkkuillaan, ommellaan ja kudotaan kankaita. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan syksyn aiheet opiskelijoiden
toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kevään 2022 opetus
vahvistuu myöhemmin.
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1104207 KANSALLISPUVUN OMPELU

Yhtenäiskoulu, tekstiilityöluokka
La 10.00–15.00
11.9.–11.12.2021, 15.1.–14.5.2022
Tuulikki Matikainen • 60 t • 75 €
Löytyykö kaapistasi kansallispuku tai oletko haaveillut sellaisesta? Tervetuloa iloiseen joukkoon valmistamaan omaa kansallispukua tai sen osaa täydentämään entistä pukua. Toki voit myös korjata vanhasta
kansallispuvusta itsellesi sopivan. Kurssillamme pääset sukeltamaan kansallispukukulttuurin saloihin
monella tapaa. Tällä kurssilla on mahdollista valmistaa myös karjalaisen kansannaisen puku eli feresi tai
muinaispuku. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla
sovimme yhteisesti muut kokoontumiskerrat.

1104208 KESÄVAATEOMPELU

1104203S KOLKONTAIPALEEN TAITOPAJA,
SYKSY

Villa Ilokivi
Ti 9.30–12.00
7.9.–23.11.2021
Anne Reponen • 33 t • 47 €
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uusista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Värjätään, tilkkuillaan, ommellaan ja kudotaan kankaita. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan syksyn aiheet opiskelijoiden
toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kevään 2022 opetus
vahvistuu myöhemmin.

1104204S TIEMASSAAREN TAITOPAJA,
SYKSY

Tiemassaari, monitoimitila
To 16.00–18.30
9.9.–25.11.2021
Eeva Loikkanen • 18 t • 29 €
Kierrätetään vanhaa tai tehdään uutta. Valmistetaan
keskenjääneitä käsitöitä ja opiskelijan valinnan mukaan myös virkataan, neulotaan, tilkkuillaan, ommellaan, kirjotaan, nyplätään jne. Syksyn kokoontumiskerrat: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11.2021.
Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

1104206 KUDONTA

Kellarigalleria
Ke 9.00–12.15
8.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022
Merja Heikkinen • 92 t, 103 €
Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan yksilöllisiä
käyttö- ja koristetekstiilejä. Kudotaan mm. mattoja,
liinoja, seinätekstiilejä sekä fantasiakankaita, joita
käytetään huiveina tai vaatetuskankaina. Soveltuu
kaikille kudonnasta kiinnostuneille.

Kellarigalleria
Ma 16.00–20.15
2.–23.5.2022
Tuula Bagge • 20 t • 31 €
Ommellaan ja tuunataan kivat kesävaatteet trikoosta
tai kankaasta. Kankaan jämistä syntyy puuvillainen
kesähattu, joka suojaa paahteelta ja tuulelta.

1104209 EKOTEKO JA
KESKENERÄISET VALMIIKSI

Kellarigalleria
Uusi kurssi
Ma 17.00–19.30
13.9.–29.11.2021, 17.1.–4.4.2022
Tuula Bagge • 36 t • 51 €
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja, etkä tiedä mitä niistä tekisit? Löytyykö ompelu-, virkkaus- tai
helmikorutyö, joka ei tunnu edistyvän? Ota kesken
jäänyt työ tai kankaat ja langat mukaan ja tule kurssille! Pohditaan yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan, miten tehdä työ valmiiksi. Syksy: 13.9., 27.9.,
11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2021. Kevät: 17.1.,
31.1., 14.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.2022.

1104213 RANTASALON NYPLÄYS

Kellarigalleria
Ke 14.00–16.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022
Eeva Loikkanen • 39 t • 54 €
Valmistetaan opiskelijan valinnan mukaan erilaisia
liinoja, tauluja, pitsejä, kukkia ja koristeita. Syksy:
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 10.11., 24.11.2021. Kevät
2022: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3, 30.3., 13.4.2022.

1104214S LAHDENKYLÄN NYPLÄYS, SYKSY
Toimipaikka avoin
Ke 13.00–15.30
15.9.–1.12.2021
Eeva Loikkanen • 18 t • 29 €

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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Valmistetaan opiskelijan valinnan mukaan erilaisia
kukkia, liinoja, pitsejä, tauluja, koristeita ja käyttöesineitä. Syksy: 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11.,
1.12.2021. Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

1104228 LUOVAT SORMET SAVEEN

Kellarigalleria
To 17.00–20.30
9.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022
Hannele Hämäläinen • 92 t • 103 €
Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttöesineitä käsin
rakentamalla. Esim. kotiin ja puutarhaan ruukkuja,
astioita, amppeleita, koruja ym. Mahdollisuus myös
dreijata.

1104229 HUONEKALUJEN VERHOILU

Kellarigalleria
Ti 17.00–20.15
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Anja Kokkonen • 92 t • 103 €
Tehdään uusi ilme huonekaluille! Oppitunneilla muokataan kirpparilöytöjä tai uudistetaan kodin vanhoja
kalusteita. Kurssilla voi tehdä joko pienimuotoisen
uudistuksen tai perusteellisen korjauksen; puuosat,
jouset, pehmusteet ja kankaat.

1104230 PUUTYÖT

Yhtenäiskoulu, puutyöluokka
Ma 17.30–20.45
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Mauri Mäkelä • 92 t • 103 €
Kurssilla opiskellaan puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallista sekä monipuolista käyttöä laadukkaiden huonekalujen ja tarve-esineiden valmistuksessa.

KIELET, KIRJALLISUUS
Mikkelin kansalaisopiston verkkokielikurssit löytyvät opinto-oppaan sivuilta 14–16.

1203202 ENGLANTIA EDISTYNEILLE

Yhtenäiskoulu, yläkoulun kieliluokka
Ti 15.00–16.30
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Päivi Koikkalainen-Rovamo • 46 t • 61 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opi uusia sanoja uusissa tilanteissa.
Rohkaistu puhumaan ja esittämään mielipiteitäsi.
Opetusta eriytetään taitojesi mukaan, mutta parhaat
onnistumisen kokemukset saat, jos hallitset kohtuullisesti englantia. Kertaamme ja jatkamme Stepping
Stones 3 -kirjaa. Kurssille voi osallistua myös lyhyemmissä jaksoissa (3–4 opetuskertaa) tiettyä aihealuetta opiskellen. Yksittäisen aihealueen kurssimaksu
on 19 €. Syksyn aikana käsittelemme ihmissuhteita,
asumista ja juhlapäiviä.

1203203 LET´S TALK!

Yhtenäiskoulu, yläkoulun kieliluokka
Ti 17.00–18.30
7.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022
Päivi Koikkalainen-Rovamo • 46 t • 61 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Opimme englantia puhumalla ja
kuuntelemalla. Aiemmat englannin taidot auttavat,
mutta tarvittaessa aloitamme alkeista.

1302200 LUKUPIIRI

Kunnantalo
Ma 17.30–19.00
6.9.–13.12.2021, 10.1.–2.5.2022
Jaana Viljakainen • 32 t • 46 €
Tämä kurssi voi siirtyä etäopetukseen. Tervetuloa
lukupiiriin! Lukupiirissä luetaan kotimaista ja ulkomaalaista kaunokirjallisuutta - novelleja, runoja ja
romaaneja. Piirissä keskustellaan luetuista teksteistä
ja jaetaan lukukokemuksia.
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TIETOTEKNIIKKA
3401200 DIGIKLINIKKA, RANTASALMI

Kunnantalo, valtuustosali
Ma 15.00–18.15
13.9.–22.11.2021, 17.1.–25.4.2022
Markku Lybeck • 36 t • 15 €/30 min
Digiklinikalla saat yksilöllistä täsmäopetusta toivomistasi aiheista. Tarvitsetko oppia läppärin käyttöön;
ohjelmistojen opiskeluun, laitteen siivoamiseen ja
nopeuttamiseen, erilaisten ongelmien ratkaisuun?
Muita aiheita voivat olla älypuhelimen tai tabletin
käyttö ja sovellukset kuten WhatsApp, sähköposti,
verkkopankit, Facebook, Instagram, navigaattori,
valokuvien jakaminen. Soita kansalaisopiston toimistoon, ilmoita lyhyesti sisältötoive ja varaa aika. Syksy
13.9., 4.10., 1.11. ja 22.11.2021. Kevät: 17.1., 7.2.,
7.3., 28.3. ja 25.4.2022.

3401201 SOME JA VIESTINTÄSOVELLUKSET
TUTUKSI, RANTASALMI

Kunnantalo, valtuustosali
Uusi kurssi
Ti 16.00–18.15
11.1.–8.2.2022
Markku Lybeck • 15 t • 25 €
Opi hyödyntämään tärkeimpiä sosiaalisen median
työkaluja puhelimella. Kurssi koostuu teemoista.
WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Tori.fi ja
muut suositut sovellukset.

TANSSI
1105205 SHOWTANSSI 0.–3. LUOKKALAISILLE LAPSILLE

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 17.30–18.15
2.9.–16.12.2021, 13.1.–31.3.2022
Anastasia Soupios • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Showtanssi sisältää elementtejä eri
tanssityyleistä, kuten jazztanssista ja nykytanssista.

Myös lattareista ja streetlajeista otetaan vaikutteita.
Pääpaino on koreografiatyöskentelyssä sekä esiintymistaidon vahvistamisessa tanssin perustekniikkaa
unohtamatta.

1105206 SHOWTANSSI 4. LUOKKALAISILLE
JA SITÄ VANHEMMILLE LAPSILLE JA
NUORILLE

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 18.15–19.00
2.9.–16.12.2021, 13.1.–31.3.2022
Anastasia Soupios • 23 t • 35 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Showtanssi sisältää elementtejä eri
tanssityyleistä, kuten jazztanssista ja nykytanssista.
Myös lattareista ja streetlajeista otetaan vaikutteita.
Pääpaino on koreografiatyöskentelyssä sekä esiintymistaidon vahvistamisessa tanssin perustekniikkaa
unohtamatta.

TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA -KURSSIT

Kurssit toteutetaan yhdessä Etelä-Savon Liikunta
ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa
2-hankkeen kanssa. Hanke saa osarahoitusta EU:n
maaseuturahaston kautta.

1105210 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
LATTARIT

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 19.00–20.00
9.9.–9.12.2021, 13.1.–28.4.2022
Ei 14.10.
Mari Kurtti • 35 t • 25 €
Latinalaistanssirytmejä ja lihaskuntoharjoittelua –
tanssia, tekniikkaa, voimaa, hikeä ja hymyjä. Kurssilla
lähdetään alkeista liikkeelle. Ota mukaan oma jumppapatja ja juomapullo.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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Hei, olen tanssinopettaja
(AMK) Mari Kurtti Mikkelistä ja Etelä-Savon Liikunta
ry:llä projektipäällikkönä
Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeessa. Arvojeni
liikunnan ilon, rohkeuden ja
inhimillisyyden mukaisesti
haluan lähestyä asioita
yleensä ilon ja positiivisuuden kautta, olla rohkea ja
rohkaista myös toisia poistumaan mukavuusalueeltaan.
Tanssissa on taikaa, jota haluan olla jakamassa ja
kokemassa kanssanne. Tervetuloa tunneille!

1105211 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
PARITANSSIN ALKEET

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 20.00–21.00
9.9.–9.12.2021, 13.1.–28.4.2022
Ei 14.10.
Mari Kurtti • 35 t • 25 €
Lähdemme kurssilla alkeista liikkeelle opetellen tanssimaan sekä perinteisiä lavatansseja että latinalaisrytmejä. Tanssi on askelien ohella paljon muutakin,
tervetuloa tutustumaan! HUOM! Koronapandemiasta johtuen ilmoittautuminen oman parin kanssa!
Kurssilla tanssitaan vain oman parin kanssa.

1105212 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN BALETTI 6–9 V.
Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 14.30–15.15
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1 t • 5 €

1105215 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: LASTEN BALETTI 6–9 V.

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 14.30–15.15
23.10.2021
Carmen Rodergas • 1 t • 5 €
Tunnilla opetellaan baletin alkeita lapsille sopivin tavoin perusliikkeitä harjoitellen ja mielikuvitusta hyödyntäen. Varusteiksi riittää paljaat jalat ja joustava
liikunta-asu esim. t-paita ja trikoot.

1105213 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN (YLI 10 V.)
KATUTANSSI
Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 15.30–16.30
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1,33 • 5 €
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Carmen Rodergas on kata-

lonialainen tanssija, tanssipedagogi ja koreografi, jolla
on yli 26 vuotta kokemusta
tanssinopetuksen parista. Hän
aloitti balettiopinnot 5-vuotiaana ja valmistui tanssijaksi ja
tanssipedagogiksi vuonna 1997
Saksassa. Opettajana hän on
toiminut Suomessa, Saksassa ja
Tšekissä. Carmen toimii tanssikoulun rehtorina ja opettajana.
Sen lisäksi hän keskittyy taiteelliseen työskentelyyn.
Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

1105216 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: NUORTEN (YLI 10 V.)
KATUTANSSI

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 15.30–16.30
23.10.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €
Katutanssi on vauhdikas ja rento tanssitapa, jossa
tarvitaan notkeutta ja kehonhallintaa. Katutanssissa
yhdistetään jalkojen, käsien sekä vartalon liikkeitä
rytmisiksi kokonaisuuksiksi. Katutanssi sekoittaa eri
tyylejä, kuten hip hop, locking & popping ja funk,
sekä old school ja new school -tyylejä. Varusteeksi
verkkarit, t-paita ja vaaleapohjaiset sisäkäyttöön tarkoitetut lenkkitossut.

1105214 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN FLAMENCO

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 16.30–17.30
11.9.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €
Flamenco on ainutlaatuinen ja monimuotoinen taidelaji, joka rakentuu laulun, soiton ja tanssin vuorovaikutukselle. Tunneilla opetellaan espanjalaisen
flamencotanssin perustekniikka, jalkakoputuksia, käsien ja vartalon liikkeitä sekä rytmiikkaa. Varusteeksi
joustavat sisäliikuntavaatteet, tanssilenkkarit/jumppatossut tms. tanssiin sopivat jalkineet.

1105217 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA,
TANSSILAUANTAI: AIKUISTEN BALETTI

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 16.30–17.30
23.10.2021
Carmen Rodergas • 1,33 t • 5 €
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä ilmaisua. Varusteena pehmeät balettitossut tai sukat ja joustava
tanssiasu.
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LIIKUNTA, TERVEYS
8301202 NAISTEN KUNTOSALI 1

Urheilukeskus, kuntosali
Ma 9.00–10.00
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Sonja Kärkkäinen • 31 t • 45 €
Ikäihmisten omilla aamupäivän kursseilla liikutaan
oman kuntotason mukaisesti. Verrytellään yhdessä.
Kurssilla saa opastusta ja ideoita omaan kuntosaliharjoitteluun. Kurssilaiset hankkivat kuntosalikortin
esim. kirjastosta.
Sonja Kärkkäinen

Olen ohjannut lavatanssijumppaa nelisen vuotta ja opiskellut
toiminnallisen harjoittelun
personal traineriksi. Teen
yksilöllisiä valmennuksia sekä
ohjaan erilaisia ryhmiä. Tykkään
liikunnallisesta elämäntavasta
ja pidän ihmisten kanssa työskentelystä. Erilaisten ryhmien
kanssa jumppaaminen on
kivaa ja inspiroivaa. Aina löytyy
uusia oivalluksia sekä mukavia
kohtaamisia!

8301203 NAISTEN KUNTOSALI 2

Urheilukeskus, kuntosali
Ma 10.15–11.15
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Sonja Kärkkäinen • 31 t • 45 €
Ikäihmisten omilla aamupäivän kursseilla liikutaan
oman kuntotason mukaisesti. Verrytellään yhdessä.
Kurssilla saa opastusta ja ideoita omaan kuntosaliharjoitteluun. Kurssilaiset hankkivat kuntosalikortin
esim. kirjastosta.

8301204 NAISTEN JA MIESTEN KUNTOSALI

Urheilukeskus, kuntosali
Ma 11.30–12.30
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Sonja Kärkkäinen • 31 t • 45 €
Ikäihmisten omilla aamupäivän kursseilla liikutaan
oman kuntotason mukaisesti. Verrytellään yhdessä.
Kurssilla saa opastusta ja ideoita omaan kuntosaliharjoitteluun. Kurssilaiset hankkivat kuntosalikortin
esim. kirjastosta.

8301205S TERVEYSLIIKUNTA, TUUSMÄKI,
SYKSY

Tuusmäen koulu
Ke 18.00–19.00
8.9.–24.11.2021
Minna Tilaeus • 15 t • 25 €
Terveysliikuntaa miehille ja naisille. Liikkuvuutta ja

voimaa jäseniin omaa kehoa ja välineitä (esim. tuolit
ja kepit) käyttäen. Nautitaan iloisesta tunnelmasta ja
saadaan mieli virkeäksi. Suositaan käyttämään omia
mattoalustoja. Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

8301206S TERVEYSLIIKUNTA, HILTULA,
SYKSY

Hiltula, Seurojentalo
Ke 18.30–19.30
8.9.–24.11.2021
Sonja Kärkkäinen • 15 t • 25 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Terveysliikuntaa ja hikijumppaa
miehille ja naisille. Kaikki liikkuvat kuntotasonsa mukaan. Suositaan käyttämään omia mattoalustoja. Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

8301207S TERVEYSLIIKUNTA, TIEMASSAARI,
SYKSY

Tiemassaari, monitoimitila
Ma 18.00–19.00
6.9.–22.11.2021
Minna Tilaeus • 15 t • 25 €
Terveysliikuntaa ja hikijumppaa miehille ja naisille.
Kaikki liikkuvat kuntotasonsa mukaan. Suositaan
käyttämään omia mattoalustoja. Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

8301208S TERVEYSLIIKUNTA, ASIKKALA,
SYKSY

Rantasalmi Golf
Ke 16.30–17.30
8.9.–24.11.2021
Sonja Kärkkäinen • 15 t • 25 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Terveysliikuntaa ja hikijumppaa
miehille ja naisille. Kaikki liikkuvat kuntotasonsa mukaan. Suositaan käyttämään omia mattoalustoja. Kevään 2022 opetus vahvistuu myöhemmin.

8301209 TUOLIJUMPPA

Kunnantalo, valtuustosali
Ma 13.00–13.45
6.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Sonja Kärkkäinen • 23 t • 35 €
Kurssilla tehdään matalan kynnyksen terveysliikuntaharjoituksia esteettömässä ympäristössä - mukavasti
keskellä päivää!

8301216 PILATES

Kellarigalleria
Ke 17.15–18.15
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Per Lindblad • 31 t • 45 €
Pilateksen peruskurssilla harjoitukset perustuvat ke-
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hon keskustan hallintaan ja vartalon syvien lihasten
vahvistamiseen. Pilates-harjoittelu sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille liikkujille. Siis myös huonokuntoisille, selän ongelmista kärsiville ja ylipainoisille.

8301217 JOOGA

Kellarigalleria
Ke 18.30–20.00
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Per Lindblad • 46 t • 61 €
Tästä alkaa joogan tie! Lempeä hathajooga auttaa
saavuttamaan kiinteämmän vartalon ja paremman
fyysisen terveyden sekä kehon ja mielen tasapainon.
Hathajoogaan yhdistynyt rajajooga palauttaa mielen lempeästi perustilaansa, syvään miellyttävään
hiljaisuuteen. Mielen hiljentyessä arkipäivän vastoinkäymisetkin alkavat asettua oikeisiin mittasuhteisiinsa. Tekee mieli pysähtyä juuri tähän hetkeen.
Nauttia elämästä sen kaikkine suruineen ja riemuineen. Nauttia olemisesta. Vuorottelemalla avaavia
venytysliikkeitä ja rentouttavia asentoja keho rauhoittuu ja mieli tyyntyy. Joogan avulla lihasten jäykkyys hellittää ja kehon aineenvaihdunta paranee. Ota
mukaan oma alusta ja rennot vaatteet.

8301218 KEHONHUOLTO

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 16.15–17.15
9.9.–25.11.2021 • 13.1.–7.4.2022
Matti Pakalén, 31 t • 45 €
Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssi sisältää dynaamisia ja staattisia venyttelytekniikoita. Käymme läpi käytännössä
foamrullatekniikat sekä triggerpistemanipulaatiot.
Suositaan käyttämään omia mattoalustoja.
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LIIKUNTA, TERVEYS – ETÄKURSSIT
8301300 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET

Uusi kurssi
Ma 10.00–11.00
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022
Ritva Hänninen • 31 t • 45 €
Toimintakykyä parantavaa terveysliikuntaa fysioterapeutin ohjauksessa. Mahdollisuus osallistua etäopetuksena Rantasalmelta käsin. Reaaliaikaisessa
opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti
myös tallennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin
oman aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.

8301306 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ

Uusi kurssi
Ke 9.00–9.30
8.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022
Ritva Hänninen • 15 t • 25 €
Kevyt, rauhoittava ja kehoa herättävä aamujumppa
fysioterapeutin ohjauksessa. Mahdollisuus osallistua
etäopetuksena Rantasalmelta käsin. Reaaliaikaisessa opetuksessa voit kysyä opettajalta neuvoja. Tunti
myös tallennetaan, joten sen voi katsoa myöhemmin
oman aikataulun mukaan. Linkki kurssille ja tallenteeseen lähetetään osallistujille sähköpostilla.

KOTITALOUS
8102206 HYGIENIAPASSIKOULUTUS,
RANTASALMI

Kunnantalo
Ti 18.00–20.15
12.–19.10.2021, 8.–15.3.2022
Mervi Kukkonen • 12 t • 62 € + testimaksu 20 €
Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden
saastumisesta (kontaminaatiosta), ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia,
puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, viranomaiset. Kurssin loppukoe/testi viimeisellä opetuskerralla keväällä 2022.
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Ilmoittautumiset alkavat maanantaina 16.8.2021 klo 12.00.
Voit ilmoittautua sähköisesti kansalaisopiston nettisivujen kautta tai puhelimella.

www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
Huom! Sähkö- ja puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Syyslukukausi: 1.8.2021-12.12.2021 (syystauko viikolla 43)
Kevätlukukausi: 10.1.2022-31.7.2022 (kevättauko viikolla 9)

Tervetuloa opiskelemaan!

