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JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO
TUOTTAA HYVINVOINTIA KUNTALAISILLE
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on lähtenyt kehittämään toimintaansa ja kurssitarjontaansa osaamisperusteisuuden myötä. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että kurssikuvauksia on selkeytetty ja niiden
yhteyteen on kuvattu osaamistavoitteet, joihin kurssilla pyritään. Osaamisperusteinen kurssikuvaus
ilmentää entistä selkeämmin kurssin opettajan asiantuntemusta sekä antaa opiskelijalle tarkempaa
tietoa siitä, mitä hänen odotetaan tietävän ja osaavan kurssin päätteeksi. Osaamisperusteisuus luo
yhteisen kielen kansalaisopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Kansalaisopistolla osaamisperusteisten kurssien järjestäminen on vapaaehtoista. Vapaan sivistystyön vapaus säilyy edelleen ja
mahdollistaa eri-ikäisten kuntalaisten harrastusmahdollisuuden jatkossakin.
Kansalaisopisto toimii yhtenä kunnan hyvinvointipalvelujen tuottajana. Tämä näkyy kansalaisopiston ohjelmassa monipuolisina kulttuurihyvinvointiin liittyvinä kursseina. Kuntaliiton mukaan inhimillisesti ja myös resurssien kannalta on viisasta ja kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä esimerkiksi kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Kansalaisopiston kurssit,
musiikkitapahtumat ja teatteriesitykset tarjoavat kuntalaisille yhteisöllistä kulttuuritoimintaa, joka
edesauttaa osallisuuden lisäämistä kulttuurisin keinoin. Vastaavasti kansalaisopiston esimerkiksi liikunta-, tanssi- ja terveyteen liittyvät kurssit tarjoavat mahdollisuuden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Kansalaisopisto toteuttaa kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävää koulutustehtäväänsä koulutuksellisen
tasa-arvon ja lähipalveluperiaatteen pohjalta. Kansalaisopisto kuuntelee herkällä korvalla kuntalaisia
ja pyrkii toteuttamaan eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia oppimisen paikkoja. Näitä oppimisen
paikkoja kansalaisopisto suunnittelee myös kunnan eri toimijoiden kanssa. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat paikallisten työelämäpalveluiden ja eläkeläisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen avautui tänä lukuvuonna 2022–2023 sähköisenä
17.6.2022. Kursseille ilmoittautuminen on ollut mahdollista heti opinto-ohjelman valmistumisen jälkeen. Kädessäsi oleva opinto-ohjelma on luettavissa myös sähköisesti osoitteessa
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi.
Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan Järvi-Saimaan kansalaisopistoon!
Anne Partanen
Järvi-Saimaan kansalaisopiston rehtori, KT
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OPINTO-OHJELMA 2022–2023
Tämä opinto-ohjelma sisältää lukuvuoden 2022–2023 lähi- ja etäopetuksen. Lukuvuoden aikana
kansalaisopisto toteuttaa läpi vuoden kestävien lähiopetuskurssien lisäksi lyhytkursseja ja tapahtumia sekä siirtää tarvittaessa lähiopetuskursseja etäopetuskursseiksi. Opinto-ohjelmaan on merkitty
tähdellä (*) kaikki ne kurssit, jotka voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

KANSALAISOPISTON OPINTOKAUSI
LUKUKAUSI

KANSALAISOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUS/RANTASALMI

Syyslukukausi
Syystauko viikolla 43

1.8.2022–16.12.2022

1.8.2022–31.12.2022

9.1.2023–31.7.2023

1.1.2023–31.7.2023

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.
Kurssille ilmoittautuminen on alkanut sähköisesti 17.6.2022 klo 9.00. Kurssille voi 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
Sulkava:
Toimisto: 044 417 5220
Juva:
Toimisto: 044 417 5224
Rantasalmi:
Toimisto: 044 417 5226/044 417 5220
Ilmoittautuminen sähköisesti internetissä
Uuden järjestelmän kautta: https://uusi.opistopalvelut.fi/jarvisaimaa/fi/
Vanhan järjestelmän kautta: https://www.opistopalvelut.fi/jarvisaimaa/
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 palaut6
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taneisiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen soittotuntien alkamista opetusaikojen sopimiseksi.
Rantasalmella uusille instrumenttiopiskelijoille tiedotetaan vapautuvista oppilaspaikoista to
18.8.2022 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. 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.
Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään seuraavia lupa-asioita:
Markkinointilupa = Järvi-Saimaan kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tietoa kurssitarjonnastaan
tai uusista kursseistaan.
Tiedotelupa = Kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tiedotteita esim. kurssin peruuntumisesta/
siirtymisestä
Turvakielto = Kansalaisopisto rajoittaa henkilön osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä vain sellaisille viranomaisille, joilla on oikeus turvakiellon alaisten
tietojen käsittelyyn.
Kuvalupa = Kansalaisopisto saa ottaa kuvia ja julkaista kuvia, joissa henkilö esiintyy. Kuvattavan henkilön nimi saatetaan laittaa esille kuvan yhteyteen.
Salainen puhelinnumero = Kansalaisopisto saa tiedon, että henkilöllä on käytössään salainen puhelinnumero.
Lupa julkaista tuloksia = Kansalaisopisto voi julkaista tuloksia esim. palaute- ja kurssitarjontaan liittyvistä kyselyistä, joihin henkilö on osallistunut. Tuloksissa henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Lisäksi
kansalaisopisto voi julkaista kuvia kädentaitojen näyttelyissä valmistetuista töistä.

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 poissaolon vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, kansalaisopisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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Kansalaisopistossa ei voi pitää varalla opiskelupaikkaa eli opiskelija ilmoittautuu ja varaa paikan
kurssille, mutta ei osallistu sen toimintaan. Jos opiskelija ei voi osallistua kurssille, tulee hänen perua
se ohjeistuksen mukaisesti. Kansalaisopisto antaa vapautuvan opiskelupaikan jonossa olevalle opiskelijalle.
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.
Kurssin peruminen terveydellisistä syistä
Maksuttoman perumisajan jälkeen kurssipaikan peruminen terveydellisistä syistä edellyttää yhteydenottoa kansalaisopiston toimistoon. Koko lukukauden pituisesta kurssista veloitetaan perumiseen
mennessä pidetyt kerrat. Kurssimaksu veloitetaan kokonaan, jos kurssin tuntimäärästä 50 % on pidetty. Lyhytkurssin peruminen terveydellisistä syistä on tehtävä viimeistään kurssin alkamispäivästä
seuraavana arkipäivänä, jolloin perumisesta veloitetaan materiaalimaksu, jos se sisältyy kurssimaksuun.

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

Opinto-ohjelmaan on merkitty tähdellä (*) kaikki ne kurssit, jotka 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).
8
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Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

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 rekisterinpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu
Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille
ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen. 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.
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:
Kansalaisopiston asiakas-, henkilöstö- ja kurssihallinta - Sulkava.fi

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, netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta maksaminen ei ole mahdollista. Maksamattomat laskut menevät perintään, jonka hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy. Perintätoimisto
lisää laskun loppusummaan viivästyskoron. Tarvittaessa ennen kurssilaskun eräpäivää maksuasioissa
voi ottaa yhteyttä kansalaisopiston toimistoon, p. 044 417 5220. Mikäli opiskelija haluaa, voi hän
osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla vain jommallekummalle lukukaudelle. Kurssimaksu on
silloin puolet koko lukuvuoden maksusta. Kevätlukukauden peruminen tulee ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 28.10.2022.

ERIKOISKURSSIT
Opinto-oppaassa erikoiskurssiksi nimitetään kurssia, jonka järjestämiskustannukset ovat tavallisia
kursseja korkeammat (esim. FasciaMethod ja tanssiliikunta, seuratanssin perus- ja jatkokurssi, karaokekurssi) tai kurssit, jotka kokoontuvat kesä–heinäkuun aikana. Erikoiskurssit on mainittu erikseen opinto-ohjelmassa.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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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 opinto-ohjelmassa 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 TERVEYSTURVALLISEEN 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. Lähiopetus järjestetään edellä mainittujen ohjeistusten mukaisesti väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.
Kansalaisopiston henkilöstö huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja opastaa kurssilaisia
tarvittaessa.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelmasta löytyy ohjeita lukuvuoden 2022–2023
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 195 €
Lukuvuosimaksun maksamalla voi osallistua lukuvuoden aikana enintään kuudelle kurssille kaikissa
kolmessa kunnassa lukuun ottamatta erikoiskursseja, yksinlaulua ja instrumenttiopetusta. Lukuvuosimaksun saaminen edellyttää yhteyttä kansalaisopiston toimistoon. Lukuvuosimaksua ei palauteta,
vaikka jokin valittu kurssi ei alkaisikaan. Edellisen lisäksi, jos lähiopetuskurssi siirretään tarvittaessa
etäopetuskursseiksi, lukuvuosimaksua ei palauteta. HUOM! Jos opiskelija on ilmoittautunut lukuvuosimaksulla kurssille, mutta ei osallistu kurssin toimintaan, peruuttamatta jääneestä kurssi-ilmoittautumisesta veloitamme 10 €:n maksun. Lukuvuosimaksu on voimassa 1.8.2022–31.5.2023 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 musiikkiteatterivastaavalle
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.
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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.
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.
ePassilla voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä puhelimitse, netissä tai kansalaisopiston toimistoissa.

MUSIIKIN OPISKELU JA KURSSIMAKSUT LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA
Kaikissa kansalaisopiston toimipisteissä musiikin instrumenttiopetus on henkilökohtaista opetusta.
Henkilökohtaisen tunnin pituus on 20, 30 tai 40 minuuttia. 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 musiikin 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 98 € ja kevätlukukausi 107 € 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 128 € ja kevätlukukaudelta 137 €. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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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. Uusien opetussuunnitelmien mukaan yhteissoittoon kannustetaan myös muissa instrumenteissa (kuten piano, kitara, sähköbasso). Soitinvalmennukseen Rantasalmella voivat osallistua viisi
vuotta täyttäneet. Rantasalmella annetaan taiteen perusopetusta myös teatteritaiteessa.
Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut syyslukukaudelta 103 € ja kevätlukukaudelta 112 €
sisältää yhden instrumentin (20 min) esim. huilu, piano tai lyömäsoittimet ja mahdolliset muut musiikkiaineet, esim. musiikin perusteet, kuorot tai orkesterit. 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) 103 €/syyslukukausi ja 112 €/kevätlukukausi. Kurssihinnat sisältävät kopiokuluja 5 €/
lukuvuosi/opiskelija.
Instrumentissaan vähintään perustaso 1:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus
30 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 133 €/syksy ja 142 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.
Instrumentissaan vähintään perustaso 3:n suorittaneilla on opettajan suosituksesta mahdollisuus
40 min opetuskertaan pääsoittimessaan. Lukukausimaksu on 163 €/syksy ja 172 €/kevät. Lukukausimaksut sisältävät kopiokuluja 5 €/lukuvuosi/opiskelija.

OPINTOSETELIAVUSTUS 25 €/henkilö
Opetushallitus on myöntänyt opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää korvaamaan tai alentamaan opiskelijoiden lähi- tai etäopetuskurssimaksuja. Seuraaviin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt
saavat yhden 25 €:n alennuksen valitsemastaan yhdestä kurssista: työttömät, eläkkeellä olevat,
maahanmuuttajat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat. 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 2022–2023
1101252 Erityisryhmien musiikki
1101413 Musiikkihetki Ilona
1105400 Päiväkeskuksen tanssikurssi
1105305 Sampolan tanssikurssi
1201300 Suomea venäjänkielisille
3401310 Sähköiset palvelut
3401401 Sähköiset palvelut
8102400 Äijien ruokakurssi
8301315 Erityisryhmien liikunta
8301314 Kehonhuolto (miehet)
1101319 Musiikkihetki (Koivula)
12
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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 opinto-ohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetuskurssiin kuuluva tehtävä tai toiminta.
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
Opinto-ohjelmaan 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.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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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.

VIRKISTYS- JA TYÖHYVINVOINTIKURSSIT YRITYKSILLE JA TYÖYHTEISÖILLE
SEKÄ MUU MYYNTIKOULUTUS
Kansalaisopistolla on valmius järjestää yrityksille, työyhteisöille tai ystäväporukoille suunnattuja
työhyvinvointia edistäviä lyhytkursseja sekä eri mittaisia 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 2022–2023
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.
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VERKKOKIELIKURSSIT
Järvi-Saimaan kansalaisopisto toteuttaa Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston
verkkokielikursseja. Kursseille voi osallistua kaikista toimipisteistä. Kurssit järjestetään yhteistyössä
muiden opistojen kanssa. Varasijalta on mahdollista päästä kursseille, jos muilta kursseja varanneilta
opistoilta jää opiskelupaikkoja lunastamatta.

Mikkelin kansalaisopiston kielikurssit:
1203481 ENGLANNIN ALKEET VERKOSSA
12.9.–11.12.2022, 36 oppituntia, 65 €

FM Laura Kalliomäki

Tällä kurssilla voit opiskella englannin kielen alkeita itsenäisesti kotona. Kurssilla tutustutaan 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.

12034857 ENGLANNIN KIELIOPIN KERTAUS
VERKOSSA, TASOT 3–5/B1-C1
12.9.–9.10.2022, 12 oppituntia, 25 €

FM Laura Kalliomäki
Tällä lyhytkurssilla opiskellaan kielioppia monipuolisten tehtävien avulla. Jokaiselle viikolle on uudet
tehtävät. Ensimmäisellä viikolla keskitytään verbeihin, toisella substantiiveihin, kolmannella pronomineihin ja prepositioihin ja neljännellä lauseoppiin.
Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, saat opettajalta tarkempia ohjeita
kurssista sitä kautta.

1203493 NUTS ABOUT CHRISTMAS. TASOT
3–5/B1-C1
5.–18.12.2022, 8 oppituntia, 20 €

FM Laura Kalliomäki

Onko joulun odotus sinunkin mielestäsi vuoden parasta aikaa? Tule mukaan tälle kahden viikon englannin lyhytkurssille virittäytymään joulun tunnelmaan! Löydät kahtena maanantaina kurssin sivuilta
tehtäväpaketin, jossa on erilaisia joulun viettoon ja
historiaan liittyviä tehtäviä, mm. tekstejä, sanastotehtäviä, lauluja ja muita kuunteluita. Kurssi sopii
kaikille, jotka haluavat nauttia joulun tunnelmasta
mahdollisimman pitkään ja kerrata englantia samalla. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi kurssille ilmoittautuessasi, saat opettajalta tarkempia ohjeita
kurssista sitä kautta.

1206491 VENÄJÄN VERKKOKURSSI, OSA 1
(ALKEET), TASO 1/A1
12.9.–11.12.2022, 36 oppituntia, 65 €
FM Irina Taskinen

Kurssi sinulle, joka haluaisit opiskella itsenäisesti ja
itse valitsemanasi ajankohtana. Kurssi alkaa aakkosista, ääntämisestä ja intonaatiosta. Harjoittelet
venäjän kielen keskeisiä perusrakenteita ja aloittelijalle tärkeitä käytännön kielenkäyttötilanteita.
Saat myös palautettavia kirjoitusharjoituksia, joista
opettaja antaa sinulle henkilökohtaista palautetta.
Kurssi järjestetään kokonaan verkossa ja oppimateriaaleina käytetään verkkokurssiaineistoja (ei
oppikirjaa, mutta kirjoista voi olla hyötyä kurssilla). Kurssi vastaa tasoltaan esim. Kafé Piter 1 kirjan
alkupuolta. Saat kurssin alussa tarkemmat ohjeet
sähköpostitse. Muista antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi!

1298071 KIINAN ALKEET

14.9.–7.12.2022 klo 18.00–19.30, 24 oppituntia,
45 €
Xiaoning Han
Aivan alkeista lähtevä kiinan verkkokurssi. Kurssilla opettelet kiinan kielen perusasioita ja tutustut
kiinalaiseen kulttuuriin. Opetus tapahtuu Teamsin
välityksellä. Oppikirja Zou ba! Kurssille järjestetään
jatkoa keväällä 2023, mikäli jatkajia on tarpeeksi.

Pieksämäen seutuopisto:
1212400 JAPANIN ALKEISKURSSI
VERKOSSA
La klo 10–11.30, syksy 14 t ja kevät 16 t, 40 €
Opintokerrat:
Syksy: 1.10., 8.10., 15,10., 22.10., 5.11., 19.11.,
26.11.22
Kevät: 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 11.3., 18.3.,
25.3., 1.4.23
Opettaja: HuK Elina Lannoy

Japanin opiskelua aivan alusta. Tutustumme japanin kielen ääntämiseen ja kirjoitusjärjestelmän
kolmiin merkistöihin. Opimme kertomaan itsestämme, laskemaan, sekä asioimaan kahvilassa tai
kaupoilla. Opiskelu Zoom -alustalla. Hybridiopetusta Pieksämäen kanssa eli osa opiskelijoita lähiopetuksessa ja osa etänä samaan aikaan. Tarvitset
nettiyhteyden, tietokoneen tai tabletin, kaiuttimet,
kuulokkeet ja mielellään kameran. Kurssikirja tulee
ostaa itse. Oppikirjana Michi 1.
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YLEISÖLUENNOT, RETKET, TAPAHTUMAT
Tarkemmat tiedot löytyvät kansalaisopiston nettisivuilta.

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VERKKOLUENNOT
Jyväskylän kesäyliopiston syksyllä 2022 toteuttamat verkkoluennot toteutetaan moniviestimen
kautta, jolloin lähetys tapahtuu Jyväskylän kesäyliopistosta. Järvi-Saimaan kansalaisopiston eri toimipisteet toimivat luentojen vastaanottajina. Verkkoluennoille on ennakkoilmoittautuminen siihen
kansalaisopiston toimipisteeseen, jossa verkkoluento esitetään. Osallistujien ei tarvitse tuoda mukanaan omaa tietokonetta tai muita laitteita. Osallistujien toivotaan tulevan paikalle 10 minuuttia
ennen lähetyksen alkua. HUOM! Jos verkkoluennon haluaa kuunnella etänä kotoa käsin, tulee
ilmoittautua Jyväskylän Ikääntyvien yliopistoon, joka lähettää linkin etäosallistumista varten. Tällöin Jyväskylän kesäyliopisto perii etäluennosta osallistumismaksun sekä antaa tarvittavan digituen. Sen sijaan Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimipisteiden kirjastoissa järjestämille luennoille
on vapaa pääsy. Tervetuloa!
AIVOKAPASITEETIN YLLÄPITO IKÄÄNTYESSÄ
5.10.2022 klo 14.00–16.00 Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kirjasto
Neuropsykologian professori Risto O. Roine
EUROOPAN JA SUOMEN TALOUSTILANNE JA RAHAPOLITIIKKA
23.11.2022 klo 14.00–16.00 Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen kirjasto
Pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki

TAPAHTUMAT
KANSALAISOPISTO MUKANA SULKAVAISET-TAPAHTUMASSA
Kansalaisopisto esittelee toimintaansa elokuussa Sulkavalla järjestettävässä Sulkavaiset-tapahtumassa. Kansalaisopiston henkilökunta kertoo kansalaisopiston kurssitarjonnasta. Tapahtumassa voi
myös ilmoittautua kansalaisopiston kursseille.
KANSALAISOPISTO ESITTÄYTYY JUVALLA KÄDENTAITOJEN NÄYTTELYTILAISUUDESSA
Juvalla 26.–28.8.2022 järjestettävän kädentaitojen näyttelyn yhteydessä kansalaisopisto esittelee
toimintaansa. Tilaisuudessa on mahdollisuus myös ilmoittautua kursseille.
OSAAMINEN NÄKYVIIN -VIIKKO 36
Kansalaisopisto on mukana osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen liittyvä
valtakunnallista kampanjaa. 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 viikolla 36 eli 5.9.–11.9.2022.
MIELEN HYVINVOINTIVIIKKO 47
Järvi-Saimaan kansalaisopiston järjestämä Mielen hyvinvointiviikko on osa valtakunnallista Mielenterveysviikkoa. Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja luentoja yhteistyössä toimialueen
eläkeläisjärjestöjen kanssa. Sulkavalla ja Rantasalmella yleisöluento järjestetään yhteistyössä Savonlinnan kriisikeskuksen kanssa.
KUOPION KÄDENTAITOMESSUT
su 2.10.2022
Lähtö Sulkavalta opistotalolta klo 7.30. Tarkemmat tiedot opinto-ohjelman sivulla 28.
16
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YSTÄVÄNPÄIVÄVIIKKO
Ystävänpäiväviikolla voi tuoda maksutta yhden ystävän kurssille mukaan.
MARRASKARONKKA
Juvan ja Sulkavan yhteinen Marraskaronkka Juvalla marraskuussa 2022
KEVÄTKONSERTTI
Juvan ja Sulkavan yhteinen Kevätkonsertti Juvalla huhtikuussa 2023
KÄDENTAITO- JA TAIDEAINEIDEN KEVÄTNÄYTTELYT:
Juva ja Rantasalmi 21.–23.4.2023
Sulkava 12.-14.5.2023
Näyttelyt avoinna:
pe klo 10.00–19.00
la klo 10.00–16.00
su klo 10.00–16.00
Näyttelypaikat:
SULKAVA, Sulkavan Soutustadion, Alanteentie 1
JUVA, Opistotalo, Tirrolantie 7
RANTASALMI, Kellarigalleria, Poikkitie 2
LOHILAHTI 1.5. klo 12.00–17.00 Liimatanhalli, Myllytie 16
Järvi-Saimaan kansalaisopisto on Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa ja Pinterestissä.

ENROLMENT ON THE COURSES
The enrolment begins on Friday the 17th of June 2022 at 9.00 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.
Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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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:
044 417 5224
Juva:
Rantasalmi: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava:
044 417 5220
Enrolment via the Internet
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi

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 28st of October 2022 at
the latest.
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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 €195
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
fee if you do not cancel your enrolment. The annual fee covers the time between the 1st of August
2022 and 31st of May 2023.

TUITION ALLOWANCE €25 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 €25 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

19

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
Telataipaleen entinen koulu, Multamäentie 1
Lähiopetuksen estyessä tähdellä (*) merkityt kurssit siirtyvät etäopetukseen

MUSIIKKI
Musiikin ilmoittautumiset uusille opiskelijoille alkavat pe 17.6.2022 klo 9.00.
Sulkavalla musiikin opetus ei ole taiteen perusopetusta. Etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet opintojensa jatkamisilmoituksen.
Näihin opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen opetuksen alkamista opetusajoista sopimiseksi. Vapautuvista opiskelijapaikoista tiedotetaan Facebookissa,
opiston nettisivuilla ja Sulkava Lehdessä.
Opetus on henkilökohtaista opetusta. Oppitunnin
pituus on 20 minuuttia. Opettajan suosituksesta
opiskelijalla on mahdollisuus valita 30 minuutin oppitunti. Opinto-ohjelmassa olevat opetusajat ovat
aina alustavia. Jos soittaminen tai yksinlaulu kiinnostaa mutta opinto-ohjelmassa oleva aikataulu ei sovi,
kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena ja näiden
ryhmien uudet opiskelijat ilmoittautuvat opiston nettisivuilla.
Alin aloitusikä on esikouluikä. Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin, esimerkiksi harmonikka, piano tai yksinlaulu ja mahdolliset muut
musiikkiaineet, esimerkiksi
kuorot, bändit ja teoriat.

1101400 RUMMUT JA LYÖMÄSOITTIMET,
PIANO, POPLAULU *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 13.00–21.25, Ke 12.00–18.15, Pe 15.00–15.40
5.9.–9.12.2022, 9.1.–28.4.2023
Ari Kaartinen 98 € & 107 € (20 min) tai
128 € & 137 € (30 min)
Soitonopiskelua kaikenikäisille. Aiempaa soittotaitoa
ei tarvita. Instrumenttivaihtoehdot: piano, pop-laulu, rummut ja lyömäsoittimet. Kurssi toteutetaan
yksilöopetuksena opettajan ohjauksessa. Kurssilla
kehitetään oman instrumentin hallintaa. Lisätietoja
antaa Ari Kaartinen, puh. 040 585 4859.

1101401 KITARA- JA BASSOKITARA *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 13.00–18.30, Ke 15.30–16.00
5.9.–7.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Ari Kaartinen 98 € & 107 € (20 min) tai
128 € & 137 € (30 min)
Tämä kurssi sopii kaikenikäisille akustisen kitaran,
sähkökitaran tai sähköbasson soittajille. Aiempaa
soittotaitoa ei tarvita. Kurssilla voit opiskella laulujen
säestämistä, kitarasooloja, yhtyemusiikkia tai klassista. Kurssilla opiskellaan yksilöopetuksena opettajan
ohjauksessa. Opetus räätälöidään opiskelijan taitotason mukaan, aiempaa soittotaitoa ei tarvita. Lisätietoja antaa Ari Kaartinen 040 585 4859.

1101402 TEHOMELA *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 16.00–17.30
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Ari Kaartinen 52 t 70,00 €
Soitattaako? Bändi on tarkoitettu kaikenikäisille
bändisoitosta kiinnostuneille. Ei vaadi sitoutumista
yksilöopetukseen. Myös puhaltajat ja laulajat ovat
tervetulleita! Opiskellaan pop-, rock- ja iskelmäpainotteista ohjelmistoa. Lisätietoja bändistä antaa Ari
Kaartinen, puh. 040 585 4859. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa opiskelu- ja
työtarvikkeet sekä kopiot.
Kurssimaksut
sisältävät
kopiokuluja 5 €/lukukausi/
opiskelija.
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SULKAVA

1101403 MIESKUORO

Keskuskoulu, musiikkiluokka
Ma 18.00–20.30
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Olli Tuunanen 78 t 94,00 €
Laulattaako? Kurssilla opiskellaan äänenmuodostuksen perusasioita monipuolisen ohjelmiston kera. Ohjelmassa on sekä pianosäestyksellisiä että a cappella
lauluja. Lukuvuoden aikana tehdään myös yhteistyötä Sulkavan Naislaulajien kanssa. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101404 NAISKUORO

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ti 18.00–20.30
6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023
Olli Tuunanen 78 t 94,00 €
Moniäänistä kuorolaulua erityyppisen ja monipuolisen ohjelmiston kera. Lukuvuoden aikana tehdään
myös yhteistyötä Sulkavan mieslaulajien kanssa.
Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

Viulua on helpompi soittaa kuin kuvitteletkaan.
Muutaman tunnin jälkeen osaat jo soittaa pikkukappaleen. Tämä kurssi soveltuu aloittelijoille ja jo
pidempään soittaneille. Aiemmin soittaneille opetus
räätälöidään opiskelijan tarpeiden mukaan. Lisätietoja antaa Anu Jussinniemi 040 733 3875.

1101406 JOUSIYHTYE *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Pe 13.30–14.15
9.9.–9.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Anu Jussinniemi 26 t 42,00 €
Tämä kurssi soveltuu jousisoittajille yhteissoiton perustaitojen harjoitteluun. Näitä taitoja harjoitellaan
helppojen kappaleiden avulla. Lisätietoja antaa Anu
Jussinniemi 040 733 3875. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101407 SOITINKARUSELLI

Kansalaisopisto, pikkuluokka
Ke 12.00–12.45
7.9.–7.12.2022
Anu Jussinniemi 13 t 26,00 €
Soitinkarusellissa tutustutaan kokeillen erilaisiin
soittimiin (viulu, basso, kitara, harmonikka...) Tavoitteena on löytää opiskelijalle mieleinen soitin, jonka
soittamista voisi alkaa opiskella. Soitinkaruselli on
tarkoitettu 6–8-vuotiaille.

1101408 MUSIIKINTEORIAA
STEMMAAJILLE *

1101405 VIULU *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ti 14.30–18.30
6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023
Anu Jussinniemi 98 € & 107 € (20 min) tai
128 € & 137 € (30 min)

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 17.45–18.30
7.9.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023
Oiva Auvinen 26 t 42,00 €
Tämä kurssi sopii kaikille niille, joilla on jokin instrumentin perussoittotaito. Kurssilla opiskellaan musiikillisten ilmiöiden hahmottamista. Kehitetään nuotin- ja rytminlukutaitoa ja sovelletaan opittuja taitoja
soittaen. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun. Lisätietoja antaa Oiva Auvinen 044 417 5223.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
1101409 STEMMAAJAT *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ke 18.45–20.15
7.9.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023
Oiva Auvinen 52 t 70,00 €
Soitattaako? Tule mukaan Stemmaajiin. Kurssilla harjoitellaan yhdessä valittuja erityylisiä kappaleita moniäänisesti. Sovitukset laaditaan soittajien taitotason
mukaisiksi, joten jo pienemmälläkin soittotaidolla
pääsee mukaan. Lisätietoja antaa Oiva Auvinen 044
417 5223. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101410 HARMONIKKA *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
To 13.00–17.30, Pe 16.00–17.30
8.9.–9.12.2022, 12.1.–28.4.2023
Oiva Auvinen 98 € & 107 € (20 min) tai
128 € & 137 € (30 min)
Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille sekä aloittelijoille
että pidempään soittaneille. Opetus on yksilöllistä ja
muokataan opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat kappaleet valitaan yhdessä
opiskelijan kanssa. Lisätietoja antaa Oiva Auvinen,
puh. 044 417 5223.

1101411 COUNTRYSIDE GIRLS *

Keskuskoulu, kansalaisopiston musiikkiluokka
Ma 18.30–21.00
12.9.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Ari Kaartinen 78 t 94,00 €
Nuorten ja nuorekkaiden naisten pop-kuoro. Opiskelu on ohjattua lähiopetusta pianon säestyksellä.
Kurssilla opiskellaan moniäänisiä lauluja sekä suomeksi että englanniksi, tervettä äänenkäyttöä ja
stemmaosuuksia. Kuoro laulaa tunnettuja rock- ja
pop-kappaleita eri vuosikymmeniltä. Tule jammailuhenkiseen kuoroon nauttimaan yhteismusisoinnista
ja pitämään laulamalla hauskaa! Lisätietoja antaa Ari
Kaartinen 040 585 4859. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101412 LOHILAHDEN MUSIIKKI*

Lohilahden koulu
Pe 12.45–14.45
9.9.–9.12.2022, 9.1.–28.4.2023
Ari Kaartinen 98 € & 107 € (20 min) tai
128 € & 137 € (30 min)
Soitonopiskelua kaikenikäisille. Aiempaa soittotaitoa
ei tarvita. Instrumenttivaihtoehdot: piano, viulu, laulu/pop-laulu, rummut, kitara ja bassokitara. Kurssi
toteutetaan yksilöopetuksena opettajan ohjauksessa. Kurssilla kehitetään oman instrumentin hallintaa.
Lisätietoja antaa Ari Kaartinen, puh. 040 585 4859.
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1101413 MUSIIKKIHETKI ILONA

Päiväkeskus
Opintosetelillä tuettu kurssi
Ke 10.00–11.00
7.9.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023
Anu Jussinniemi 26 t 42,00 €
Iloisia hetkiä musiikin parissa. Lauletaan tuttuja ja
toivottuja lauluja. Kuunnellaan musiikkia.

TEATTERI
1102400 KAARTILANKOSKEN
NÄYTELMÄPIIRI

Kaartilankosken entinen koulu
Ma 18.00–20.30
5.9.–3.12.2022, 16.1.–3.4.2023
Tuomo Salmela 72 t 89,00 €
Kurssi on tarkoitettu kaikille teatterin tekemisestä
ja teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille. Kurssilla opetellaan ensin teatteri-ilmaisun ja improvisaation perusteita. Sitten aloitetaan näytelmän valmistaminen.
Lukuharjoitukset, roolianalysointi ja asemointiharjoitukset. Tavoitteena valmiin näytelmän esittäminen
kesällä 2023. Jos esiintyminen jännittää, on kurssilla
mahdollisuus kohdata näitä jännittämisiä ja esiintymispelkoja turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä.

KUVATAITEET
1103400 IKONIMAALAUS

Keskuskoulu, kuvataideluokka
La 10.00–14.15
10.9.–3.12.2022
Päivi Hynynen 30 t 47,00 €
Kurssilla opitaan ikonimaalauksen perustietoja ja
-taitoja. Opetus sisältää kaikki ikonimaalauksen vaiheet ikonipiirroksen teosta lähtien, valmiin ikonin
viimeistelyyn. Varaa mukaan ensimmäiselle kerralle
lyijykynä, kumi, viivoitin ja paperia. Myös aiemmin
maalanneet ovat tervetulleita kurssille! Ikonimaalaustarvikkeiden hankinta tehdään yhteisesti ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Syksy: 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 19.11. ja 3.12.2022.

1103401 POSLIININMAALAUS

Kansalaisopisto, iso opetustila
La 10.00–15.00
17.9.–26.11.2022, 21.1.–15.4.2023
Anne Reponen 66 t 84,00 €
Kurssilla opitaan posliininmaalauksessa käytettävät perustekniikat ja maalataan niitä yhdistelemällä
opiskelijan omien toiveiden mukaisia töitä. Tutustutaan tarvittaviin materiaaleihin ja syvennetään jo
opittuja taitoja. Erillinen polttomaksu. Kurssi sopii
kaikille, myös alle 16-vuotiaille. Syksy: 17.9., 1.10.,
15.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.2022. Kevät: 21.1.,
4.2., 18.2., 11.3., 25.3. ja 15.4.2023.
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1103402 KESÄMAALAUSTA

Kaartilankosken entinen koulu
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 10.00–15.45, To 10.00–15.45, Pe 10.00–15.45
12.–14.7.2023
Eija Riitta Parkkinen 21 t 35,00 €
Piirtämisen ja maalaamisen kautta opiskelija oppii
kuvien tekemisen. Kurssilla tehtävien teematehtävien avulla opiskelija oppii eri tekniikoita kuten lyijykynät, väriliidut, vesivärit, akryyli- ja öljyvärit. Kurssilla voi toteuttaa omia aihevalintoja.

KÄDENTAIDOT

1104402 EKOTEKO JA KESKENERÄISET
VALMIIKSI

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ti 17.00–19.30
13.9.–29.11.2022, 17.1.–4.4.2023
Tuula Bagge 36 t 54,00 €
Kurssilla opitaan vaatteen ompelua ja korjausta. Ota
kesken jäänyt työ tai kankaat ja langat mukaan. Pohditaan yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan miten tehdä työ valmiiksi. Perehdytään perusvirkkausja neuleohjeisiin. Syksy: 13.9., 27.9., 11.10., 1.11.,
15.11. ja 29.11.2022. Kevät: 17.1., 31.1., 14.2., 7.3.,
21.3. ja 4.4.2023.

1104400 ILTAKÄSITYÖT

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ma 17.00–19.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Merja Heikkinen 72 t 89,00 €
Opitaan ompelemaan, neulomaan, virkkaamaan,
tekemään uutta ja tuunaamaan vanhasta uutta.
Opitaan valmistamaan kodintekstiilejä, asusteita ja
vaatteita. Mikäli kutomossa on tilaa, voi opetella kutomaankin.

1104403 PUUTYÖT

Keskuskoulu, teknisen työn luokka
Ti 17.30–20.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Mauri Mäkelä 96 t 109,00 €
Opitaan puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallinen sekä monipuolinen käyttö laadukkaiden huonekalujen ja tarve-esineiden valmistuksessa. Työn
ohessa opitaan erilaisia valmistus- ja pintakäsittelytekniikoita.

1104401 OMPELEMISEN ILOA

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ti 13.30–16.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Tuula Bagge 100 t 113,00 €
Kurssilla opitaan vaateompelun perustaitoja. Suunnitellaan malleja omien toiveiden mukaan valmiskaavoja hyödyntäen. Opitaan työvälineiden ja koneiden sujuvaa käyttöä. Perehdytään materiaalien
valintaan, sovitukseen ja viimeistykseen. Kurssilaiset
saavat opetusta kaikenlaisissa ompeluun liittyvissä
asioissa: lasten vaatteet, sisustustekstiilit ja asusteet.
Yksilöllistä opetusta jokaisen lähtötaso huomioiden.

1104404 PERINNETIETOA KÄSITÖISTÄ

Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
Ti 17.00–19.30
4.10.–8.11.2022, 24.1.–6.6.2023
Merja Heikkinen 21 t 35,00 €
Kurssilla perinnetietäjät ja -taitajat kertovat eri käsitöistä, joita on heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan tehty. Jokaisella kokoontumiskerralla on
eri taitaja kertomassa opettajan kaverina kunkin
kokoontumiskerran aiheesta. Jokaisella kerralla opiskelijat oppivat jonkin valmistustavan pienen tekemisen avulla. Aiheita voivat olla mm. varpuvispilät

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

23

SULKAVA
ja puuhärkimet/hiertimet, pajupillit, neulakintaat ja
kinnasneulat, pirtanauhat, lautanauhat, haarukkapitsi, pellavan kasvatus ja käsittely, suutarintyöt ja
pikilanka, pärekorit ja tuohivakat. Jalkarätit, syylingit
ja kenkäheinät. Villojen käsittely ja värjääminen. Köyden valmistaminen. Syksy: 4.10. ja 8.11.2022. Kevät:
24.1., 21.2., 28.3., 2.5. ja 6.6.2023.

Kurssilla opitaan kierrättämään pitsejä, lakanoita,
farkkuja, villavaatteita ym. vanhoja tekstiilejä. Suunnitellaan niistä yhdessä uusia sisustustekstiilejä: tilkkutöitä, vaatteita, leluja tai laukkuja. Kurssilla opitaan
myös käyttämään ompelukonetta, tilkkutyö- ja muita
ompeluun tarvittavia välineitä.

1104405 PÄIVÄTILKUT

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ke 9.30–12.45
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Anne Reponen 96 t 109,00 €
Kurssilla tutustumme tilkkutöiden eri tekniikoihin ja
tilkkutöissä käytettäviin välineisiin. Opitaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia ompelun apumateriaaleja. Kurssilla opitaan suunnittelemaan ja tekemään
erilaisia tilkkutöitä patalapuista parisängynpeittoihin.

1104406 VANHOJEN NAHKATAKKIEN
UUSI ELÄMÄ

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ke 17.00–20.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–22.3.2023
Merja Heikkinen 52 t 70,00 €
Opitaan valmistamaan laukkuja ja reppuja vanhoista
nahkatakeista. Myös pienemmät asusteet kuten rukkaset, lakit, kukkarot, lompakot ja vyöt valmistuvat
kurssilla helposti. Materiaaliksi käy myös uusi nahka,
itse kudottu kangas tai vanhat farkut. Eri materiaaleja voi hyvin myös yhdistellä. Syksy: 7.9., 21.9., 5.10.,
19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.2022. Kevät: 11.1.,
25.1., 8.2., 22.2., 8.3. ja 22.3.2023.

1104407 VANHOJEN TEKSTIILIEN
UUSI ELÄMÄ
Kansalaisopisto, iso opetustila
To 11.00–13.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Anne Reponen 72 t 89,00 €

1104408 TILKKUTÖIDEN UUDET TUULET

Kansalaisopisto, iso opetustila
To 14.00–16.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Anne Reponen 72 t 89,00 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tilkkutyömalleihin ja
uusiin ompelussa käytettäviin apumateriaaleihin.
Opitaan suunnittelemaan omista kankaista omien
tarpeiden ja toiveiden mukaisia tuotteita patalapusta parisängynpeittoihin. Kehitetään omaa luovuutta
ja värisilmää tilkkublokkien avulla. Kurssi soveltuu
niin vasta-alkajille kuin konkareillekin.

1104409 KIRJONTA JA NYPLÄYS

Kansalaisopisto, iso opetustila
To 17.30–20.00
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Päivi Pärnänen 72 t 89,00 €
Kirjotaan uusin tai perinteisin mallein esim. liina, seinätekstiili, osa kassia tai vaatetta. Opitaan lukemaan
valmiita malleja ja sovelletaan niitä eri tarkoituksiin.
Aloittelevat nyplääjät tutustuvat työvälineisiin ja materiaaleihin, oppivat peruslyönnit, reunat ja kuviot.
Kokeneemmat laajentavat tietojaan esim. jatkuva-
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lankaisista tai palapitseistä. Niin kirjonnassa kuin
nypläyksessäkin käytetään eri paksuisia lankoja ja
työt valitaan taitotason ja kiinnostuksen mukaan.

uusiksi sisustus- ja käyttötekstiileiksi. Tutustutaan
erilaisiin kankaan värjäystekniikoihin ja kudontaan.
Opitaan vaateompelun perusteet, tilkkutöitä tai muita käsityötekniikoita opiskelijoiden toiveet ja tarpeet
huomioiden.

1104413 OMPELU JA KÄSITYÖT, LOHILAHTI

Kansalaisopisto, iso opetustila
Pe 10.00–13.30
9.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023
Merja Heikkinen 96 t 109,00 €
Opitaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kutomaan yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kurssilla
valmistetaan mm. mattoja, liinoja, seinätekstiilejä
sekä erilaisia asuste- ja vaatetuskankaita.

Liimatan halli, Lohilahti
Ti 9.30–14.45
6.9.–22.11.2022, 10.1.–28.3.2023
Merja Heikkinen 72 t 89,00 €
Tehdään uutta ja tuunataan. Opitaan ompelemaan,
kirjomaan, neulomaan ja värjäämään. Opitaan valmistamaan vaatteita, asusteita ja kodintekstiilejä
omaan tarpeeseen. Syksy aloitetaan opettajan mukana tuomalla yhteisellä työllä. Syksy: 6.9., 20.9.,
4.10., 18.10., 8.11. ja 22.11.2022. Kevät: 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 14.3. ja 28.3.2023.

1104411 KERAMIIKKA

1104414 KUDONTA, LOHILAHTI

1104410 KUDONTA

Kansalaisopisto, iso opetustila
La 9.00–14.00
10.9.–19.11.2022, 14.1.–1.4.2023
Benita Vogt-Kankkunen 66 t 84,00 €
Valmistetaan omaan tarpeeseen erilaisia astioita,
lautasia, nappeja, koruja ja koristeita. Opitaan rakentamaan käsin ja dreijaamaan sekä yhdistämään eri
tekniikoita. Opitaan saven värjäämistä väripigmenteillä ja eriväristen savien yhdistämistä sekä monipuolista engobin käyttöä esineiden kuvioinnissa. Materiaalit voi ostaa kurssipaikalta. Syksy: 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10. ja 19.11.2022. Kevät: 14.1., 28.1., 11.2.,
25.2., 18.3. ja 1.4.2023.

1104412 OMPELU JA KÄSITYÖT,
TELATAIPALE

Telataipaleen entinen koulu
Ma 9.30–12.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Anne Reponen 72 t 89,00 €
Kurssilla opitaan kierrättämään vanhoja tekstiilejä

Liimatan halli, Lohilahti
Ti 9.30–14.45
13.9.–29.11.2022, 17.1.–4.4.2023
Merja Heikkinen 72 t 89,00 €
Opitaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kutomaan yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kurssilla
valmistetaan mm. mattoja, liinoja, seinätekstiilejä sekä erilaisia asuste- ja vaatetuskankaita. Syksy:
13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2022. Kevät: 17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.2023.

1104415 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI
JA VERHOILU

Kaipolan kylätalo
To 18.00–21.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Päivi Ruuskanen 92 t 106,00 €
Annetaan huonekaluillesi uusi elämä. Kurssilla opitaan korjaamaan, entisöimään ja verhoilemaan vanhoja huonekaluja. Opitaan käytännön työn kautta
kunnostamalla omaa huonekalua opettajan ohjauk-

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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1104418 KEHRÄYSTÄ JA PERINNETIETOA

Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
3.–4.9.2022
Merja Heikkinen 16 t 30,00 €
Kurssilla opitaan villan karstaaminen käsikarstoilla ja
karstarummulla kehräämistä varten. Opitaan villan
kehrääminen ja kertaaminen kaksin- ja kolminkertaiseksi. Kurssilla on perinnetietoa jakamassa paikallisia
perinnetaitajia opettajan lisäksi. Materiaaleja saa
kurssipaikalta, mutta ota omia mahdollisia kuitujasi
myös mukaan. Ilmoittautuessasi kerro, onko sinulla
oma rukki käytössäsi.

1104419 VÄRJÄYS

sessa. Kurssin aikana opiskelija saa perustiedot huonekalujen korjaamisessa ja kunnostamisessa käytetyistä periaatteista ja yleisimmistä tekniikoista.

1104416 OMPELU JA KÄSITYÖT,
KAARTILANKOSKI

Kaartilankosken entinen koulu
La 10.00–15.00
10.9.–3.12.2022, 14.1.–1.4.2023
Anne Reponen 72 t 89,00 €
Kurssilla opitaan kierrättämään vanhoja tekstiilejä
uusiksi sisustus- ja käyttötekstiileiksi. Tutustutaan
erilaisiin kankaan värjäystekniikoihin ja kudontaan.
Opitaan vaateompelun perusteet, tilkkutöitä tai muita käsityötekniikoita opiskelijoiden toiveet ja tarpeet
huomioiden. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla
tutustutaan saippuan valmistukseen. Syksy: 10.9.,
24.9., 8.10., 22.10., 19.11. ja 3.12.2022. Kevät: 14.1.,
28.1., 11.2., 25.2., 18.3. ja 1.4.2023.

1104417 BETONIA PIHAAN JA
PUUTARHAAN, SYKSY

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ma 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15, Pe 17.00–20.15
8.–17.8.2022
Merja Heikkinen 20 t 34,00 €
Opitaan valmistamaan astioita ja ruukkuja, laattoja
ja lautasia niin, että niistä voidaan koota vaikkapa
pieni suihkulähde omalle pihalle. Työt voi koristella
kivillä, mosaiikilla, pitseillä tai maalaten. Ota mukaan
raparperin ja vuorenkilven lehtiä, tyhjennettävä pallo tai ilmapalloja, muoviastioita, froteepyyhkeitä ym.
Syksy: 8.8., 10.8., 12.8., 15.8. ja 17.8.2022.
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Kansalaisopisto, iso opetustila
Ke 13.15–16.30
14.9.–23.11.2022
Anne Reponen 20 t 34,00 €
Kurssilla opitaan värjäämään kankaita, lankoja ja villoja eri tekniikoin. Värjäyksiä voi käyttää vaateompelussa, tilkkutöissä, kudonnassa, kirjonnassa tai vaikkapa neulelankoina. Syksy: 14.9., 28.9., 12.10., 9.11.
ja 23.11.2022.

1104420 SAIPPUAKURSSI

Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
Su 10.00–13.15
16.–23.10.2022
Päivi Pärnänen 8 t 22,00 €
Kurssilla opitaan valmistamaan hurmaavia saippuoita luonnon rasvoista ja öljyistä. Opiskelija oppii
valmistuksessa tarvittavat välineet, raaka-aineet ja
turvalliset työvaiheet. Valmiit saippuat kääräistään
kauniiseen pakkaukseen kivaksi lahjaksi tai omaksi
iloksi. Syksy: 16.10. ja 23.10.2022.

1104421 RAKUKERAMIIKKA, TALVI

Kansalaisopisto, iso opetustila
La 9.00–17.15, Su 9.00–16.00
27.11.–17.12.2022
Benita Vogt-Kankkunen 18 t 32,00 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Opitaan rakentamaan astioita, koruja, nappeja
ja taidetta itselle tai lahjaksi. Kurssilla opitaan rakupolton eri vaiheet, vaatimukset ja tekniikka. Uutena
opetellaan obvara-tekniikka. Saven ja lasitteet voi
ostaa kurssipaikalta. Esineiden teko 27.11.2022 klo
9.00–16.00 ja rakupoltto 17.12.2022 klo 9.00–17.15.

1104422 NAHKAVYÖN VALMISTAMINEN
Kansalaisopisto, iso opetustila
Pe 17.00–20.30, La 9.00–18.00, Su 9.00–16.30
2.–4.12.2022
Merja Heikkinen 22 t 37,00 €
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Opitaan valmistamaan leveä nahkainen vyö lapinpukuun tai eränkävijälle. Vyö voidaan koristella erivärisillä nahkoilla, koristenauhoilla ja niiteillä. Vyöhön
tulee paikka puukolle, pikkulaukulle ym. tarpeellisille tavaroille. Kurssilla voi oppia myös valmistamaan
kapeita ns. farkkuvöitä. Kurssi sopii hyvin miehille ja
naisille! Materiaalit opettajalta, myös omia materiaaleja kannattaa ottaa mukaan.

1104423 HUOVUTUS

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ma 17.00–21.00, Ke 17.00–21.00, To 17.00–21.00,
Pe 17.00–21.00
5.–9.12.2022
Anne Reponen 20 t 34,00 €
Kurssilla opitaan huovuttamaan hattu, 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.

1104424 OMPELULANIT

Kansalaisopisto, iso opetustila
Uusi kurssi
Ti 9.00–19.00, Ke 9.00–19.00
3.–4.1.2023
Tuula Bagge 24 t 40,00 €
Kurssilla jokainen ompelee omien suunnitelmien
mukaan uutta, vanhaa tai keskeneräistä. Ompelun
lomassa syvennetään tietoja materiaaleista ja kaavojen kuosittelusta. Opitaan ompeluniksit ja sovituksen
tärkeys. Hyödynnetään koneita ja työvälineitä monipuolisesti. Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten aloittelevatkin ompelijat pystyvät olemaan hyvin
mukana.

Kurssilla opitaan kankaanpainannan ja -maalauksen
eri tekniikoita opiskelijoiden toiveiden mukaan. Tutustumme mm. seulapainannan eri mahdollisuuksiin, monotypiaan, sabluunoihin ja liivatepainantaan.

1104426 KESÄVAATEOMPELU

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ti 16.00–20.15
2.–23.5.2023
Tuula Bagge 20 t 34,00 €
Kurssilla valmistetaan kesäinen vaate trikoosta tai
kankaasta. Opitaan perusasioita ompelusta, kaavoista ja työvälineistä. Kurssilla saa yksilöllistä ohjausta
ompelutyöhön.

1104427 RAKUKERAMIIKKA, KEVÄT

Kansalaisopisto, iso opetustila
La 9.00–16.00, La 9.00–17.15
6.–13.5.2023
Benita Vogt-Kankkunen 18 t 32,00 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Opitaan rakentamaan astioita, koruja, nappeja
ja taidetta itselle tai lahjaksi. Kurssilla opitaan rakupolton eri vaiheet, vaatimukset ja tekniikka. Uutena
opetellaan obvara-tekniikka. Saven ja lasitteet voi
ostaa kurssipaikalta. Esineiden teko 6.5.2023 klo
9.00–16.00 ja rakupoltto 13.5.2023 klo 9.00–17.15.

1104425 KANKAANPAINANTA
Kansalaisopisto, iso opetustila
Ke 13.15–16.30
18.1.–29.3.2023
Anne Reponen 20 t 34,00 €

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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1104428 BETONIA PIHAAN JA
PUUTARHAAN, KEVÄT

Kansalaisopisto, iso opetustila
Ma 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15, Pe 17.00–20.15
22.–31.5.2023
Merja Heikkinen 20 t 34,00 €
Valmistetaan ruukkuja, laattoja, lautasia ja pieniä
betoniesineitä tai -veistoksia jänisverkon avulla. Työt
voi koristella kivillä, mosaiikilla tai maalaten. Ota mukaan erilaisia muoviastioita, talven alta paljastuneita vuorenkilven lehtiä, froteepyyhkeitä, pitsejä ym.
Valmistetaan tuotteita myös niksi- ja turvebetonista.
Ensimmäisellä kerralla sovitaan kokoontumisajoista,
jos kurssilaisille sopii paremmin jokin muu kellonaika
kuin suunniteltu. Kevät: 22.5., 24.5., 26.5., 29.5. ja
31.5.2023.

1104429 RAKUKERAMIIKKA, KESÄ

Kansalaisopisto, iso opetustila
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 9.00–16.00, La 9.00–17.15
1.–15.7.2023
Benita Vogt-Kankkunen 18 t 32,00 €
Raku-uunissa syntyvät kauniit ja yllätykselliset esineet. Opitaan rakentamaan astioita, koruja, nappeja
ja taidetta itselle tai lahjaksi. Kurssilla opitaan rakupolton eri vaiheet, vaatimukset ja tekniikka. Uutena
opetellaan obvara-tekniikka. Saven ja lasitteet voi
ostaa kurssipaikalta. Esineiden teko 1.7.2023 klo
9.00–16.00 ja rakupoltto 15.7.2023 klo 9.00–17.15.

1104430 KUOPION KÄDENTAITOMESSUT

Kansalaisopisto, Sulkava
Su 7.30–19.00
2.10.2022
Merja Heikkinen 6 t
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 26.9.2022
mennessä opiston toimistoon p. 044 417 5220. Kerro
mistä tulet kyytiin.

KIELET
Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston verkkokielikurssit löytyvät opinto-ohjelman
sivulta 15.

1205400 RANSKAN JATKOKURSSI *
Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Ti 18.00–19.30
6.9.–15.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Riitta Itkonen 46 t 64,00 €
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Opiskelussa painottuu kommunikointi erilaisissa käytännön tilanteissa, ääntäminen ja puhuminen, mutta
myös kieliopillisia rakenteita opiskellaan erityyppisten harjoitusten avulla. Kurssi sopii ranskan peruskurssille osallistuneille sekä muille ranskaa jo jonkin
verran opiskelleille.

1205401 RANSKAN KERTAUSKURSSI *

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
14.9.–23.11.2022
Riitta Itkonen 20 t 34,00 €
Kurssi sopii sinulle, jos olet joskus opiskellut ranskaa
ja haluat aktivoida uinuvaa kielitaitoasi. Kertaamme
mm. verbioppia, substantiivien ja adjektiivien taipumista sekä pronomineja. Samalla kerrataan ranskan
sanastoa.

1205402 MATKAILIJAN RANSKA *

Kunnanvirasto, alakerran kokoushuone
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.30
11.1.–8.3.2023
Riitta Itkonen 16 t 30,00 €
Kurssi sopii vasta-alkajille. Kurssilla opiskellaan matkailuun liittyvää sanastoa sekä myös mm. tervehdyksiä, lukusanoja ja ajan ilmauksia. Kurssilla harjoitellaan pieniä keskusteluja erilaisissa tilanteissa.

1206400 VENÄJÄ, EDISTYNYT *

Keskuskoulu, äidinkielen luokka 2
Ke 17.15–18.45
14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Svetlana Hirvonen 44 t 62,00 €
Kurssi sopii jo jonkin verran venäjää lukeneille. Jatketaan venäjän kielen kiehtovien kiemuroiden ja
kulttuurin opiskelua Kafe Piter 3 oppikirjan 2. kappaleesta monipuolisten opiskelutapojen ja harjoitusten
avulla. Kerrataan ja syvennetään aiemmilla kursseilla
opittua sekä laajennetaan sanavarasto. Aiheena Suomi- ja Helsinki -tietoutta, suomalaiset juhlat ja loma
kaupungissa.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
DIGIKLINIKAT

TIETOTEKNIIKKA
3401400 ÄLYPUHELIN TUTUKSI, SULKAVA

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Ti 15.15–17.30
10.1.–21.2.2023
Markku Lybeck 23 t 38,00 €
Kurssin tavoitteena on älypuhelimen käytön sujuvoittaminen ja monipuolistaminen. Opitaan muun
muassa ylläpitotoimet, käyttöä helpottavat vinkit ja
asetukset, puhelintoiminto, kamera, pankkipalvelut
ja WhatsApp.

Ota digiloikka yksilöopetuksessa! Digiklinikalla
saat yksilöllistä täsmäopetusta toivomistasi aiheista, esimerkiksi läppärin käyttöön, ohjelmistojen opiskeluun tai laitteen siivoamiseen. Muita aiheita voivat olla älypuhelimen tai tabletin käyttö
ja sovellukset kuten WhatsApp, verkkopankit tai
Facebook. Ajan varaaminen onnistuu netissä tai
soittamalla toimistoon. Digiklinikat järjestetään
Sulkavan kunnanvirastolla, alakerran kokoushuoneessa. Hinta: 45 €/90 min. Opettaja: Markku
Lybeck.
Ma 19.9.2022
3401403 Digiklinikka, Sulkava A1
klo 15.00–16.30
3401404 Digiklinikka, Sulkava A2
klo 16.35–18.05
Ma 17.10.2022
3401405 Digiklinikka, Sulkava B1
klo 15.00–16.30
3401406 Digiklinikka, Sulkava B2
klo 16.35–18.05
Ma 21.11.2022
3401407 Digiklinikka, Sulkava C1
klo 15.00–16.30
3401408 Digiklinikka, Sulkava C2
klo 16.35–18.05

3401401 SÄHKÖISET PALVELUT, SULKAVA

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Opintosetelillä tuettu kurssi
Pe 10.30–13.45
16.–23.9.2022
Markku Lybeck 10 t 23,00 €
Opi hoitamaan asiointi verkossa. Tietoturva, selaimen suositellut asetukset, tunnistautumismenetelmät, mobiilivarmenne, turvallisen verkkopalvelun
tunnusmerkit, tunnetuimpien verkkopalvelujen käytön ohjeistus (esim. kanta, suomi.fi, traficom), mobiilimaksaminen. Oma läppäri ja puhelin mukaan.

Ma 23.1.2023
3401409 Digiklinikka, Sulkava D1
klo 15.00–16.30
3401410 Digiklinikka, Sulkava D2
klo 16.35–18.05

3401402 LÄPPÄRI HYÖTYKÄYTTÖÖN,
SULKAVA

Ma 27.3.2023
3401413 Digiklinikka, Sulkava FI
klo 15.00–16.30
3401414 Digiklinikka, Sulkava F2
klo 16.35–18.05

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
La 8.30–13.15
10.–24.9.2022
Markku Lybeck 20 t 34,00 €
Tietoturva, laitteen siivoaminen, parhaimmat ilmaisohjelmat mm. tekstinkäsittelyyn, sähköinen asiointi,
matkailusivustot, verkkokaupat ja muut kiinnostavat
nettisivut sekä tiedostojen jakaminen pilvipalveluissa, vinkkejä sujuvampaan työskentelyyn. Oman laitteen voi ottaa mukaan.

Ma 20.2.2023
3401411 Digiklinikka, Sulkava E1
klo 15.00–16.30
3401412 Digiklinikka, Sulkava E2
klo 16.35–18.05

Ma 15.5.2023
3401415 Digiklinikka, Sulkava G1
klo 15.00–16.30
3401416 Digiklinikka, Sulkava G2
klo 16.35–18.05

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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SULKAVA
TANSSI

8301401 TERVEYSLIIKUNTA *

1105400 PÄIVÄKESKUKSEN TANSSIKURSSI

Päiväkeskus
Opintosetelillä tuettu kurssi
To 13.15–14.45
8.9.–17.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Eeva-Liisa Luukkonen 26 t 42,00 €
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.

Liikuntahalli
Ti 11.00–12.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Toimintakykyä parantavaa koko kehon liikuntaa. Harjoitetaan nivelliikkuvuutta ja lihasvoimaa. Opetellaan
myös kehon hallintaa lisääviä tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia.

1105401 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
SENIOREILLE

Päiväkeskus
La 12.00–12.45
24.9.–22.10.2022
Mari Kurtti 2 t 5,00 €
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. Syksy 24.9. ja
22.10.2022.

LIIKUNTA, TERVEYS
8301400 KUNTOSALI CIRCUIT (MIEHET JA
NAISET) *

Liikuntahalli, kuntosali
Ti 9.45–10.45
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Harjoitellaan opettajan ohjauksessa tekemään turvallisesti kuntosalilaitteilla lihaskuntoa vahvistavia
harjoitteita. Aiempaa kokemusta kuntosalilaitteista
ei tarvita. Toteutus ohjattuna kiertoharjoitteluna.
Kuntosalilaitteiden tuntemus eduksi.
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8301402 VETREYTTÄ VUOSIIN
KUNTOSALISTA *

Liikuntahalli, kuntosali
Ti 12.00–13.00
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Harjoitellaan opettajan ohjauksessa tekemään turvallisesti kuntosalilaitteilla lihaskuntoa vahvistavia
harjoitteita. Aiempaa kokemusta kuntosalilaitteista
ei tarvita.

8301403 KEHONHUOLTOA JA VENYTTELYÄ
MIEHILLE *
Keskuskoulu, sali
Ti 15.00–16.00
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sonja Kärkkäinen 33 t 50,00 €

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

SULKAVA
Tunnin alussa on kevyt valmisteleva alkulämmittely,
jonka jälkeen teemme kehonhuolto-, liikkuvuus- ja
rentousharjoitteita. Jokaisella tunnilla keskitytään johonkin kehon alueeseen, kuitenkaan kokonaisuutta
unohtamatta. Tarvitset tuntia varten jumppamaton.

8301404 KAHVAKUULA *

Liikuntahalli
Ti 18.00–19.00
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sonja Kärkkäinen 33 t 50,00 €
Kahvakuulan avulla kehittyy lihaskunto, liikkuvuus ja
kehonhallinta. Tuntiin sisältyy alkulämmittelyt ja lopuksi lyhyet venyttelyt. Alkulämmittelyn jälkeen harjoitellaan kahvakuulaliikkeiden tekniikkaa ja sitten
treenataan opittuja liikkeitä hyödyntäen. Tunnin lopuksi jäähdytellään ja venytellään. Sopii jo aiemmin
kuulailua harrastaneille sekä aloittelijoille. Ota mukaan oma kuula ja matto. Suositellut aloituspainot
naisilla 6–10 kg ja miehillä 8–12 kg.

8301405 KUNTONYRKKEILY JA
TOIMINNALLINEN TREENI *

Liikuntahalli
Uusi kurssi
Ti 19.15–20.15
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sonja Kärkkäinen 33 t 50,00 €
Tervetuloa hikiselle ja reipastahtiselle treenille. Tunnin alussa lämmitellään ja nostetaan sykettä kuntonyrkkeilyn merkeissä. Tyrmätään kaloreita, ei toisia.
Sykkeiden noston jälkeen siirrytään toiminnallisen
treenin pauloihin, jossa kasvatetaan lihaskuntoa eri
välineitä hyödyntäen. Tunneille voit tuoda mukaan
oman kahvakuulan ja maton. Loppuun kehoa rauhoittavat verryttelyt.

8301406 KUNTOLIIKUNTA,
KAARTILANKOSKI *

Kaartilankosken entinen koulu
Ti 16.30–17.30
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Sonja Kärkkäinen 33 t 50,00 €
Kuntoliikunta tarjoaa monipuolisen kokovartalojumpan. Tunnilla käydään läpi kehon eri lihasryhmät
monipuolisesti kestävyyttä, lihaskuntoa ja kehonhallintaa painottaen. Jokainen voi tehdä liikkeet oman
kuntotason mukaan, tästä syystä tunti sopii kaikille.

8301407 PILATES (SYKSY)

Keskuskoulu, sali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 13.00–14.00
17.9.–22.10.2022
Maarit Partanen 8 t 30,00 €

8301408 PILATES (KEVÄT)

Keskuskoulu, sali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 13.00–14.00
14.1.–15.4.2023
Maarit Partanen 16 t 50,00 €
Pilates-harjoittelu on syntyjään saksalaisen Joseph
Hubertus Pilateksen (1880–1967) kehittämä kehonhallintamenetelmä (”Contrology”). Pilates kehittää kehon hyvää toiminnallista asentoa ja ryhtiä
erityisesti keskivartalon lihaksistoa vahvistamalla.
Pilateksen teho perustuu harjoittelua ohjaaviin periaatteisiin: 1) Hallittu hengittäminen 2) Keskivartalon
lihasten eli ydintuen käyttö 3) Liikkeiden hallinta ja
tarkkuus 4) Keskittyminen 5) Liikkeiden virtaus eli
flow Lihaskunnon lisäksi pilates kehittää tasapainoa,
liikkuvuutta ja keskittymiskykyä. Ohjauksen sisällön
voi suunnitella kohderyhmän mukaisesti kevyemmästä tuntisisällöstä aina lihaskestävyyttä haastaviin
kokonaisuuksiin. Tunneilla on mahdollisuus käyttää
myös välineitä, kuten esimerkiksi palloja ja kuminauhoja.

8301409 FASCIAMETHOD (SYKSY)

Keskuskoulu, sali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 14.15–15.15
17.9.–22.10.2022
Maarit Partanen 8 t 30,00 €

8301410 FASCIAMETHOD (KEVÄT)

Keskuskoulu, sali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 14.15–15.15
14.1.–15.4.2023
Maarit Partanen 16 t 50,00 €
Opitaan huoltamaan kehoa menetelmällä, jossa yhdistyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille sekä keskivartalon voiman
vahvistaminen. Lisäksi opetellaan liikehallintaharjoittelua ja faskiakäsittelyä pallolla. Tunti päättyy loppurentoutukseen. Mukaan jumppa-alusta, juomista
sekä pieni tyyny tai jotain muuta pehmeää pään alle.
Faskiapallon saat ohjaajalta.

8301411 KÄVELLEN JA JOOGATEN
KEVÄTILTANA LUONNOSSA

Uusi kurssi
Ke 18.30–20.00
3.–17.5.2023
Brita Suokas 6 t 22,00 €
Lämmitellään kehoa kävellen pehmeillä metsäpoluilla. Pysähdytään välillä joogaamaan seisten ja puunrunkoihin tukeutuen. Tehdään lempeitä liikesarjoja
ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia. Kurssi toteutetaan kirkonkylän läheisillä kävelyreiteillä. Tark-
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SULKAVA
ka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Liikkeiden välillä
suljetaan silmät ja kuunnellaan lintujen laulua sekä
tuulen ja aaltojen ääntä.

8301304 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ
Ke 9.00–9.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ritva Hänninen 17 t 31,00 €

8301313 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET

Pe 10.00–11.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Kurssilla ollaan etäyhteydessä opettajaan, joka ohjaa
turvallisia kotijumppaliikkeitä. Harjoitetaan tasapainoa ja lihaskuntoa. Lisäksi edistetään koordinaatiota
ja nivelliikkuvuutta.

KOTITALOUS
8102400 ÄIJIEN RUOKAKURSSI, JATKO

Keskuskoulu, kotitalousluokka
Opintosetelillä tuettu kurssi
La 10.00–13.15
24.9.–19.11.2022, 14.1.–11.3.2023
Mervi Kukkonen 24 t 40,00 €
Kurssi on tarkoitettu perusruoanlaiton hallitseville.
Syvennetään kokkaustaitoja, tutustutaan suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin ja valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia kurssilaisten
toiveiden pohjalta. Ruokakurssikerroilla valmistetaan useamman ruokalajin ateria eri teemoin opiskelijoiden toiveet huomioiden. Kurssin ruoka-aineet
maksetaan käteisellä opettajalle. Syksy: 24.9., 22.10.
ja 19.11.2022. Kevät: 14.1., 11.2. ja 11.3.2023.
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8102401 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
LUONNOSTA

Keskuskoulu, kotitalousluokka
To 17.30–20.00
1.–22.9.2022
Merja Heikkinen 12 t 25,00 €
Opetellaan kasvien vaikutuksia ihmisen terveyteen
ja valmistetaan viherjauheita ja yrttisuoloja itselle.
Opitaan valmistamaan hoitavia jalkakylpyjä ja nautitaan hoivaten jalkoja yrttikylvyissä ja hengitetään
ihania luonnonyrttien tuoksuja. Syksy: 1.9., 8.9.,
15.9. ja 22.9.2022.

MUU KOULUTUS
2198400 VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PERUSKURSSI
Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi, Ei kurssimaksua!
To 13.00–15.30
8.9.–6.10.2022
Eri kouluttajia 15 t

1. koulutuskerta 8.9.2022 klo 13.00–15.30:
Mitä vapaaehtoistyö on?
Ensimmäisellä koulutuskerralla esitellään koulutuksen tavoitteet ja sisällöt. Samalla kouluttajilla ja koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua. Koulutuksessa keskustellaan
muun muassa vapaaehtoistoiminnan historiasta,
piirteistä ja keskeisimmistä käsitteistä. Edellisen lisäksi koulutuksessa opitaan vapaaehtoisten henkilöiden rooleista, oikeuksista ja vastuutekijöistä. Kouluttajat: Diakoni Anne Borèn Sulkavan seurakunnasta ja
Maarit Tiimonen SPR:n Sulkavan osastosta. Kotihoidosta Jenni Nenonen mukana kertomassa, millaista
ystävyyttä kotihoidon asiakkaat toivovat.
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2.koulutuskerta 15.9.2022 klo 13.00–15.30:
Yhteistyöverkostot sekä avo- ja hoivapalvelut
Koulutuskerralla kouluttajat esittelevät organisaationsa toimintaa ja palveluja. Lisäksi kerrotaan,
millaista vapaaehtoistyötä voidaan tehdä Vanhusten Palvelukeskus Kissankellossa, kotihoidossa ja
vuodeosastolla sekä miten vapaaehtoistyö voidaan
liittää edellä mainittujen yksiköiden toimintaan.
Koulutuskerralla selvitetään myös vapaaehtoistyön
tarvetta ja merkitystä avo- ja hoivapalveluissa sekä
keskustellaan käytännön asioista, kuten vastuista.
Kouluttajat: Palveluvastaava Päivi Karppanen Vanhusten Palvelukeskus Kissankellosta ja Kotihoito Tiimivastaava Jenni Nenonen, Vuodeosastolta Palveluvastaava Tuire Reijonen.

3101400 SIJOITTAMISEN PERUSTEET

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
Ke 17.00–18.30
5.10.–9.11.2022
Sirkku Liimatainen 10 t 23,00 €
Oletko aina pohtinut mitä sijoittaminen on, miten se
toimii käytännössä ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssilla käydään läpi
sijoittamisen perusasioita ja katsotaan mitä sijoittaminen on, ja mitä sijoittamisella voidaan saavuttaa.
Kurssi on käytännönläheinen ja se sisältää paljon esimerkkejä sijoittamisen periaatteista. Kurssi soveltuu
aloittelijoille ja henkilöille, jotka ovat jo aloittaneet
sijoittamisen ja haluavat vahvistaa osaamistaan.

3. koulutuskerta 22.9.2022 klo 13.00–15.30:
Vuorovaikutustaidot
Koulutuskerralla tutustutaan omiin vahvuuksiin vuorovaikuttajina ja vapaaehtoistyöntekijöinä. Koulutuksessa käydään läpi vuorovaikutustaitojen perustana
olevien tunnetaitojen merkitystä sekä vahvistavia
läsnäoloharjoituksia. Koulutuksessa keskustellaan
kunnioittavaa ja rakentavaa vuorovaikutusta edistävistä tavoista sekä kuuntelemisen taidosta. Lisäksi
opitaan muistisairauksien ja mielenterveyden häiriöiden vaikutuksista sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kouluttaja: Sosionomi (AMK), draamaohjaaja Mirjam
Reponen.
4. koulutuskerta 29.9.2022 klo 13.00–15.30:
Kriisissä olevan henkilön kohtaaminen ja
tukeminen
Koulutuskerralla käydään läpi erilaiset kriisit, kriisien vaiheet sekä yksilölliset reagointitavat kriiseissä.
Koulutuksessa saadaan tietoa kriiseille altistavista ja
suojaavista tekijöistä. Koulutuskerta antaa vinkkejä
myös kriisissä olevan henkilön kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutuskerran jälkeen opiskelija ymmärtää
asiakaslähtöisyyden merkityksen vapaaehtoistoiminnassa. Kouluttaja: Toiminnanjohtaja Sari Kyttä Savonlinnan kriisikeskukselta.
5. koulutuskerta 6.10.2022 klo 13.00–15.30:
Vapaaehtoistyön käytännön kokemuksia
Kokoontumiskerralle kutsutaan mukaan henkilöitä,
jotka ovat olleet aikaisemmin mukana vapaaehtoistoiminnassa. Tavoitteena on jakaa käytännön kokemuksia, mitä on olla vapaaehtoisena ystävänä. Yhteyshenkilö: Sirpa Hämäläinen eläkeläisyhdistyksestä.

8302400 AIVOTREENIKURSSI

Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone
Ei kurssimaksua!
To 10.00–11.30
8.9.–24.11.2022
Satu Mehtonen 22 t
Aivotreenikurssi on tarkoitettu kaikille aivojen hyvinvoinnista kiinnostuneille. Kurssin aikana saat avaimia
aivoterveydestä huolehtimiseen. Kurssilla käsitellään
muisti- ja ajattelutoimintoja sekä aivoterveysteemoja. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa muistisairauksien riskitekijät ja osaa hyödyntää aivoterveyden
edistämisen keinoja arjessaan, kuten liikunta, uni,
ravitsemus ja mielen hyvinvointi. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n
ja Sillanrakentaja -hankkeen kanssa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Järvi-Saimaan
kansalaisopiston, Sulkavan kunnan, SPR:n Sulkavan
osaston, Sulkavan seurakunnan, terveyspalvelujen ja
eläkeläisjärjestöjen kanssa.

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)
Vesiliikuntakeskus Sampola, Hiihtäjäntie 3
Vuorenmaan seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16
Lähiopetuksen estyessä tähdellä (*) merkityt
kurssit siirtyvät etäopetukseen

MUSIIKKI
Musiikin ilmoittautumiset uusille opiskelijoille alkavat pe 17.6.2022 klo 9.00.
Juvalla musiikin opetus ei ole taiteen perusopetusta.
Etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka ovat keväällä palauttaneet opintojensa jatkamisilmoituksen. Näihin
opiskelijoihin ollaan yhteydessä ennen opetuksen
alkamista opetusajoista sopimiseksi. Vapautuvista
opiskelijapaikoista tiedotetaan Facebookissa, opiston nettisivuilla ja Juvan Lehdessä.
Opetus on henkilökohtaista opetusta. Oppitunnin
pituus on 20 minuuttia. Opettajan suosituksesta
opiskelijalla on mahdollisuus valita 30 minuutin oppitunti. Opinto-ohjelmassa olevat opetusajat ovat
aina alustavia. Jos soittaminen tai yksinlaulu kiinnostaa mutta opinto-ohjelmassa oleva aikataulu ei sovi,
kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat ryhmäopetuksena ja näiden
ryhmien uudet opiskelijat ilmoittautuvat opiston nettisivuilla.
Alin aloitusikä on esikouluikä. Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden instrumentin, esimerkiksi harmonikka, piano tai yksinlaulu ja mahdolliset muut
musiikkiaineet, esimerkiksi kuorot, bändit ja teoriat.

muokataan opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat kappaleet valitaan yhdessä
opiskelijan kanssa. Lisätietoja antaa Oiva Auvinen,
puh. 044 417 5223.

1101301 MUSIIKINTEORIAA
HARMONIKANSOITTAJILLE *

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–18.15
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Oiva Auvinen 24 t 40,00 €
Opiskellaan musiikinteoriaa harmonikkalähtöisesti.
Opitaan nuotinlukutaito nopeasti ja helposti sekä
tutkitaan mistä teoria-asiat löytyvät harmonikasta.
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101302 HARMONIKKAYHTYE *

Opistotalo, A-rakennus
Pe 18.30–20.45
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Oiva Auvinen 72 t 89,00 €
Yhteissoiton riemua ja onnistumisen tunteita harmonikkayhtyeessä! Harjoitellaan mukavia sovituksia
perinteisistä harmonikkakappaleista. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille harmonikansoiton alkeet hallitseville. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

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
5.9.–24.11.2022, 2.1.–7.4.2023
Oiva Auvinen
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Opetus on yksilöllistä ja muokataan opiskelijan
omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat
kappaleet valitaan yhdessä opiskelijan kanssa. Kurssi
on tarkoitettu kaikenikäisille sekä aloittelijoille että
pidempään soittaneille. Lisätietoja antaa Oiva Auvinen, puh. 044 417 5223.

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
5.9.–25.11.2022, 9.1.–7.4.2023
Oiva Auvinen
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille sekä aloittelijoille
että pidempään soittaneille. Opetus on yksilöllistä ja
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1101304 MUSIIKINTEORIAA PIANISTEILLE *

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–18.45, To 18.15–19.00
5.9.–24.11.2022, 9.1.–13.4.2023
Oiva Auvinen 46 t 64,00 €
Opiskellaan musiikinteoriaa pianolähtöisesti. Opitaan nuotinlukutaito nopeasti ja helposti sekä tutkitaan mistä teoria-asiat löytyvät pianosta. Sisältyy
musiikin lukukausimaksuun.

1101305 RUMMUT JA VASKIPUHALTIMET *

Opistotalo, A-rakennus
Ma 14.15–18.00
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Janne Ikonen
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Rumpujen tai vaskipuhaltimien soitonopetusta kaikenikäisille yksilöopetuksena. Vaskipuhaltimissa valittavissa trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni tai
tuuba. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys tai Juvan Puhaltajat vuokraa soittimia niille opiskelijoille,
joilla ei ole omaa soitinta. Aiempaa soittokokemusta
ei tarvita. Lisätietoja antaa Janne Ikonen, puh. 044
417 5227.

1101306 KITARA JA BASSOKITARA *

Opistotalo, A-rakennus
Ma 14.40–19.10
5.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Pekka Koivunoro
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Tule oppimaan kitaran- tai bassokitaransoittoa! Opetus on yksilöllistä ja muokataan opiskelijan omien
tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opeteltavat kappaleet valitaan yhdessä opiskelijan kanssa. Kurssi
on tarkoitettu kaikenikäisille sekä aloittelijoille että
pidempään soittaneille. Lisätietoja antaa Pekka Koivunoro, puh. 050 568 9165.

1101307 UKULELE *

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–19.00
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Pekka Koivunoro 33 t 50,00 €
Opi soittamaan ukulelea helposti! Opetellaan helppoja sointuotteita, joilla säestetään lauluja. Oma
ukulele mukaan. Kurssi toteutetaan ryhmäopetuksena ja se soveltuu kaikenikäisille. Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita. Oppikirja: Julkunen - Koivuniemi:
Ukulele - kaikki soittaa! Opistolla on vuokrattavissa
kaksi ukulelea. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101308 ALKEISPUHALLINORKESTERI

Opistotalo, A-rakennus
Ma 15.00–16.00
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Janne Ikonen 33 t 50,00 €
Soitattaako? Tule mukaan alkeispuhallinorkesteriin.
Orkesteri 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. Lisätietoja antaa Janne Ikonen, puh. 044 417 5227. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101309 JUVAN PUHALTAJAT

Opistotalo, liikuntasali
Ma 18.00–20.00
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Janne Ikonen 65 t 83,00 €
Puhalluttaako? Tule mukaan Juvan Puhaltajiin. Orkesteriin voivat osallistua kaikenikäiset. Orkesterissa soitetaan monipuolista puhallinmusiikkia eri
vuosikymmeniltä. Lisätietoja antaa Janne Ikonen,
puh. 044 417 5227. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.
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1101310 YKSINLAULU *

Opistotalo, A-rakennus
Ti 15.00–19.00
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Opettaja avoin
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Laulattaako? Tule yksinlaulukurssille. Tämä kurssi
soveltuu kaikenikäisille. Aikaisempaa laulukokemusta ei tarvita. Laulettavat kappaleet valitaan yhdessä
opiskelijan kanssa. Oppitunnit joka toinen viikko, 40
minuuttia/opiskelija.

1101313 JUVAN VIIHDEKUORO *

Opistotalo, A-rakennus
To 17.15–18.45
8.9.–24.11.2022, 19.1.–20.4.2023
Ari Kaartinen 48 t 66,00 €
Laulattaako? Tule mukaan Juvan viihdekuoroon.
Kuoro on tarkoitettu kaikenikäisille kevyen musiikin
kuorolaulusta kiinnostuneille. Opiskelu on ohjattua
lähiopetusta pianon säestyksellä. Opiskellaan laulua
kolme- tai neliäänisesti. Lisätietoja kuorosta antaa
Ari Kaartinen, puh. 040 585 4859. Sisältyy musiikin
lukukausimaksuun.

1101314 JUVAN VIIHDEBÄNDI *

Opistotalo, A-rakennus
To 19.00–20.30
8.9.–24.11.2022, 19.1.–20.4.2023
Ari Kaartinen 48 t 66,00 €
Soitattaako? Tule Juvan viihdebändiin. Ei vaadi sitoutumista yksilöopetukseen. Myös puhaltajat ja laulajat
ovat tervetulleita! Ohjelmisto suunnitellaan yhdessä.
Opiskellaan ryhmäopetuksena opettajan ohjauksessa. Lisätietoja bändistä antaa Ari Kaartinen, puh. 040
585 4859. Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101315 VIULU *

1101311 KARAOKE

Opistotalo, A-rakennus
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 17.00–20.15
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Rauni Tietäväinen 96 t 159,00 €
Tule laulamaan karaokea! Kurssilla opetellaan laulamaan karaoketaustojen tahdissa. Harjoitellaan uusia
lauluja, opitaan mikrofonin käyttöä sekä huomioimaan yleisöä. Kurssi sopii kaikenikäisille sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille.

Opistotalo, A-rakennus
Pe 14.00–17.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Anu Jussinniemi
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Viulua on helpompi soittaa kuin kuvitteletkaan!
Muutaman tunnin jälkeen osaat jo soittaa pikkukappaleen. Aiemmin soittaneille opetus räätälöidään
opiskelijan tarpeiden mukaan. Lisätietoja antaa Anu
Jussinniemi, puh. 040 733 3875.

1101316 JOUSIYHTYE *

Opistotalo, A-rakennus
Pe 16.00–16.45
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Anu Jussinniemi 24 t 40,00 €

1101312 HATSOLAN MUSIIKKI *

Hatsolan koulu
To 13.00–18.10, Pe 17.40–18.20
8.9.–25.11.2022, 12.1.–21.4.2023
Ari Kaartinen
98 € & 107 € (20 min) tai 128 € & 137 € (30 min)
Soitonopiskelua kaikenikäisille. Aiempaa soittotaitoa
ei tarvita. Instrumenttivaihtoehdot: piano, viulu, laulu/pop-laulu, rummut, kitara ja bassokitara. Kurssi
toteutetaan yksilöopetuksena opettajan ohjauksessa. Kurssilla kehitetään oman instrumentin hallintaa.
Lisätietoja antaa Ari Kaartinen, puh. 040 585 4859.

36

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
Harjoitellaan jousisoitinten yhteissoiton perustaitoja helppojen kappaleiden avulla. Lisätietoja jousiyhtyeestä antaa Anu Jussinniemi, puh. 040 733 3875.
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun.

1101317 RECKLESS ROCKERS *

Opistotalo, A-rakennus
Pe 18.30–21.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ari Kaartinen 72 t 89,00 €
Soitattaako? Tule aikuisten rockbändiin. Bändi on tarkoitettu kaikenikäisille aikuisille. Ota soitin mukaan
ja tule opiskelemaan bändisoittoa. Ei vaadi sitoutumista yksilöopetukseen. Myös puhaltajat ja laulajat
ovat tervetulleita! Opiskellaan pop-, rock- ja iskelmäpainotteista ohjelmistoa. Lisätietoja bändistä antaa
Ari Kaartinen, puh. 040 585 4859. Sisältyy musiikin
lukukausimaksuun.

TEATTERI
1102300 TEATTERITYÖN ALKEET

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Uusi kurssi
Su 17.30–20.00
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023
Kirsi Talvela 72 t 89,00 €
Teatterityön alkeis- ja perusharjoitteita. Harjoitellaan
esimerkiksi kehon ja äänen käyttöä sekä roolin luomista. Ryhmä on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Mahdollisen esityksen tuottajana toimii Teatteriryhmä
Irtonaiset. Aikaisempaa kokemusta teatterityöstä ei
vaadita. Varusteiksi joustavat vaatteet.

KUVATAITEET
1103300 POSLIININMAALAUS

Opistotalo, A-rakennus
Ma 17.30–20.00
5.9.–21.11.2022,
9.1.–3.4.2023
Anne Reponen
69 t 87,00 €
Opetellaan posliininmaalauksessa käytettävät perustekniikat
ja maalataan niitä
yhdistelemällä opiskelijan omien toiveiden
mukaisia töitä. Tutustutaan tarvittaviin materiaaleihin ja syvennetään jo opittuja taitoja.
Erillinen polttomaksu.
Kurssi sopii kaikille,
myös alle 16-vuotiaille.

1103301 MAALAUS JA PIIRUSTUS

Opistotalo, A-rakennus
Ma 17.30–20.00
5.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Hanna Räty 69 t 87,00 €
Tule etsimään maalaamisen ja piirtämisen iloa ja
omaa ilmaisua. Opetellaan maalauksen ja piirustuksen perustekniikoita, sommittelua ja värioppia työskentelemällä yhdessä sovittujen teemojen kautta.

KÄDENTAIDOT
1104300 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

Opistotalo, A-rakennus
Ma 18.00–21.15
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Kirsi Vertainen 96 t 109,00 €
Opitaan kunnostamaan opiskelijan omia, huonokuntoisiakin kalusteita jälleen käyttökuntoon maalaten, lakaten tai verhoillen. Opitaan käytännön työn
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laisten toiveiden mukaisesti. Lukuvuoden aikana ehdimme luoda esim. räsymattoja, pyyhkeitä, liinoja.
Opetus on henkilökohtaista ja pienryhmäopetusta.

1104303 ILTAPÄIVÄKUDONTA JA
TEKSTIILITYÖT

kautta kunnostamalla omaa huonekalua opettajan
ohjauksessa. Kurssin aikana opiskelija saa perustiedot huonekalujen korjaamisessa ja kunnostamisessa
käytetyistä periaatteista ja yleisimmistä tekniikoista.

1104301 KIRJONTA JA NYPLÄYS

Opistotalo, A-rakennus
Ti 9.30–12.45
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Päivi Pärnänen 96 t 109,00 €
Kirjotaan uusin tai perinteisin mallein esim. liina tai
seinätekstiili, osa kassia tai vaatetta. Opitaan lukemaan valmiita malleja ja soveltamaan niitä eri tarkoituksiin. Aloittelevat nyplääjät tutustuvat työvälineisiin ja materiaaleihin, oppivat peruslyönnit, reunat
ja kuviot. Kokeneemmat laajentavat tietojaan esim.
jatkuvalankaisista tai palapitseistä. Niin kirjonnassa
kuin nypläyksessäkin käytetään eri paksuisia lankoja
ja työt valitaan taitotason ja kiinnostuksen mukaan.

1104302 AAMUPÄIVÄKUDONTA

Opistotalo, A-rakennus
Ke 9.00–12.15
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Anne Teittinen 96 t 109,00 €
Opitaan kankaiden rakentamista, kutomista ja viimeistelyä ohjeiden mukaan. Kudottavat tekstiilit
suunnitellaan ja rakennetaan kangaspuihin kurssi-
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Opistotalo, A-rakennus
Ke 12.30–15.45
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Anne Teittinen 96 t 109,00 €
Opitaan kankaiden rakentamista, kutomista ja viimeistelyä ohjeiden mukaan. Kudottavat tekstiilit
suunnitellaan ja rakennetaan kurssilaisten toiveiden
mukaisesti kangaspuihin. Lukuvuoden aikana ehdimme luoda esim. räsymattoja, pyyhkeitä, liinoja.
Opetus on henkilökohtaista tai pienryhmäopetusta. Vaihtoehtoisesti kurssille voi tulla opettelemaan
ompelemalla kierrätysmateriaalista uusia tuotteita.
esim. tilkkutyöt, patalappu, tyynyt, pussukat ym.

1104304 ILTAKUDONTA JA TEKSTIILITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Ke 17.30–20.45
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Anne Teittinen 96 t 109,00 €
Opitaan kankaiden rakentamista, kutomista ja viimeistelyä ohjeiden mukaan. Kudottavat tekstiilit
suunnitellaan ja rakennetaan kurssilaisten toiveiden
mukaisesti. Lukuvuoden aikana ehdimme luoda monenlaisia loimia. esim. värikkäitä räsymattoja, pyyhkeitä, liinoja. Kurssin opetus on henkilökohtaista
ohjausta ja pienryhmäopetusta. Tekstiilitöissä opetellaan ompelemaan käsin tai koneella omaan tahtiin. Voit opetella valmistamaan tilkkutöitä, kierrättämällä ja hyödyntämällä materiaaleja uudelleen.

1104305 METALLITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Ke 16.30–19.45
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Esa Takkinen 96 t 109,00 €
Opitaan metallintyöstökoneiden käyttöä turvalli-
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sia työtapoja noudattaen ja tehdään omavalintaisia
metallitöitä itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Aikaisempaa osaamista metallitöistä ei tarvitse olla.
Tarvittaessa materiaalimaksu maksetaan opettajalle.

1104306 OMPELEMISEN ILOA

Opistotalo, A-rakennus
To 10.00–13.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Tuula Bagge 96 t 109,00 €
Opitaan vaateompelun perustaitoja. Suunnitellaan
malleja omien toiveiden mukaan valmiskaavoja hyödyntäen. Perehdytään materiaalien valintaan, sovitukseen ja viimeistykseen. Opitaan työvälineiden ja
koneiden käyttöä. Kurssilaiset saavat opetusta kaikenlaisissa ompeluun liittyvissä asioissa: lasten vaatteet, sisustustekstiilit ja asusteet. Yksilöllistä opetusta jokaisen lähtötaso huomioiden.

1104307 EKOTEKO JA KESKENERÄISET
VALMIIKSI

Opistotalo, A-rakennus
To 16.00–19.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Tuula Bagge 96 t 109,00 €
Opitaan vaatteen ompelua ja korjausta. Ota kesken
jäänyt työ tai kankaat ja langat mukaan. Pohditaan
yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan miten tehdä työ valmiiksi. Perehdytään perusvirkkaus- ja neuleohjeisiin.

Opitaan valmistamaan savesta erilaisia keramiikkaesineitä, opiskelijan valmiuksien mukaan. Opitaan
käytännönläheistä käsityötä omia suunnitelmia toteuttaen.

1104310 PÄIVÄTILKUT

Opistotalo, A-rakennus
Pe 9.30–12.45
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Päivi Pärnänen 96 t 109,00 €
Valmistetaan tilkkutöitä käyttöön ja sisustukseen,
mm. kassit, liinat, peitot tai lelut. Aloittelijat oppivat
käyttämään työvälineitä ja materiaaleja sekä työn
kokoamisen vaiheet. Aiemmin tilkkuilleet oppivat
uusia malleja sekä soveltamaan niitä. Kankaina käytetään kierrätettyjä, värjättyjä tai uusia kankaita.

1104311 KÄSITYÖT, KOIKKALA
1104308 PUUTYÖT

Opistotalo, A-rakennus
To 17.00–20.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Altti Lindgrén 96 t 109,00 €
Opitaan puuntyöstökoneiden käyttöä turvallisia työtapoja noudattaen ja tehdään omavalintaisia puutöitä itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Aikaisempaa
osaamista puutöistä ei tarvitse olla. Tarvittaessa materiaalimaksu maksetaan opettajalle.

1104309 KERAMIIKKA

Opistotalo, A-rakennus
To 17.30–20.00
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Kari Kärkkäinen 69 t 87,00 €

Koikkalan seurakuntasali
Ti 10.00–13.15
20.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anne Teittinen 92 t 106,00 €
Opitaan valmistamaan erilaisia käyttö- ja sisustustuotteita. Aiheet valitaan yhdessä sopien ryhmän
kanssa esim. kierrätys, tilkkutyöt ja vuodenaikoihin
liittyvät teemat.

1104312 KÄSITYÖT, VUORENMAA

Vuorenmaa, seurakuntakoti
To 10.00–13.15
29.9.–9.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Päivi Pärnänen 92 t 106,00 €
Opitaan valmistamaan erilaisia käyttö- ja sisustustuotteita. Aiheet valitaan yhdessä sopien ryhmän
kanssa, esim. makramee, tilkkutyö, kirjonta ja kierrätys.
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1104313 KÄSITYÖT, TUHKALA

Nuutilanmäen vanha posti
Ti 17.00–19.30
1.11.–7.12.2022, 7.3.–25.4.2023
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen 36 t 54,00 €
Opitaan valmistamaan erilaisia käyttö- ja sisustustuotteita. Aiheet valitaan yhdessä sopien ryhmän
kanssa, esim. jouluinen askartelu, kierrätys ja lankatyöt.

1104314 KORU- JA HELMITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.00–20.15, La 9.30–14.30, Su 9.30–14.30
23.–25.9.2022
Tuula Bagge 16 t 30,00 €
Opitaan helmitöiden eri tekniikoita. Tutustutaan helmitöissä tarvittaviin materiaaleihin ja työvälineisiin.
Jatketaan keskenjääneitä helmitöitä tai korjataan ja
uudistetaan vanhoja koruja. Ennakkotietoja helmitöistä et tarvitse. INFO 15.9. Ompelu / Ekoteko kurssin ohessa.

1104318 JOULUPAJA

Opistotalo, A-rakennus
La 9.00–15.45, Su 9.00–15.45, 10.–11.12.2022
Päivi Pärnänen, Anne Teittinen 16 t 30,00 €
Opitaan valmistamaan jouluisia koristeita ja pieniä
lahjoja eri tavoin.

1104315 HURMAAVA HUOVUTUS

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Ma 10.00–13.15
3.10.–7.11.2022, 23.1.–6.3.2023
Päivi Pärnänen 27 t 43,00 €
Huovutuksen peruskurssi, jossa tutustutaan huovutuksen maailmaan. Opitaan erilaisia huovutustapoja
kuten käsinhankaus, rullaus ja neulahuovutus. Opitaan kuvioimaan huopaa ja käyttämään tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Valmistetaan sisustus- ja
käyttötuotteita omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Syksy: 3.10., 17.10., 31.10. ja 7.11.2022. Kevät:
23.1., 6.2., 20.2., 6.3. ja 20.3.2023.

1104316 TÄHTIÄ JA HIMMELEITÄ

Opistotalo, A-rakennus
Ti 17.30–20.00
18.10.–15.11.2022
Päivi Pärnänen 16 t 30,00 €
Opitaan valmistamaan erilaisia himmeleitä ja tähtiä.
Materiaalina voi olla olki, lasi- akryyli- tai paperipillit.
Himmelit ja tähdet voi koristella esim. helmin tai kristallein. Ensimmäisellä kerralla tehdään tarviketilaus.
Syksy: 18.10., 1.11., 8.11. ja 15.11.2022.

1104317 KANGASLELUT

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
La 9.00–15.45, Su 9.00–15.45 ,19.–20.11.2022
Anne Teittinen 16 t 30,00 €
Opitaan valmistamaan ommellen kangaslelu. Mahdollisuus tehdä valikoidusti esim. nalle, mollamaija,
kettu, kissa tai joulutonttu. Valmistuksessa voi käyttää kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja.
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1104319 ROHKEASTI VÄRJÄYSTÄ JA
PAINANTAA

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–20.45, La 9.30–14.30, 13.–21.1.2023
Anne Teittinen 20 t 34,00 €
Kokeilevaa ja yllätyksellistä kankaankuviointia! Opitaan kylmäreaktiiviväreillä värjäämistä tai seulapainantaa puuvillalle tai pellavalle. Halutessaan voi opetella jääpala- ja ruostevärjäystä kankaalle. Voidaan
kuvioida kangasta vaatetukseen, sisustukseen tai
liukuvärjätä sitä esim. tilkkutöihin. Kevät: 13. - 14.1.
ja 20. - 21.1.2023.
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1104320 KIERRÄTETÄÄN TILKKUILLEN

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Pe 17.30–20.45, La 9.30–14.30
27.1.–11.2.2023
Päivi Pärnänen 20 t 34,00 €
Ommellaan vanhoille liinoille, pitseille tai farkuille
uusi elämä. Opiskelija oppii muokkaamaan ja hyödyntämään kulahtaneet ja rikkinäiset tekstiilit tilkkutyön keinoin uuteen muotoon esim. laukuksi, liinaksi
tai leluksi. Kevät: 27. - 28.1. ja 10. - 11.2.2023.

1104321 MAINIO MAKRAMEE

Opistotalo, A-rakennus
Ti 17.30–20.00
7.2.–18.4.2023
Päivi Pärnänen
18 t 32,00 €
Opitaan erilaisia makrameesolmuja ja käyttämään
erilaisia punontamateriaaleja. Kurssilla solmitaan
mm. amppeleita, seinätekstiilejä ja mattoja. Ota mukaan omia paksuja lankoja tai nyörejä. Materiaalitilaus tehdään ensimmäisellä kerralla. Kevät: 7.2., 21.2.,
7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4.2023.

1104322 KORU- JA HELMITYÖT

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.00–20.15,
La 9.30–14.30,
Su 9.30–14.30
31.3.–2.4.2023
Tuula Bagge
16 t 30,00 €
Opitaan helmitöiden eri tekniikoita. Tutustutaan helmitöissä tarvittaviin materiaaleihin ja työvälineisiin.
Jatketaan keskenjääneitä helmitöitä tai korjataan ja
uudistetaan vanhoja koruja. Ennakkotietoja helmitöistä et tarvitse. INFO 16.3. Ompelu / Ekoteko kurssin ohessa.

1104323 KEVÄTKUDONTAA JA KÄSITÖITÄ

Opistotalo, A-rakennus
Ti 17.30–20.45, To 17.30–20.45
2.–30.5.2023
Anne Teittinen 32 t 49,00 €
Opitaan valmistamaan erilaisia käyttö- ja sisustustuotteita kutomalla tai ompelemalla oman mielenkiinnon mukaan.

1104324 KESÄVAATEOMPELU

Opistotalo, A-rakennus
Ke 17.00–21.15
3.–24.5.2023
Tuula Bagge 20 t 34,00 €
Valmistetaan kesäinen vaate trikoosta tai kankaasta.
Opitaan perusasioita ompelusta, kaavoista ja työvälineistä. Saat yksilöllistä ohjausta ompelutyöhön.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
Suunnitellaan ja ommellaan taidepainotteinen tilkkutyö. Työ voi olla kolmiulotteinen tekstiiliveistos tai seinätekstiili oman valinnan mukaan. Työn lähtökohtana
voi olla valokuva tai itseään improvisoivat värit tilkuissa. Opitaan kokeilemalla ja pohtimalla yhdessä soveltuvia tekniikoita oman suunnitelman toteuttamiseen.
Voi olla, että työ ei valmistu viikonlopun aikana, mutta on tarkoitus saada se niin pitkälle, että opiskelija
osaa omatoimisesti viimeistellä työnsä onnistuneesti.
Valmistuneista töistä on tavoitteena näyttelyn rakentaminen Hilduriin seuraavalle kaudelle.

1104328 TRIKOON UUSI ELÄMÄ: VAATTEENA, ASUSTEENA JA SISUSTUSTEKSTIILINÄ

1104325 BETONIA JA MOSAIIKKIA

Opistotalo, A-rakennus
Ma 17.30–20.45, Pe 17.30–20.45, La 9.30–12.45
5.–15.5.2023
Päivi Pärnänen 20 t 34,00 €
Opitaan valamaan valmisbetonista laattoja, ruukkuja sekä ruukunsuojuksia. Opitaan käyttämään työvälineitä ja turvalliset työvaiheet erilaisiin valuihin.
Opitaan valu- ja muotoilubetonin käyttöä. Opitaan
mosaiikkikoristelun työvaiheet esim. ruukkuun tai
palloon sekä tarvittavien työvälineiden, liimojen
ja laastien käyttö. Kurssilaisille lähetetään tarvikeluettelo ennen kurssia. Kevät: 5. - 6.5., 8.5., 12.5. ja
15.5.2023.

1104326 TILKKUTYÖN TIKKAAMINEN
KONEELLA L. VAPAATIKKAUS

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Pe 17.00–20.30, La 9.00–16.30, Su 9.00–15.00
14.–16.7.2023
Hannele Wakkari 18 t 85,00 €
Tutustutaan vapaaseen tikkaukseen käyttäen apuna
lihasmuistissa jo tallessa olevia muotoja ja lakeja.
Opitaan tikkaamaan pisteestä pisteeseen muutamien merkintöjen avulla, opetellaan sabluunoiden
käyttöä, hyödynnetään tilkkutyön saumoja ja kiemurrellaan vapaasti ilman merkintöjä. Tutuiksi tulevat merkitsemisessä ja tikkaamisessa hyödylliset
apuvälineet ja tarvikkeet. Mukaan voit ottaa myös
tilkkutyön, joka valmistuakseen kaipaa tikkausideoita.

1104327 TILKKUTÖITÄ VAPAALLA TYYLILLÄ
Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Pe 17.00–20.30, La 9.00–16.30, Su 9.00–15.00
21.–23.7.2023
Heljä Reponen 18 t 85,00 €
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Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ma 12.00–16.30, Ti 9.00–16.30, Ke 9.00–16.30, To
9.00–16.30, Pe 9.00–14.00
24.–28.7.2023
Tuula Bagge 34 t 60,00 €
Opitaan trikoovaatteen elinkaaren pidentämiseen
liittyviä taitoja. Suunnitellaan malleja omien toiveiden mukaan valmiskaavoja hyödyntäen. Opitaan
trikoo-ompelun työtapoja ja ompeluniksejä ompelukonetta ja saumuria käyttäen. Perehdytään sovitukseen ja viimeistykseen. Yksilöllistä opetusta jokaisen
lähtötaso huomioiden.

1104329 JAKUUTTIEN TILKKUTEKNIIKKA

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Pe 17.00–20.30, La 9.00–16.30, Su 9.00–15.00
28.–30.7.2023
Hannele Kinnunen 18 t 85,00 €
Opitaan jakuuttien tilkkutyömenetelmiä ja niissä
käytettäviä villakirjontamalleja ja -tapoja. Kokeiluja
voi hyödyntää vaikkapa pussukan tai laukun koristeena. Materiaaleina käytetään sarkaa tai verkaa, myös
vanhat villakankaat takeista käy. Kirjontaan käytetään villalankaa ja työt ommellaan käsin.

KIELET
Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston verkkokielikurssit löytyvät opinto-ohjelman
sivulta 15.

1201300 SUOMEA VENÄJÄNKIELISILLE ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ *

Kunnanvirasto, kokoushuone 354 (C-rappu)
Opintosetelillä tuettu kurssi
Ti 16.30–18.00
6.9.–22.11.2022
Irina Jokelainen 22 t 37,00 €
Suomen kielen kurssi jo alkeet osaaville. Kerrataan
ja päivitetään aikaisemmin opittua, harjoitellaan puhumista, kuuntelemista, lukemista ja kääntämistä.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
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. Начнём с повторения ранее
изученного. Обучение на русском языке. Занятия
по вторникам с 16.30 до 18.00.

1203300 ENGLANNIN KIELIOPIN
INTENSIIVIKERTAUS

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Ti 17.00–18.30
27.9.–18.10.2022
Mira Häkkinen 8 t 22,00 €
Kurssi on tarkoitettu englantia jo opiskelleille muistin virkistykseksi. Opiskelitko englantia kauan sitten, mutta nyt et enää kunnolla muista, mitä silloin
opeteltiin? Menikö opetuksessa aikanaan jotain ohi
ja kaipaat selvennystä kielioppiasioihin? Kerrataan
kieliopin perusasiat: verbit, substantiivit, prepositiot
ja lauserakenne. Tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia yksin, pareittain ja ryhmässä. Syksy: 27.9.,
4.10., 11.10. ja 18.10.2022.

1203301 RALLIENGLANNISTA HOVIKELPOISEKSI – ENGLANNIN ÄÄNTÄMISEN
PIKAKURSSI

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Ti 17.00–18.30
10.–31.1.2023
Mira Häkkinen 8 t 22,00 €
Osaat jo englantia, mutta puhuminen takkuaa? Otetaan selvää, mistä se johtuu ja harjoitellaan englannin ääntämistä. Harjoitellaan äänteitä, painotuksia
ja intonaatiota sekä pohditaan kulttuurin vaikutusta
kommunikaatiotyyliin. Suullisia harjoituksia pareittain ja ryhmässä sekä henkilökohtaista ohjausta. Kevät: 10.1., 17.1., 24.1. ja 31.1.2023.

1203302 PUHUMALLA PÄRJÄÄ MAAILMALLAKIN – ENGLANNIN KESKUSTELUKURSSI

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Ti 17.00–18.30
14.2.–14.3.2023
Mira Häkkinen 8 t 22,00 €
Opetellaan matkaillessa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja sekä harjoitellaan puhumaan niistä aiheista,
jotka opiskelijoita kiinnostavat. Harjoitukset ovat
enimmäkseen suullisia ja niitä tehdään pareittain ja
ryhmässä. Kevät: 14.2., 21.2., 7.3. ja 14.3.2023.

1203303 ENGLANNIN KIRJOITUSKURSSI

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Ti 17.00–18.30
18.4.–9.5.2023
Mira Häkkinen 8 t 22,00 €
Harjoitellaan kirjoittamista englanniksi. Opiskelijat
saavat ehdottaa tekstilajeja, kirjoitamme tekstejä
kotitehtävinä ja käsittelemme niitä tunneilla sekä yhdessä että opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Kevät: 18.4., 25.4., 2.5. ja 9.5.2023.

1204300 GESPRÄCHSKREIS AUF DEUTSCH KESKUSTELLAAN SAKSAKSI

Vesiliikuntakeskus Sampola, nuorisotilat
Uusi kurssi
Su 16.00–17.00
11.9.–4.12.2022
Kirsi Talvela 15 t 28,00 €
Haluatko puhua saksaa? Tule keskustelemaan saksan kielellä esimerkiksi kirjallisuudesta ja musiikista
sekä ajankohtaisista asioista. Huom! Ei opiskella kielioppia. Kurssi sopii pari vuotta saksan kieltä opiskelleille, myös heille joilla opinnoista on pidempi aika.

1206300 VENÄJÄÄ EDISTYNEILLE *

Kunnanvirasto, kokoushuone 354 (C-rappu)
Ma 18.00–19.30
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Irina Jokelainen 48 t 66,00 €
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen harrastamista!
Kerrataan ja päivitetään kielen alkeet, harjoitellaan
puhumista, kuuntelemista, lukemista ja kääntämistä. Tehdään paljon suullisia harjoituksia ja keskustellaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Oppikirjat
Pora1!/Pora2! ja opettajan oppimateriaali.

1208300 ITALIA, JATKO *

Opistotalo, A-rakennus
Pe 17.30–19.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Liisa Kärkkäinen 48 t 66,00 €
Italian kurssi jatkuu kahtena ryhmänä. Lyhyemmän
aikaa opiskelleet jatkavat oppikirjan In viaggio kappaleesta 2, pidemmälle edenneet oppikirjan Si parte
2 kappaleesta 3. Tunneilla tehdään paljon puheharjoituksia ja opetellaan käytännön tilanteissa tarvittavaa kieltä. Tutustutaan myös Italian tapakulttuuriin ja matkakohteisiin. Uudet opiskelijat ovat myös
tervetulleita. Lähtötasona edellytetään noin kahden
vuoden italian opintoja kansalaisopistossa tai vastaavaa kielitaitoa.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
TIETOTEKNIIKKA
Ota digiloikka yksilöopetuksessa! Digiklinikalla
saat yksilöllistä täsmäopetusta toivomistasi aiheista, esimerkiksi läppärin käyttöön, ohjelmistojen opiskeluun tai laitteen siivoamiseen. Muita
aiheita voivat olla älypuhelimen tai tabletin käyttö ja sovellukset kuten WhatsApp, verkkopankit
tai Facebook. Ajan varaaminen onnistuu netissä
tai soittamalla toimistoon. Digiklinikat järjestetään Juvan kunnankirjastolla. Hinta: 45 €/90 min.
Opettaja: Markku Lybeck.
Ma 12.9.2022
3401300 Digiklinikka, Juva A1
klo 15.00–16.30
3401301 Digiklinikka, Juva A2
klo 16.35–18.05
Ma 10.10.2022
3401302 Digiklinikka, Juva B1
klo 15.00–16.30
3401303 Digiklinikka, Juva B2
klo 16.35–18.05
Ma 14.11.2022
3401304 Digiklinikka, Juva C1
klo 15.00–16.30
3401305 Digiklinikka, Juva C2
klo 16.35–18.05
Ma 12.12.2022
3401306 Digiklinikka, Juva D1
klo 15.00–16.30
3401307 Digiklinikka, Juva D2
klo 16.35–18.05
Ma 16.1.2023
3401312 Digiklinikka, Juva E1
klo 15.00–16.30
3401313 Digiklinikka, Juva E2
klo 16.35–18.05
Ma 13.2.2023
3401314 Digiklinikka, Juva F1
klo 15.00–16.30
3401315 Digiklinikka, Juva F2
klo 16.35–18.05
Ma 20.3.2023
3401316 Digiklinikka, Juva G1
klo 15.00–16.30
3401317 Digiklinikka, Juva G2
klo16.35–18.05
Ma 24.4.2023
3401318 Digiklinikka, Juva H1
klo 15.00–16.30
3401319 Digiklinikka, Juva H2
klo 16.35–18.05
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3401308 ÄLYPUHELIN TUTUKSI, JUVA

Kunnanvirasto, kokoushuone 355 (C-rappu)
Uusi kurssi
Ti 15.15–17.30
6.9.–18.10.2022
Markku Lybeck 23 t 38,00 €
Tavoitteena on älypuhelimen käytön sujuvoittaminen ja monipuolistaminen. Opitaan muun muassa ylläpitotoimet, käyttöä helpottavat vinkit ja asetukset,
puhelintoiminto, kamera, navigaattori ja WhatsApp.

3401309 ÄLYPUHELIN TUTUKSI JATKO, JUVA

Kunnanvirasto, kokoushuone 355 (C-rappu)
Uusi kurssi
Ti 15.15–17.30
7.3.–18.4.2023
Markku Lybeck 23 t 38,00 €
Enemmän irti älypuhelimesta; hyödylliset appit
(Areena, Tori, Sport Tracker jne), WhatsApp -käytön
monipuolistaminen, valokuvien varmuuskopiointi,
jaetut albumit, sähköinen asiointi ja tunnistautuminen.

3401310 SÄHKÖISET PALVELUT, JUVA

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Opintosetelillä tuettu kurssi
To 15.30–17.45
15.–29.9.2022
Markku Lybeck 11 t 24,00 €
Opi hoitamaan asiointi tietoverkossa. Tietoturva, selaimen suositellut asetukset, tunnistautumismenetelmät, mobiilivarmenne, turvallisen verkkopalvelun
tunnusmerkit, tunnetuimpien verkkopalvelujen käytön ohjeistus (esim. kanta, suomi.fi, traficom), mobiilimaksaminen. Oman läppäri ja puhelin mukaan.

3401311 KUVANKÄSITTELY, JUVA

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi
Pe 15.00–17.15
16.9.–21.10.2022
Markku Lybeck 20 t 34,00 €
Kuvien tuonti tietokoneelle puhelimesta ja skannaaminen, resoluutio, jakaminen. Kuvankäsittelyn
tärkeät toiminnot; rajaaminen, koko, naarmujen,
roskien ja värivirheiden korjaus, kuvamanipulaatio.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
Monipuoliset harjoitukset. Ohjelmina netin ilmaiset
Photoshop -kloonit ja Photoshop Elements. Oma
läppäri mukaan, ohjelmat asennetaan kurssilla.

TANSSI
1105300 TAIKATASSUJEN TANSSIMATKA
4-5 -VUOTIAILLE
Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 16.30–17.30
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Tarja Himanen, Vili Muhonen 33 t 50,00 €

1105301 HIPPATASSUJEN TANSSIHYRRÄ
6-8 -VUOTIAILLE

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 17.45–18.45
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Tarja Himanen, Vili Muhonen 33 t 50,00 €
Tanssitunnilla 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 TANSSITREENI (SYKSY)

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 18.30–19.15
7.9.–23.11.2022
Maarit Partanen 11 t 34,00 €

1105303 TANSSITREENI (KEVÄT)

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 18.30–19.15
11.1.–12.4.2023
Maarit Partanen 13 t 41,00 €
Opetellaan monipuolista ja hauskaa tanssiliikuntaa
helpoilla askelsarjoilla sisältäen alkulämmittelyn ja
lyhyen loppuvenyttelyn. Tanssitaan muun muassa latinalais-, swing-, rock- ja kantritansseja pääasiallisesti
ulkomaiseen musiikkiin. Jokainen saa tanssia omalla
tyylillä ja teholla musiikista ja liikkeestä nauttien. Ota
mukaan joustavat sisäliikuntavaatteet, tanssiin soveltuvat kengät ja juomista.

1105304 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
SENIOREILLE

Opistotalo, liikuntasali
Uusi kurssi
Ke 15.00–15.45
7.9.–19.10.2022
Mari Kurtti 7 t 15,00 €
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.

1105305 SAMPOLAN TANSSIKURSSI

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Opintosetelillä tuettu kurssi
To 9.45-11.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Eeva-Liisa Luukkonen 48 t 66,00 €
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.

1105306 SEURATANSSIT, PERUSTEET

Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
To 17.00–18.00
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Esko Sanio 33 t 107,00 €
Opetellaan eri tanssilajien perusaskeleita ja -kuvioita. Lisäksi harjoitellaan viemisen ja seuraamisen perusteita. Kurssilla haetaan oikea rytmi sekä opetellaan tanssiasentoa ja -tekniikkaa.

1105307 SEURATANSSIT, JATKO (SYKSY)
Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
To 18.15–19.45
8.9.–24.11.2022
Esko Sanio 22 t 72,00 €

1105308 SEURATANSSIT, JATKO (KEVÄT)

Opistotalo, liikuntasali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
To 18.15–19.45
12.1.–13.4.2023
Esko Sanio 26 t 84,00 €
Opetellaan eri tanssilajien haastavampia askeleita ja
niiden variointia. Lisäksi harjoitellaan sujuvaa vientiä ja seuraamista tanssiparin taitotaso huomioiden.
Tunneilla myös harjoitellaan musiikin tulkintaa.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
LIIKUNTA
8301300 HATHAJOOGA, PÄIVÄRYHMÄ *

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ma 13.15–14.45
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Inka Asikainen 48 t 66,00 €
Tutustutaan joogan fyysisiin harjoituksiin, jotka venyttävät ja vahvistavat. Harjoittelu on lempeää ja
keskittynyttä. Opetellaan rentoutumistekniikoita ja
käytetään apuna omaa hengitystä. Keho rentoutuu
ja mieli virkistyy. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
aiemmin harrastaneille. Kiristämätön ja lämmin asu
päälle, oma joogamatto tai jumppa-alusta, villasukat
ja huopa mukaan. Tuoksuton oppitunti!

8301301 HATHAJOOGA, ALKEET

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ti 17.15–18.30
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Brita Suokas 41 t 59,00 €
Tehdään lempeitä liikesarjoja ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät
kehon voimaa ja notkeutta. Fyysisen harjoituksen yhteydessä ja myös erikseen tehdään mielen tarkkaavaisuutta ja hiljentymistä edistäviä harjoituksia, jotka
auttavat rentoutumaan ja purkamaan stressiä. Kurssin aikana opiskelija oppii erottamaan jännittyneen
ja rennon lihaksen ja purkamaan kehon jännityksiä.
Opiskelija oppii kehonsa antamien mahdollisuuksien
mukaisesti hathajoogan perinteiset yleisimmät asanat sekä myös niiden muunnelmia. Opiskelija oppii
myös perinteisen vuorosierainhengityksen tekniikan.
Kiristämätön asu, oma jooga- tai jumppa-alusta ja
huopa mukaan. Tuoksuton oppitunti!

8301302 HATHAJOOGA, JATKO

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Ti 18.45–20.15
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Brita Suokas 48 t 66,00 €
Tehdään lempeitä liikesarjoja ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät
kehon voimaa ja notkeutta. Fyysisen harjoituksen
yhteydessä ja myös erikseen tehdään mielen tarkkaavaisuutta ja hiljentymistä edistäviä harjoituksia,
jotka auttavat rentoutumaan ja purkamaan stressiä.
Kurssin aikana opiskelija oppii soveltamaan oman
kehonsa antamien mahdollisuuksien mukaisesti
hathajoogan perinteisten yleisimpien asanoiden
muunnelmia ja niistä muodostuvia liikesarjoja. Perinteisen vuorosierainhengityksen tekniikan lisäksi
kurssilla opitaan hengitystaukojen havainnoimista ja
ujjay-hengityksen käyttöä. Kiristämätön asu ja oma
jooga- tai jumppa-alusta ja huopa mukaan. Tuoksuton oppitunti!
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8301303 KÄVELLEN JA JOOGATEN
KEVÄTILTANA LUONNOSSA

Uusi kurssi
Ti 18.00–19.30
2.–16.5.2023
Brita Suokas 6 t 22,00 €
Lämmitellään kehoa kävellen pehmeillä metsäpoluilla luonnonsuojelualueella Ryönänniemessä. Pysähdytään joogaamaan seisten ja puunrunkoihin tukeutuen. Tehdään lempeitä liikesarjoja ja hengitysrytmiä
yhdistäviä harjoituksia. Liikkeiden välillä suljetaan
silmät ja kuunnellaan lintujen laulua sekä tuulen ja
aaltojen ääntä. Kokoontuminen Huttulanniementien
päässä pienellä parkkialueella. Auton voi myös jättää
Juvan museon parkkipaikalle (Huttulantie 1) ja kävellä sieltä Huttulanniemeen.

8301304 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ

Ke 9.00–9.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ritva Hänninen 17 t 31,00 €
Kurssilla ollaan etäyhteydessä opettajaan, joka ohjaa
turvallisia kotijumppaliikkeitä. Harjoitetaan tasapainoa ja lihaskuntoa. Lisäksi edistetään koordinaatiota
ja nivelliikkuvuutta.

8301305 MATALAN KYNNYKSEN
LIIKUNTARYHMÄ

Opistotalo, liikuntasali
Uusi kurssi
Ke 10.00–11.00
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Tutustutaan erilaisiin liikuntatapoihin, joilla vahvistetaan alentunutta toimintakykyä liikunnan iloa etsien.
Kurssin alussa suunnitellaan yhdessä tapaamiskertojen ohjelma opiskelijoiden lähtökohdista käsin. Oma
jumppamatto mukaan.

8301306 VETREYTTÄ VUOSIIN
KUNTOSALISTA (SEKARYHMÄ) *

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Ke 12.00–13.00
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Harjoitellaan opettajan ohjauksessa tekemään turvallisesti kuntosalilaitteilla lihaskuntoa vahvistavia
harjoitteita. Aiempaa kokemusta kuntosalilaitteista
ei tarvita. Toteutus ohjattuna kiertoharjoitteluna.
Huom! Kurssimaksu ei sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia tai uimahallilippua.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
8301307 HATHAJOOGA, HATSOLA

Hatsolan koulu
Ke 19.00–20.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Brita Suokas 48 t 66,00 €
Tehdään lempeitä liikesarjoja ja hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka kehittävät ja ylläpitävät
kehon voimaa ja notkeutta. Fyysisen harjoituksen
yhteydessä ja myös erikseen tehdään mielen tarkkaavaisuutta ja hiljentymistä edistäviä harjoituksia,
jotka auttavat rentoutumaan ja purkamaan stressiä.
Opiskelija oppii kehonsa antamien mahdollisuuksien mukaisesti hathajoogan perinteiset yleisimmät
asanat sekä myös niiden muunnelmia. Perinteisen
vuorosierainhengityksen tekniikan lisäksi kurssilla
opitaan hengitystaukojen havainnoimista. Kiristämätön ja lämmin asu päälle, oma joogamatto tai jumppa-alusta, villasukat ja huopa mukaan. Tuoksuton
oppitunti!

8301308 FASCIAMETHOD (SYKSY)

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 19.30–20.30
7.9.–23.11.2022
Maarit Partanen 15 t 47,00 €

8301309 FASCIAMETHOD (KEVÄT)

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Uusi kurssi, Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ke 19.30–20.30
11.1.–12.4.2023
Maarit Partanen 17 t 53,00 €
Opitaan huoltamaan kehoa menetelmällä, jossa yhdistyvät liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille sekä keskivartalon voiman
vahvistaminen. Lisäksi opetellaan liikehallintaharjoittelua ja faskiakäsittelyä pallolla. Tunti päättyy loppurentoutukseen. Mukaan jumppa-alusta, juomista
sekä pieni tyyny tai jotain muuta pehmeää pään alle.
Faskiapallon saat ohjaajalta.

8301310 VETREYTTÄ VUOSIIN
TUOLIJUMPALLA *

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
To 11.30–12.30
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Tuolilla ja tuolia apuna käyttäen sopivaa hyvän mielen liikuntaa. Harjoitetaan tasapainoa ja lihaskuntoa.
Lisäksi edistetään koordinaatiota ja nivelliikkuvuutta.
Kurssi ei kokoonnu 29.9. ja 3.11.2022.

8301311 KEHONHUOLTO (MIEHET) *

Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali
Opintosetelillä tuettu kurssi
To 12.45–13.45
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Toimintakykyä parantavaa koko kehon liikuntaa. Harjoitetaan nivelliikkuvuutta ja lihasvoimaa. Opetellaan
kehon hallintaa lisääviä tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia. Oma jumppamatto mukaan. Kurssi ei
kokoonnu 29.9. ja 3.11.2022.

8301312 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA

Opistotalo, liikuntasali
Opintosetelillä tuettu kurssi
To 15.45–16.45
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja tasapainoa pelaten esimerkiksi sulkapalloa ja sählyä. Pelaamalla
kohotetaan myös fyysistä kuntoa. Lisäksi opetellaan
lihaksistoa huoltavia harjoitteita. Liikuntaesteisille
opettaja räätälöi omia harjoituksia. Kurssi ei kokoonnu 29.9. ja 3.11.2022.

8301313 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET

Pe 10.00–11.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Kurssilla ollaan etäyhteydessä opettajaan, joka ohjaa
turvallisia kotijumppaliikkeitä. Harjoitetaan tasapainoa ja lihaskuntoa. Lisäksi edistetään koordinaatiota
ja nivelliikkuvuutta.

8301314 VETREYTTÄ VUOSIIN
KUNTOSALISTA (NAISET) *

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Pe 12.00–13.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €

8301315 VETREYTTÄ VUOSIIN
KUNTOSALISTA (MIEHET) *

Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali
Pe 13.15–14.15
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €
Harjoitellaan opettajan ohjauksessa tekemään turvallisesti kuntosalilaitteilla lihaskuntoa vahvistavia
harjoitteita. Aiempaa kokemusta kuntosalilaitteista
ei tarvita. Huom! Kurssimaksu ei sisällä Sampolan
avainranneketta, seniorikorttia tai kuntosalilippua.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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JUVA
8301316 VESIJOOGA

Vesiliikuntakeskus Sampola, uimahalli
Uusi kurssi
La 15.30–16.15
19.11.–3.12.2022
Brita Suokas 3 t 15,00 €
Joogataan seisten terapia-altaassa, jossa vesi toisaalta helpottaa ja laajentaa liikeratoja ja antaa myös hieman haastetta liikkeisiin. Osa liikkeistä tehdään reunatangon tukemana. Tehdään lempeitä liikesarjoja ja
hengitysrytmiä yhdistäviä harjoituksia, jotka ylläpitävät ja liisäävät kehon voimaa ja notkeutta. Opiskelija
oppii havainnoimaan ja soveltamaan oman kehonsa
antamien mahdollisuuksien mukaisesti hathajoogan
perinteisten yleisimpien asanoiden muunnelmia vesielementin kanssa yhdessä. Aiempi joogakokemus
ei välttämätön. Mukaan uikkarit ja utelias mieli! Syksy: 19.11., 26.11. ja 3.12.2022. Huom! Kurssimaksu
ei sisällä Sampolan avainranneketta, seniorikorttia
tai uimahallilippua.

8301317 KAHVAKUULA, KOIKKALA *
Koikkalan seurakuntasali
Su 14.00–15.00
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Matti Pakalén 33 t 50,00 €

8301318 KAHVAKUULA, HATSOLA *

Hatsolan koulu
Su 15.30–16.30
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Matti Pakalén 33 t 50,00 €
Kahvakuulaharjoitteita kiertoharjoitteluna ja venyttelyä. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään
harrastaneille. Oma kahvakuula ja jumppamatto mukaan.

8301319 KUNTOJUMPPA, VUORENMAA *

Vuorenmaa, seurakuntakoti
Su 17.15–18.00
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Matti Pakalén 24 t 40,00 €
Tasapainoa, lihaskuntoa ja peruskestävyyttä edistäviä harjoituksia kepeillä ja vastuskuminauhoilla.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo pidempään harrastaneille. Oma jumppamatto mukaan.

8301320 KAHVAKUULA, VUORENMAA *

Vuorenmaa, seurakuntakoti
Su 18.05–19.05
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023
Matti Pakalén 33 t 50,00 €
Kahvakuulaharjoitteita kiertoharjoitteluna ja venyttelyä. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo pidempään
harrastaneille. Oma kahvakuula ja jumppamatto mukaan.
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MUU KOULUTUS
2198300 VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PERUSKURSSI

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi, Ei kurssimaksua!
Ti 13.00–15.30
6.–27.9.2022
Eri kouluttajia 12 t
Koulutus muodostuu neljästä koulutuskerrasta. Yhteistyössä Essote, Mikkelin kriisikeskus, Mikkelin
Seudun Muisti ry ja Juvan seurakunta.
1. koulutuskerta 6.9.2022:
Mitä vapaaehtoistoiminta on?
Käydään läpi vapaaehtoistoiminnan taustaa, periaatteita ja toimintamuotoja. Keskustellaan muun
muassa, miksi kannattaa lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Osallistujilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja ryhmäytyä. Kouluttajat: Juvan vapaaehtoistyön koordinaattori Elisa Hänninen Essotesta
ja Diakoni Maarit-Hannele Sutinen Juvan seurakunnasta.
2. koulutuskerta 13.9.2022:
Vuorovaikutus, kohtaaminen ja viestintä.
Perehdytään erilaisten ihmisten kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. Kouluttajat: Mikkelin
seudun Muisti ry:n toiminnanjohtaja Hanna Kuitunen ja vapaaehtoistoiminnan koodinaattori Päivi
Meskanen Essotesta.
3. koulutuskerta 20.9.2022:
Mielenhyvinvointi ja jaksaminen vapaaehtoisena.
Keskustellaan mielenhyvinvoinnista ja sen merkityksestä sekä opitaan tunnistamaan omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä vapaaehtoistehtävässä.
Käydään läpi haastavia tilanteita esimerkkitapausten
avulla. Kouluttajat: Kriisityöntekijä Mikkelin kriisikeskukselta Eveliina Saari ja vapaaehtoistoiminnan koodinaattori Päivi Meskanen Essotesta.
4. koulutuskerta 27.9.2022:
Vapaaehtoisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.
Suunnitellaan omaa vapaaehtoistoimintaa. Käydään
läpi vapaaehtoisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä vakuutuksiin liittyvät asiat. Koulutuksen
lopuksi tehdään yhteenveto koulutuksen eri teemoista. Kouluttajat: Juvan vapaaehtoistyön koordinaattori Elisa Hänninen Essotesta ja Diakoni Maarit-Hannele Sutinen Juvan seurakunnasta.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

JUVA
1302300 KIRVES - KORTTIPELEISTÄ KIEROIN

Opistotalo, A-rakennus
Ke 18.00–20.00
7.9.–23.11.2022
Kalle Grotenfelt 30 t 47,00 €
Opi kiinnostava, perinteinen ja kieroin savolaiskorttipeli - kirves! Kirvestä voi harrastaa niin seurustelukuin kilpailumielessä. Tervetuloa mukaan niin vanhat
mestarit kuin aloittelijatkin!

8102300 ÄIJIEN RUOKAKURSSI

Martti Talvela –kampus, kotitalousluokka
Uusi kurssi
La 10.00–13.15
17.9.2022
Mervi Kukkonen 12 t 25,00 €
Kurssilla opetellaan valmistamaan maukasta ja terveellistä ruokaa ja herkullisia leivonnaisia arkeen ja
pieneen juhlaankin. Jokaisella kurssikerralla valmistetaan ateria alku-, pää- ja jälkiruokineen. Ateriat
valmistetaan eri teemoin opiskelijoiden toiveet huomioiden. Kurssin raaka-ainetarvikkeet maksetaan käteisellä opettajalle. Kurssin aloitus 17.9., ensimmäisellä kerralla sovitaan muut kurssikerrat.

3101300 SIJOITTAMISEN PERUSTEET

Kunnanvirasto, valtuustosali
Uusi kurssi
To 17.00–18.30
6.10.–10.11.2022
Sirkku Liimatainen 10 t 23,00 €
Oletko aina pohtinut mitä sijoittaminen on, miten se
toimii käytännössä ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssilla käydään läpi
sijoittamisen perusasioita ja katsotaan mitä sijoittaminen on, ja mitä sijoittamisella voidaan saavuttaa.
Kurssi on käytännönläheinen ja se sisältää paljon esimerkkejä sijoittamisen periaatteista. Kurssi soveltuu
aloittelijoille ja henkilöille, jotka ovat jo aloittaneet
sijoittamisen ja haluavat vahvistaa osaamistaan.

8302300 AIVOILLE ASKARETTA JA HYVINVOINTIA

Opistotalo, A-rakennus
Uusi kurssi, Ei kurssimaksua!
Ma 13.00–14.30
16.1.–13.2.2023
Hanna Kuitunen 10 t
Perehdytään aivo- ja muistiterveyden edistämiseen
tietoiskujen, keskustelujen ja erilaisten harjoitusten
avulla. Ohjaajana toimii Mikkelin seudun Muisti ry:n
työntekijä Hanna Kuitunen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Etelä-Savon Muistiluotsin kanssa.

8203300 VAPAAEHTOISEN
PELASTUSPALVELUN PERUSKURSSI

Kunnanvirasto, valtuustosali
Ei kurssimaksua!
To 17.00–20.00
13.4.2023
Valmiuskouluttaja Juha Häkkinen 4 t
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
Kellarigalleria, Poikkitie 2
Kunnantalo, Poikkitie 2
Rantasalmen lukio, Koulutie 4
Tiemassaari, monitoimitila, Voinsalmentie 1209
Tornado, Parkumäentie 192
Tuusmäen koulu, Tuusmäentie 835
Urheilukeskus, Urheilutie 4
Villa Ilokivi, Kolkonpääntie 108 A
Yhtenäiskoulu, Koulutie 6
Lähiopetuksen estyessä tähdellä (*) merkityt
kurssit siirtyvät etäopetukseen.

MUSIIKKI
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen soitinkursseille on torstaina 18.8.2022 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!

Ohjelmistot valitaan monipuolisesti opiskelijan taitotaso ja toiveet huomioiden. Samaa kurssia voi opiskella useamman vuoden ajan ja osaamistavoitteet
asetetaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti.
Arviointia tehdään jatkuvasti ja siinä painottuu opettajan ja opiskelijan vuoropuhelu. Arvioinnissa peilataan osaamista asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Halutessaan opiskelija voi tehdä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tasosuorituksia.

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
044 417 5227.

SOITINKURSSIEN KURSSIKUVAUS,
OSAAMISTAVOITTEET JA ARVIOINTI
Soitinkurssit on tarkoitettu kouluikäisille tai sitä vanhemmille opiskelijoille, jotka haluavat edetä tavoitteellisesti soittimen opiskelussa. Kurssit toteutetaan
yksilöopetuksena 20, 30 tai 40 minuuttia per oppitunti. Alkeistasolla oppitunti on 20 minuuttia. Valittavissa myös perustasolla PT1 suorituksen jälkeen 30
minuuttia ja jatkotasolla PT3 suorituksen jälkeen 40
minuuttia. Opiskelijalla tulee olla opiskeltava soitin
kotona (oma tai vuokrasoitin). Kurssi voidaan siirtää
etäopetukseen lähiopetuksen estyessä. Kurssimaksu
sisältyy musiikin TPO-lukukausimaksuun.
Kurssin/kurssit käytyään opiskelija käyttää erilaisia
soittimen soittotekniikoita ja osaa soittaa eri musiikkityylejä. Opiskelija osaa soittaa sekä yksin että
yhdessä muiden kanssa. Opiskelija hallitsee myös
omalla tasollaan esiintymisen sekä kotiharjoittelun.
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1101200 HUILU *

Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Ke 14.00–18.40
31.8.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Mia Karppinen
Opiskellaan huilunsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

1101201 OBOE, KLARINETTI *

Yhtenäiskoulu, luokka K3 (keskikerros)
Ti 14.00–17.00
30.8.–15.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Anna-Maija Saari
Opiskellaan klarinetin- ja oboensoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille
opiskelijoille.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

RANTASALMI
Hei! Olen Liisa,
Jyväskylästä kotoisin
ja olen opiskellut
klarinetinsoitonopettajaksi Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa.
Mielenkiintoisinta
opetustyössä on
mielestäni erilaiset
oppimistyylit ja
pyrinkin jokaisen
oppilaan kanssa löytämään yhdessä heille sopivan
ja persoonallisen tavan oppia ja nauttia musiikin
tekemisestä. Pyrin huomioimaan oppilaiden musiikilliset toiveet, jotta jokaisella on mahdollisuus ilmaista
itseään soittamisen kautta. Itseilmaisun lisäksi yhtä
tärkeänä pidän näppärän soittotekniikan harjoittelua
ja musiikinteorian tuntemuksen soveltamista musiikin oppimisessa.
Suosikkimusiikkityyleihini, joita kuuntelen vapaa-ajalla, kuuluvat moderni klassinen musiikki, fuusiojazz
ja funk.

Juha Loikkanen on Lieksan
Nuorisopuhallinorkesterin
kasvatti. Hän on tehnyt
musiikin aikuisopintoja Pielisen-Karjalan musiikkiopistossa ja Kuopion konservatorion pop-jazz -linjalla.
Opetustöitä Juha on tehnyt
Kuopiossa musiikkilukiossa
ja Musiikinystäväin musiikkikoulussa. Juha Loikkanen
on aktiivinen keikkamuusikko ja keikkaileekin eri saksofoneilla seuraavissa
kokoonpanoissa: Petri ja Pettersson brass, Kuopio Big
Band, muut eri puhallinorkesterit ja big bandit.

1101204 TRUMPETTI *

Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Pe 13.00–19.00
2.9.–25.11.2022, 13.1.–28.4.2023
Vitoldas Sokolnikas
Opiskellaan trumpetinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

1101205 KÄYRÄTORVI *

Yhtenäiskoulu, luokka K2 (keskikerros)
Ke 16.00–19.00
31.8.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Janne Juutilainen
Opiskellaan käyrätorvensoittoa yksilöopetuksena.
Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

1101202 KLARINETTI *

Yhtenäiskoulu, luokka A6 (alakerta)
Ke 14.00–19.10
31.8.–16.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Liisa Hyytinen
Opiskellaan klarinetinsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

1101203 SAKSOFONI *

Yhtenäiskoulu, luokka A3 (alakerta)
Ke 14.00–19.00
31.8.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Juha Loikkanen
Opiskellaan saksofoninsoittoa yksilöopetuksena. Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

1101206 PASUUNA, BARITONI, TUUBA *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka & luokka K3
(keskikerros)
Ti 16.00–18.00, Ke 14.00–18.30, To 14.00–17.30
30.8.–17.11.2022, 10.1.–13.4.2023
Janne Ikonen
Opiskellaan vaskipuhallinsoittoa yksilöopetuksena.
Puhallinorkesteri vuokraa soittimet uusille opiskelijoille.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI
1101207 LYÖMÄSOITTIMET *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka & Tornado
Ti 16.00–17.40, To 16.20–17.20, Pe 14.10–18.00
30.8.–18.11.2022, 10.1.–21.4.2023
Janne Ikonen
Opiskellaan rumpusetin ja muiden lyömäsoittimien
(patarummut, marimba, kellopeli, congarummut
jne.) soittoa. Opiskelijalla on oltava oma rumpusetti
ja kellopeli.

lunopiskelussa. Kurssilla opiskellaan yksinlaulua, tutustutaan lauluinstrumenttiin ja opitaan käyttämään
sitä terveellä tavalla, sekä tutustutaan sopivaan lauluohjelmistoon. Kurssi kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa (á 40 tai 60 min) syys- ja kevätlukukauden
aikana. Opettaja sopii laulutunnin ajankohdan opiskelijakohtaisesti. Samaa kurssia voi opiskella useamman vuoden ajan ja osaamistavoitteet asetetaan
kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen kurssimaksu 180 € / koko vuosi (PT1-suorittaneilla halutessaan 60 min tunnit ja kurssimaksu 268
€ / koko vuosi). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101214 KAMARIMUSIIKKI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 19.30–20.15
29.8.–10.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Andra Kaus
Opiskellaan kamarimusiikkia ja valmistetaan esityksiä matineoihin / tasosuorituksiin. Kurssimaksu sisältyy musiikin lukukausimaksuihin.

1101208 PIANO MAANANTAI *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 16.00–19.30
29.8.–14.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Andra Kaus
Opiskellaan sekä vapaata säestystä että klassista pianonsoittoa. Opiskelijalla on oltava oma piano.

1101209 PIANO TORSTAI *

Rantasalmen lukio, pianoluokka
To 14.30–17.00
1.9.–17.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Mari Hiltunen
Opiskellaan sekä vapaata säestystä että klassista pianonsoittoa. Opiskelijalla on oltava oma piano.

1101210 KITARA, SÄHKÖBASSO *

Yhtenäiskoulu, luokka A2 (alakerta)
To 14.00–18.00
1.9.–17.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Pekka Koivunoro
Opiskellaan melodiasoittoa, erilaisia säestystapoja
ja eri musiikkityylien soittamista. Opiskelijalla oltava
oma kitara/basso.

1101212 YKSINLAULU AIKUISILLE *

Villa Ilokivi
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
La 9.00–15.00
3.9.–26.11.2022, 13.1.–8.4.2023
Johann Tilli 180,00 € / 268,00 €
Laulukurssi on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille, jotka haluavat edetä tavoitteellisesti lau-
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1101215 PIANON RYHMÄOPETUS *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 17.15–18.00
31.8.–16.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Mari Hiltunen 24 t 40,00 €
Opiskellaan ryhmäopetuksena sekä vapaata säestystä että klassista pianonsoittoa pääasiassa sähköpianoilla. Kurssi etenee jokaisen opiskelijan itsenäisten tavoitteiden mukaisesti. Kurssilla opitaan
soittamaan kappaleita nuoteista tai korvakuulolta
sekä opiskellaan erilaisia vapaasäestystyylejä sointumerkeistä. Opiskelijalla on oltava oma piano tai
sähköpiano. Etusijalla ovat vanhat opiskelijat ja ne
opiskelijat, joilla ei ole muuta soitinopetuspaikkaa
opistossa. Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin / erillinen kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
5 €.

1101217 YHTYELAULU *

Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Ma 18.00–19.00
29.8.–14.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Anna Vaskelainen 32 t 49,00 €
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 opiskelijoiden
toivekappaleet pyritään huomioimaan. Kurssi kuuluu
musiikin lukukausimaksuihin / erillinen kurssimaksu
(jollei ole lukukausimaksun piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

RANTASALMI
1101221 SOITINVALMENNUS *

Rantasalmen lukio, pianoluokka
Ke 16.15–17.00
31.8.–16.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Mari Hiltunen 24 t 40,00 €
Soitinvalmennus on tarkoitettu 5–8 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat tutustua soitinopintoihin. Kurssi toteutetaan ryhmäopetuksena 45 min per kerta. Kurssi
perustuu alkeistason puhallin- ja lyömäsoittimiin,
minkä ohessa lauletaan ja tutustutaan myös muihin
instrumentteihin. Opiskelijalla tulee olla oma nokkahuilu. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

1101224 MUSIIKIN PERUSTEET 1 *

Rantasalmen lukio, pianoluokka
Ke 15.15–16.00
31.8.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Mari Hiltunen 26 t 42,00 €
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 AIKUISILLE *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Uusi kurssi
Ke 18.00–19.00
31.8.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Pekka Koivunoro 35 t 53,00 €
Aikuisille suunnattu musiikin perusteiden (teoria, säveltapailu) perustasojen 1–3 kurssi, jolla opitaan uutta ja kerrataan vanhaa ryhmän tarpeiden mukaan.
Tehtävät ja harjoitukset suunnitellaan tukemaan
opiskelijan soittimen soittoa ja muuta musiikinopiskelua.

PUHALLINORKESTERIKURSSIEN
KURSSIKUVAUS, OSAAMISTAVOITTEET
JA ARVIOINTI
Puhallinorkesteriopetus on tarkoitettu kouluikäisille
tai sitä vanhemmille puhallinsoitinten ja lyömäsoitinten opiskelijoille: orkesterisoittimien yksilöopetukseen kuuluu yhteissoittoon osallistuminen jossakin
Rantasalmen puhallinorkesterin kokoonpanossa.
Taiteen perusopetuksen orkesterikursseja järjestetään neljässä tasoryhmässä: A-puhallinorkesteri (pitkälle edenneet opiskelijat / perus- ja jatkotaso), Aikuisten puhallinorkesteri (pitkälle edenneet aikuiset
/ perus- ja jatkotaso), B-puhallinorkesteri (vähintään
kaksi vuotta soittaneet opiskelijat / perustaso), C-pu-

hallinorkesteri (alkeisorkesteri / alkeistaso). Kurssit etenevät tavoitteellisesti erityisesti yhteissoiton
osa-alueilla ja opiskeluaika on 60–120 min per kerta
kurssin tasoryhmästä riippuen.
Kurssimaksu sisältyy musiikin TPO-lukukausimaksuun, tai erillinen kurssimaksu (sisältää materiaalimaksun 5 €).
Kurssin/kurssit käytyään opiskelija osaa sovittaa
oman soittonsa osaksi omaa soitinsektiota sekä orkesterikokonaisuutta. Opiskelija osaa seurata kapellimestarin lyöntikaavoja.
Opiskelija hallitsee erilaisia musiikkityylejä. Opiskelija hallitsee omalla tasollaan esiintymisen sekä kotiharjoittelun. Ohjelmistot valitaan monipuolisesti
ryhmän ja opiskelijoiden taitotasot ja toiveet huomioiden, tarvittaessa soittotehtäviä eriytetään vastaamaan yksilöiden tarpeita. Samaa kurssia voi opiskella
useamman vuoden ajan ja osaamistavoitteet asetetaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti.
Arviointia tehdään jatkuvasti ja siinä painottuu opettajan ja opiskelijan vuoropuhelu. Arvioinnissa peilataan osaamista asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Kurssit sisältyvät taiteen perusopetuksen opintoihin.
Rantasalmelle
kapellimestariksi ja
musiikin suunnittelijaopettajaksi tuleva
Juuso Wallin on opettanut viime vuodet
Satakunnassa mm.
Palmgren-konservatoriossa sekä Huittisten musiikkiopistossa
johtaen orkestereita vasta-alkajista syventävien opintojen yhtyeisiin. Ennen Poriin muuttoa Juuso toimi
yli kymmenen vuotta Helsingin poliisisoittokunnassa
käyrätorven äänenjohtajana ja apulaiskapellimestarina. Hänen pääsoittimensa on käyrätorvi, mutta hän
soittaa myös muita puhaltimia, lyömäsoittimia sekä
koskettimia. Juuso on säveltänyt ja sovittanut runsaasti eri kokoonpanoille ja on kiinnostunut musiikin
esitystavoista. Hänen ajattelussaan korostuu yhdessä
tekemisen mielekkyys ja jännittävyys, miten yksi ääni
osana äänikokonaisuutta muodostaa erilaisia sointivärejä ja tunnelmia. Kapellimestarina hän korostaa
eläytymisen taitoa ja pyrkii rohkaisemaan muitakin
heittäytymään musiikin vietäväksi. Juuso on tehnyt
viime vuosina myös TV- ja elokuva-alan töitä.

1101230 A-PUHALLINORKESTERI

Tornado
Ti 17.00–19.00
16.8.–13.12.2022, 10.1.–30.5.2023
Juuso Wallin 110 t 121,00 €
A-orkesteri on Rantasalmen puhallinorkesterin edustusorkesteri, jolla on paljon esiintymisiä. Lisätietoja
toiminnasta: tornis.net.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI

1101231 B-PUHALLINORKESTERI

Tornado
Ti 15.00–16.30
16.8.–13.12.2022, 10.1.–30.5.2023
Juuso Wallin 80 t 96,00 €
Tässä orkesterissa soittavat pääsääntöisesti yli kaksi
vuotta soittaneet opiskelijat. Orkesterilla on myös
jonkin verran esiintymisiä. Lisätietoja toiminnasta:
tornis.net.

1101232 C-PUHALLINORKESTERI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 15.00–16.00
22.8.–13.12.2022, 9.1.–30.5.2023
Juuso Wallin 50 t 68,00 €
C-puhallinorkesteri on alkeisorkesteri alle kaksi vuotta soittaneille, myös aivan vasta-alkajille: tämä orkesteri on tarkoitettu juuri sinulle, joka aloitat puhaltimen tai lyömäsoittimien soittamisen tänä syksynä
tai siirryt soitinvalmennusryhmästä C-orkesteriin.
Orkesterissa soittamiseen liittyy myös henkilökohtaiset soittotunnit taiteen perusopetuksen mukaisesti.
Lisätietoja toiminnasta: tornis.net.

1101233 AIKUISTEN PUHALLINORKESTERI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 17.30–18.45
1.9.–17.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Janne Ikonen 40 t 58,00 €
Aikuisille tarkoitettu puhallinorkesteri, sopii muutaman vuoden soittaneille. Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vuokraa puhaltimia opiskelijoille.
Orkesterissa soittamiseen liittyy myös henkilökohtaiset soittotunnit (taiteen perusopetus). Lisätietoja
toiminnasta: tornis.net.
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1101240 AIKUISTEN VIIHDEORKESTERI

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 19.00–20.15
1.9.–17.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Janne Ikonen 38 t 56,00 €
Mukavaa yhteissoittoa mukavassa porukassa! Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys vuokraa 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
31.8.–16.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Pekka Koivunoro 38 t 56,00 €
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
Ke 18.15–20.15
31.8.–16.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Mari Hiltunen 61 t 79,00 €
Sekakuorolaulua Rantasalmella mukavassa porukassa! Kurssi kuuluu musiikin lukukausimaksuihin / erillinen kurssimaksu (jollei ole lukukausimaksun piirissä). Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 5 €.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

RANTASALMI
1101243 KARAOKE

Kunnantalo, valtuustosali
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Ti 17.30–19.30
6.9.–22.11.2022, 17.1.–4.4.2023
Rauni Tietäväinen 61 t 103,00 €
Kurssilla harjoitellaan uusia lauluja ja opetellaan
mikrofonin käyttö karaoketaustojen avulla. Kurssilla
opitaan myös huomioimaan yleisö esityksen aikana.
Sopii myös aloittelijoille!

1101250 JUUSON YHTYESOITTO JA
STEMMIKSET *
Yhtenäiskoulu, luokka A5 (alakerta)
Ma 16.00–17.00, To 14.00–17.00
1.8.–16.12.2022, 2.1.–30.5.2023
Juuso Wallin

1101251 JANNEN YHTYESOITTO JA
STEMMIKSET *
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ma 14.00–14.45
1.8.–16.12.2022, 2.1.–30.5.2023
Janne Ikonen

1101252 ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI

Harjurinne
Opintosetelillä tuettu kurssi
Ke 12.30–13.15
23.11.–7.12.2022, 1.–18.2.2023
Janne Ikonen 6 t 22,00 €
Ensisijaisesti kehitysvammaisille tarkoitettu musiikkiryhmä. Kurssilla soitetaan ja lauletaan ryhmässä.

1101262 LUKION STUDIOTEKNIIKKALINJA *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 14.15–15.45
16.8.–20.12.2022, 10.1.–30.5.2023
Pekka Koivunoro 76 t 93,00 €
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,
Rantasalmen lukio laskuttaa opiskelijalta suoritettujen tuntimäärien mukaisen kurssimaksun. Lukion ulkopuolisille kurssi (sis. syksyn ja kevään) maksaa 93 €.

Yhtyesoitto ja stemmikset -kurssit on tarkoitettu soitinopiskelijoiden, orkesterilaisten sekä musikaalin
pienkokoonpanojen harjoituksiin. Kurssin puitteissa
voidaan harjoitella niin soitinsektioiden orkesteristemmoja kuin Ihmekvintetin tai muiden esiintyvien
kokoonpanojen keikkoja varten. Kurssi kokoontuu
tarpeen mukaan periodimaisesti ja tyypillinen harjoitusaika on 45–90 min/kerta. Kurssimaksu sisältyy
musiikin TPO-lukukausimaksuun.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI
TEATTERI

MUSIKKITEATTERIKURSSIEN KURSSIKUVAUS, OSAAMISTAVOITTEET JA
ARVIOINTI
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalla valmistetaan kevääksi Rantasalmen Nuorisoteatterin musikaali Screamhill. Musiikkiteatteriopetus on tarkoitettu 6. luokkalaisille tai sitä vanhemmille nuorille,
aikuiset huomioidaan, jos ryhmissä on tilaa. Musiikkiteatteria voi opiskella joko näyttelijänä tai soittajana. Näyttelijöiden kursseihin kuuluvat näyttelijäntyö,
musikaalitanssi sekä musikaalilaulu, eikä opintoihin
tarvita aiempaa kokemusta. Lisäksi näyttelijät voivat
opiskella erillisellä maksulla lisäkurssina yksinlaulua musiikkiteatterilinjalaisille. Soittajat opiskelevat
musikaaliorkesterikursseja ja soittajilta edellytetään noin PT2-tason soittotaitoa instrumentissaan.
Kurssit toteutetaan ryhmäopetuksena, yleensä 2–3
oppituntia (á 45 min) kerrallaan. Kurssit etenevät
tavoitteellisesti ja tähtäävät valmiiseen musikaaliesitykseen lukuvuoden päätteeksi. Kurssit järjestetään
yhteistyössä Rantasalmen Nuorisoteatterin (Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys) sekä Rantasalmen
lukion kanssa. Ilmoittautumiset kursseille kerätään
hyvissä ajoin: soittajien osalta noin 6 kk ennen kurssien alkua ja näyttelijöiden osalta noin 3kk ennen
kurssien alkua. Talvella/keväällä musiikkiteatterilinjavastavalle musikaaliin ilmoittautuneiden ei tarvitse
ilmoittautua syksyllä uudestaan. Kurssimaksut sisältyvät yleiseen lukuvuosimaksuun (musiikin osalta
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TPO-lukukausimaksuun), minkä lukiolaisille maksaa
Rantasalmen lukio, mikäli opiskelija ei keskeytä kursseja. Harjoitusaikataulu löytyy: tornis.net. Yhteistyössä ovat mukana Rantasalmen lukio, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, Rantasalmen Nuorisoteatteri
ja Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys sekä Rantasalmen kunta.
Kurssin/kurssit käytyään näyttelijä osaa esiintyä
musikaaliroolissa ja soittaja osaa esiintyä musikaaliorkesterissa. Opiskelija hallitsee omalla tasollaan
kulloiseenkin produktioon valmistetut laulut/musiikit, tanssit ja kohtaukset. Opiskelija hallitsee produktiossa tarvitsemiensa laitteiden ja välineiden
käytön, näyttelijöiden osalta esimerkiksi lavasteet,
rekvisiitta, asut, maskit, mikrofonit ja soittajien osalta: soittimet ja äänentoistolaitteet. Produktiot valitaan monipuolisesti ryhmän taitotaso huomioiden.
Samaa kurssia voi opiskella useamman vuoden ajan
ja osaamistavoitteet asetetaan kullekin opiskelijalle
henkilökohtaisesti.
Arviointia tehdään jatkuvasti ja siinä painottuu opettajan ja opiskelijan vuoropuhelu. Arvioinnissa peilataan osaamista asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Kurssit sisältyvät taiteen perusopetuksen opintoihin.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

RANTASALMI
1102202 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / NÄYTTELIJÄNTYÖ
Tornado
Ma 14.45–16.15
15.8.–19.12.2022, 9.1.–20.4.2023
Tuomo Salmela 85 t

1105200 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / MUSIKAALITANSSI
Tornado
To 14.45–16.15
15.8.–15.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Michael Geppert 88 t

1105201 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / SYVENTÄVÄ
MUSIKAALITANSSI
Tornado
To 16.15–17.00
18.8.–15.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Michael Geppert 45 t

1102203 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / SYVENTÄVÄ
NÄYTTELIJÄNTYÖ
Tornado
Ma 16.15–17.00
22.8.–19.12.2022, 9.1.–20.4.2023
Tuomo Salmela 44 t

1102204 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / MUSIKAALILAULU
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 14.45–16.15
15.8.–14.12.2022, 11.1.–20.4.2023
Anna-Maija Saari

1102206 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / MUSIKAALIORKESTERI
Tornado
Ke 14.45–17.00
15.8.–14.12.2022, 11.1.–28.5.2023
Juuso Wallin 155 t

1102205 LUKION MUSIIKKITEATTERILINJA /
SCREAMHILL / SYVENTÄVÄ
MUSIKAALILAULU
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 16.15–17.00
15.8.–14.12.2022, 11.1.–20.4.2023
Anna-Maija Saari

1101263 YKSINLAULU MUSIIKKITEATTERILINJALAISILLE *

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Erikoiskurssi (ei lukuvuosimaksulla)
Pe 14.00–19.00
2.9.–10.12.2022, 13.1.–31.3.2023
Anna Vaskelainen 180,00 €
Opiskellaan yksinlaulua. Lukion musiikkiteatterilinjan kurssi, musikaaliin osallistuvat nuoret ovat etusijalla kurssille. Henkilökohtainen kurssimaksu 180 €
/ koko vuosi. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
5 €. Kurssi kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa (á
40min) syys- ja kevätlukukauden aikana.

1102220 TUUSMÄEN KESÄTEATTERI

Tuusmäen koulu
Ma 18.00–20.30
31.10.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Tuomo Salmela 60 t 78,00 €
Tuusmäen kesäteatteri valmistaa näytelmän kesäksi
2023. Kurssi on tarkoitettu kaikille teatterin tekemisestä ja teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille. Kurssilla opiskellaan teatteri-ilmaisun ja improvisaation
perusteita ja teatteriesityksen valmistamista. Jos
esiintyminen jännittää, on kurssi oiva mahdollisuus
kohdata näitä jännittämisiä ja esiintymispelkoja turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. Lisätiedot: Leena Suhonen 050 544 5153.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua
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RANTASALMI
KÄDENTAIDOT

1104202 TUUSMÄEN TAITOPAJA

1103205 POSLIINIMAALAUS, TIEMASSAARI

Tiemassaari, monitoimitila
Ti 12.00–14.30
13.9.–22.11.2022, 17.1.–28.3.2023
Aki Könönen 30 t 47,00 €
Kurssilla opitaan maalaamaan erilaisia aiheita posliinille ja keraamisille laatoille opiskelijan toiveiden
mukaan. Tutustutaan tarvittaviin materiaaleihin ja
syvennetään jo opittuja taitoja. Kurssi sopii mainiosti
vasta-alkajille unohtamatta pidempään maalanneita.
Syksy: 13.9., 27.9., 11.10., 8.11., 22.11.2022. Kevät:
17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3.2023.

Tuusmäen koulu
Ti 9.30–14.30
13.9.–29.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Anne Reponen 66 t 84,00 €
Kurssilla opitaan kierrättämään vanhoja tekstiilejä tai
tekemään uusista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Tutustutaan kankaan kudontaan, värjäyksiin ja erilaisiin ompelu- ja käsityötekniikoihin opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

1104200 MAINIO MAKRAMEE

Kellarigalleria
Pe 17.00–20.15, La 9.30–12.45
23.9.–15.10.2022
Päivi Pärnänen 20 t 34,00 €
Opitaan erilaisia makrameesolmuja ja käyttämään
erilaisia punontamateriaaleja. Kurssilla solmitaan
mm. amppeleita, seinätekstiilejä ja mattoja. Ota
mukaan omia paksuja lankoja tai nyörejä. Materiaalitilaus tehdään ensimmäisellä kerralla. Syksy: 23.9.,
7.–8.10. ja 14.–15.10.2022.

1104203 KOLKONTAIPALEEN TAITOPAJA

Villa Ilokivi
Pe 9.30–12.00
16.9.–2.12.2022, 13.1.–31.3.2023
Anne Reponen 66 t 84,00 €
Kurssilla opitaan kierrättämään vanhoja tekstiilejä
uusiksi sisustus- ja käyttötekstiileiksi. Tutustutaan
erilaisiin kankaan värjäystekniikoihin ja kudontaan.
Opitaan vaateompelun perusteet, tilkkutöitä tai muita käsityötekniikoita opiskelijoiden toiveet ja tarpeet
huomioiden.

1104204 TIEMASSAAREN TAITOPAJA
1104201 OMPELEMISEN ILOA JA
TILKKUJEN LUMOA

Kellarigalleria
Ma 13.30–16.45
12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Tuula Bagge 92 t 106,00 €
Kurssilla opitaan vaateompelun perustaitoja. Suunnitellaan malleja omien toiveiden mukaan valmiskaavoja hyödyntäen. Perehdytään materiaalien
valintaan, vaatteiden sovitukseen ja viimeistelyyn.
Opitaan työvälineiden ja koneiden käyttöä. Kurssilaiset saavat opetusta kaikenlaisissa ompeluun liittyvissä asioissa: lasten vaatteet, sisustustekstiilit,
asusteet ja tilkkutyöt. Yksilöllistä opetusta jokaisen
lähtötaso huomioiden.
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Tiemassaari, monitoimitila
To 16.00–18.30
8.9.–24.11.2022, 12.1.–23.3.2023
Eeva Loikkanen 33 t 50,00 €
Kurssilla opiskelija oppii kierrättämään vanhaa ja
tekemään uutta. Valmistetaan kesken jääneitä käsitöitä ja opiskelijan valinnan mukaan hän oppii myös
virkkaamaan, neulomaan, ompelemaan, kirjomaan,
nypläämään jne. Opetellaan myös tilkkutöitä. Syksy:
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.2022.
Kevät: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3.2023.

1104206 KUDONTA

Kellarigalleria
Ke 9.00–12.15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Merja Heikkinen 96 t 109,00 €
Opitaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kuto-
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1104209 EKOTEKO JA KESKENERÄISET
VALMIIKSI

Kellarigalleria
Ma 17.00–19.30
12.9.–28.11.2022, 16.1.–3.4.2023
Tuula Bagge 36 t 54,00 €
Kurssilla opitaan vaatteen ompelua ja korjausta. Ota
kesken jäänyt työ tai kankaat ja langat mukaan. Pohditaan yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan, miten tehdä työ valmiiksi. Perehdytään perusvirkkausja neuleohjeisiin. Syksy: 12.9., 26.9., 10.10., 31.10.,
14.11. ja 28.11.2022. Kevät: 16.1., 30.1., 13.2., 6.3.,
20.3. ja 3.4.2023.

1104210 NYPLÄYS

maan yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Kurssilla
valmistetaan mm. mattoja, liinoja, seinätekstiilejä
sekä erilaisia asuste- ja vaatetuskankaita. Loimen
luominen, vetäminen puihin ja kankaan rakentaminen opitaan yhdessä tekemällä opettajan ja muiden
kurssilaisten kanssa.

1104207 KANSALLISPUVUN OMPELU

Yhtenäiskoulu, tekstiilityöluokka
La 10.00–15.00
10.9.–11.12.2022, 14.1.–13.5.2023
Tuulikki Matikainen 60 t 78,00 €
Asuuko vaatekaapissasi käyttämätön kansallispuku?
Onko pukusi kutistunut itsestään vuosien varrella? Oletko perinyt kansallispuvun jostakin? Oletko
haaveillut omasta kansallispuvusta? Kurssilla opitaan valmistamaan tai korjaamaan kansallispukua.
Tällä kurssilla emme kudo kankaita, mutta teemme
kaikkea muuta. Voit valmistaa koko puvun tai puvun osan. Voit halutessasi ommella myös feresin tai
muinaispuvun. Opiskelija oppii suomalaisten kansallispukujen historiaa ja ymmärtää kansanpukujen
taustalla olevia asioita. Oman puvun tai puvun osan
valmistamisen myötä opiskelija oppii kansallispuvun
perinteisiä valmistustekniikoita. Kurssi on suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille.
Kurssi kokoontuu lauantaisin n. kerran kuussa lähiopetuksena. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovimme yhteisesti muut kokoontumiskerrat.

1104208 KESÄVAATEOMPELU

Kellarigalleria
Ma 16.00–20.15
8.–29.5.2023
Tuula Bagge 20 t 34,00 €
Kurssilla valmistetaan kesäinen vaate trikoosta tai
kankaasta. Opitaan perusasioita ompelusta, kaavoista ja työvälineistä. Saat yksilöllistä ohjausta ompelutyöhön.

Kellarigalleria
Ke 14.00–16.30
7.9.–16.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Päivi Pärnänen 39 t 57,00 €
Kurssilla nyplätään valmiita malleja käyttäen ja soveltaen pitsejä eri tarkoituksiin. Aloittelevat nyplääjät
tutustuvat työvälineisiin ja materiaaleihin, oppivat
peruslyönnit, reunat ja kuviot. Kokeneemmat laajentavat tietojaan esim. jatkuvalankaisista tai palapitseistä. Töissä käytetään eri paksuisia lankoja ja työt
valitaan taitotason ja kiinnostuksen mukaan. Syksy:
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11.2022. Kevät:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3. ja 5.4.2023.

1104228 LUOVAT SORMET SAVEEN

Kellarigalleria
To 17.00–20.30
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Hannele Hämäläinen 92 t 106,00 €
Kurssilla opitaan erilaisia saven rakennustekniikoita,
pintakäsittelyä ja koristelua. Uutena opetellaan kuvan ja tekstin siirtäminen keramiikalle. Valmistetaan
erilaisia koriste- ja käyttöesineitä käsin rakentamalla,
esim. kotiin ja puutarhaan ruukkuja, astioita, amppeleita, koruja ym. Mahdollisuus oppia myös dreijaamista.

1104229 HUONEKALUJEN VERHOILU

Kellarigalleria
Ti 17.00–20.15
6.9.–22.11.2022,
10.1.–4.4.2023
Anja Kokkonen
92 t 106,00 €
Tehdään uusi ilme huonekaluille! Oppitunneilla
muokataan kirpparilöytöjä tai uudistetaan kodin
vanhoja kalusteita. Kurssilla opitaan joko pieni-

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua

59

RANTASALMI
muotoinen uudistus tai perusteellisempi korjaus
huonekalulle, esimerkiksi puuosien korjaus sekä jousien, pehmusteiden ja kankaiden vaihtaminen.

TIETOTEKNIIKKA

1104230 PUUTYÖT

Yhtenäiskoulu, puutyöluokka
Ma 17.30–20.45
5.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Mauri Mäkelä 92 t 106,00 €
Opitaan puuntyöstökoneiden ja -laitteiden turvallinen sekä monipuolinen käyttö laadukkaiden huonekalujen ja tarve-esineiden valmistuksessa. Työn
ohessa opitaan erilaisia valmistus- ja pintakäsittelytekniikoita.

KIELET, KIRJALLISUUS
Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston verkkokielikurssit löytyvät opinto-ohjelman
sivulta 15.

1302200 LUKUPIIRI *

Kunnantalo
Ma 17.30–19.00
5.9.–5.12.2022, 9.1.–8.5.2023
Jaana Viljakainen 34 t 51,00 €
Tervetuloa lukupiiriin! Lukupiirissä luetaan kotimaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta - novelleja,
runoja ja romaaneja. Piirissä keskustellaan luetuista
teksteistä ja jaetaan lukukokemuksia. Kurssi sopii kaikenlaisille lukijoille.

Ota digiloikka yksilöopetuksessa! 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. Digiklinikat
järjestetään Rantasalmen kunnantalolla. Hinta 45
€ / 90 min.
Ma 5.9.2022
3401204 Digiklinikka, Rantasalmi A1
klo 15.00–16.30
3401205 Digiklinikka, Rantasalmi A2
klo 16.35–18.05
Ma 3.10.2022
3401206 Digiklinikka, Rantasalmi B1
klo 15.00–16.30
3401207 Digiklinikka, Rantasalmi B2
klo 16.35–18.05
Ma 7.11.2022
3401208 Digiklinikka, Rantasalmi C1
klo 16.35–18.05
3401209 Digiklinikka, Rantasalmi C2
klo 16.35–18.05
Ma 30.1.2023
3401211 Digiklinikka, Rantasalmi D1
klo 15.00–16.30
3401212 Digiklinikka, Rantasalmi D2
klo 16.35–18.05
Ma 13.3.2023
3401213 Digiklinikka, Rantasalmi E1
klo 15.00–16.30
3401214 Digiklinikka, Rantasalmi E2
klo 16.35–18.05
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TANSSI

1105211 SENIORITANSSI

Michael Geppert on toiminut tanssinopettajana yli
20 vuotta, mm. Savonlinnassa, Imatralla, Varkaudessa, sekä päätoimisena
Lappeenrannan Tanssiopistolla. Streetdance
on päälaji. Koreografioita
on tehnyt mm. Lappeenrannan teatteriin, Juvan
lukioteatteriin, eri kilpailuihin ja katselmuksiin, sekä
tietenkin Rantasalmen Nuorisoteatteriin. ”Miha”
opettaa ja valmentaa myös judoa ja tulevia kokkeja.
Harrastuksiin kuuluu musiikki, melonta, hiihto, luonto
ja puutyöt. Miha on puoliksi saksalainen, siksi tuo
erikoinen nimi.

1105205 SHOWTANSSI
0.–3. LUOKKALAISILLE LAPSILLE *
Tornado
To 17.15–18.00
1.9.–15.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Michael Geppert 23 t 38,00 €

1105206 SHOWTANSSI 4. LUOKKALAISILLE
JA SITÄ VANHEMMILLE LAPSILLE JA
NUORILLE *
Tornado
To 18.15–19.00
1.9.–15.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Michael Geppert 23 t 38,00 €

Showtanssikurssit on tarkoitettu kouluikäisten lasten
ja nuorten tanssiopinnoiksi useammassa eri ikäryhmässä. Showtanssi sisältää elementtejä eri tanssilajeista, kuten jazztanssista ja nykytanssista. Myös
muun muassa lattareista ja streetlajeista otetaan
vaikutteita. Pääpaino on koreografiatyöskentelyssä
sekä esiintymistaidon vahvistamisessa tanssin perustekniikkaa unohtamatta.

1105210 LATTARIT YLI 15-VUOTIAILLE

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 18.45–19.45
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Tuija Penttilä 31 t 48,00 €
Lattarit-tanssikurssi sisältää elementtejä latinalaisamerikkalaisen tanssin eri lajeista, kuten salsasta,
bachatasta ja merenguesta. Yli 15-vuotiaiden nuorten / aikuisten tunnit rakentuvat alkulämmittelystä
kehonhuoltoliikkeineen, tekniikkaharjoitteista, pienimuotoisista koreografioista sekä hauskanpidosta.
Lähdetään liikkeelle helpoista koreografioista, joita
laajennetaan kurssin edetessä. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Kurssin tarkoitus on löytää kehollinen hyvinvointi tanssin ilon kautta.

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
Uusi kurssi
To 17.30–18.30
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Tuija Penttilä 31 t 48,00 €
Tule tutustumaan uuteen tanssimuotoon rennossa
ja iloisessa oppimisympäristössä. Rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne
ja musiikki. Tasapainoa, koordinaatiota, sydänterveyttä, muistia, iloa, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä. Tätä
kaikkea on senioritanssi, ikäihmisille kehitetty eurooppalainen liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Ala- tai yläikärajaa
ei ole!

Hei, olen Tuija Penttilä eli
Tuikku! Olen kilpatanssi- ja
senioritanssiohjaaja, sekä
ryhmäliikuntaohjaaja. Olen
opettanut ja tanssitanut ihmisiä eri oppilaitoksissa yli
20 vuotta, Rantasalmella
kurssejani ovat Senioritanssi ja Lattarit.

1105218 TANSSIN TAIKAA JA TASAPAINOA
2: PARITANSSI (CHA CHA JA FUSKU ALKEET)

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
La 10.00–14.30
15.10.2022
Mari Kurtti 5 t 15,00 €
Cha chan ja fuskun alkeet. Tunnit
lähtevät alkeista,
eli askeltakaan ei
tarvitse osata ennakolta! Ilmoittaudu yksin tai parin
kanssa. Kurssilla
on vapaaehtoinen
parinvaihto. Opettajat: Mika Karhinen, tanssinohjaaja, Mikkeli Swing
Society ja Mari Kurtti, tanssinopettaja, ESLi. Kurssi
toteutetaan yhdessä Järvi-Saimaan kansalaisopiston
ja Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) hallinnoiman Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hankkeen kanssa.
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LIIKUNTA, TERVEYS
8301203 NAISTEN KUNTOSALI
Urheilukeskus, kuntosali
Ma 10.15–11.15
5.9.–21.11.2022, 16.1.–17.4.2023
Sonja Kärkkäinen 31 t 48,00 €

8301204 NAISTEN JA MIESTEN KUNTOSALI

Urheilukeskus, kuntosali
Ma 11.30–12.30
5.9.–21.11.2022, 16.1.–17.4.2023
Sonja Kärkkäinen 31 t 48,00 €
Kuntosalikurssilla pääset harjoittelemaan turvallisesti kuntosalilaitteilla. Tunti koostuu alkulämmittelystä,
kuntosalilla tehtävästä kiertoharjoittelusta tai omatoimisesta harjoittelusta ja loppuvenyttelyistä. Kuntosaliharjoittelun tavoitteena on tukea sekä lisätä
toimintakyvyn ylläpitoa ja kehittymistä. Kurssilaiset
hankkivat kuntosalikortin esim. kirjastosta.

Nimeni on Heidi Mailas Rantasalmelta, työskentelen myynnin
parissa Andritzilla. Minulla on
kolme kouluikäistä lasta. Harrastuksiini kuuluu hyötyliikunta,
luonnon ihmettely ja saksofonin
soiton opettelu Järvi-Saimaan
kansalaisopistossa ja Rantasalmen puhallinorkesterissa.

8301218 KEHONHUOLTO *

Yhtenäiskoulu, liikuntasali
To 16.15–17.15
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023
Matti Pakalén 31 t 48,00 €
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssi sisältää dynaamisia ja staattisia venyttelytekniikoita, foamrullatekniikoita sekä triggerpistemanipulaatioita. Kurssilla suositellaan käyttämään omia
mattoalustoja.

LIIKUNTA, TERVEYS – ETÄKURSSIT
8301304 AAMUJUMPPAA ETÄNÄ
Ke 9.00–9.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ritva Hänninen 17 t 31,00 €

8301313 ETÄJUMPPASISKOT JA -VELJET
Pe 10.00–11.00
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023
Ritva Hänninen 33 t 50,00 €

8301209 TUOLIJUMPPA

Kunnantalo, valtuustosali
Ma 13.00–13.45
5.9.–21.11.2022, 16.1.–17.4.2023
Sonja Kärkkäinen 23 t 38,00 €
Monipuolista, lihaksia vahvistavaa kuntojumppaa
istuen sekä tuolia apuna käyttäen. Yksinkertaiset ja
tehokkaat liikkeet lisäävät myös liikkuvuutta ja koordinaatiota. Joka kerralla myös tasapainoharjoituksia
sekä venyttelyä. Tuolijumpan tavoitteena on ylläpitää sekä lisätä toimintakykyä monipuolisesti - mukavasti keskellä päivää!

8301217 SHINDO

Kellarigalleria
Uusi kurssi
Ke 18.30–19.30
7.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Heidi Mailas 46 t 64,00 €
Shindo on alkujaan Japanista tullut kehotyöskentelymenetelmä, jonka lähtökohtana on kuusi perusvenytystä. Shindon avulla opettelet päästämään irti
kehon ja mielen jännityksistä. Shindo sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille.
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Kurssilla ollaan etäyhteydessä opettajaan, joka ohjaa
turvallisia kotijumppaliikkeitä. Harjoitetaan tasapainoa ja lihaskuntoa. Lisäksi edistetään koordinaatiota
ja nivelliikkuvuutta.

MUU KOULUTUS
8302204 AIVOTREENIKURSSI

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone
Ei kurssimaksua!
Ti 13.00–14.30
6.9.–29.11.2022
Satu Mehtonen 32 t
Aivotreenikurssi on tarkoitettu kaikille aivojen hyvinvoinnista kiinnostuneille. Kurssin aikana saat avaimia
aivoterveydestä huolehtimiseen. Kurssilla käsitellään
muisti- ja ajattelutoimintoja sekä aivoterveysteemoja. Ryhmä kokoontuu 1 x viikossa, 12 viikon ajan.
Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa muistisairauksien
riskitekijät ja osaa hyödyntää aivoterveyden edistämisen keinoja arjessaan, kuten liikunta, uni, ravitsemus ja mielen hyvinvointi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n ja
Sillanrakentaja -hankkeen kanssa.
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