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Mielikuvia
Suomessa on 181 kansalaisopistoa. Kansalaisopistotoiminta kattaa koko
maan ja kaikki Suomen kunnat. Yksi toiminnan pääperiaatteista onkin
opetuksen tuominen ihmisen lähelle. Kansalaisopistoon ei tulla suorittamaan, vaan opinnot rakentuvat elinikäisen oppimisen periaatteelle ja
ihmisen omaan motivaatioon oppia ja kehittyä. Vuosittain kursseille osallistuu yli 650.000 opiskelijaa. Opetusta annetaan vuosittain yli 2.000.000
opetustuntia. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä, koulutustaustasta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
Kansalaisopistot työllistävät. Kuntalaiset voivat parhaimmillaan vaikuttaa opistojen kurssitarjontaan esittämällä omia toiveitaan – kansalaisopistot vastaavat paikallisiin sivistystarpeisiin sekä yhteiskunnallisiin
muutoksiin. Kansalaisopisto tuottaa hyvää mm. lisäämällä sivistystä, parantamalla elämänlaatua ja ennaltaehkäisemällä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Vuosi 2019 on kansalaisopistokentän kaksinkertainen
juhlavuosi. Kansalaisopistotoiminta täyttää 120 vuotta. Samalla juhlimme Kansalaisopistojen liiton (KoL)
100 vuoden taivalta Suomessa. (www.kol.fi) Kansalaisopisto on suurin, kaunein ja ketterin.
Lapinlahti on tulevaisuuteen uskova, vireä, n. 10000 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella Pohjois-Savossa.
Lapinlahden kunnan tärkein voimavara on henkilöstö. Pyrimme huolehtimaan henkilökunnan hyvinvoinnista mm. koulutuksen ja liikunnan
avulla. (www.lapinlahti.fi) Tervetuloa tutustumaan Lapinlahden kunnan uuteen ilmeeseen uusille kotisivuille! Löydät sieltä myös kansalaisopistomme ja monia muita palveluita.
Millaisia ovat sinun mielikuvasi? Tuunaa ilmeesi tähän päivään. Maalaa oma mielenmaisemasi. Älä photoshoppaa överisti. Väännä se rautalangasta. Muotoile se sanoiksi. Kuule ennakkoluulojesi murenevan. Kaikkea tätä – ja paljon muuta. Mielekästä lukuvuotta 2019–2020!
Marko Komulainen
rehtori
Kaskikuusen kansalaisopisto – Lapinlahti
Opinto-oppaan sisäsivujen valokuvat (Ella Visuri) ovat kevään 2019 kädentaitojen kevätnäyttelystä.
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Kaskikuusi adult education centre is an adult open college, which is based in Lapinlahti. The Adult Education Centre offers different courses for adults and youngsters from different fields. The Adult Education Centre's office in Lapinlahti is located at the
Town Hall (kunnanvirasto). The office is open on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at 9–15. The phone number of
the centre is 040-4883201.
ENROLLMENT
You can sign up for the courses on the Internet (www.kaskikuusi.fi), by phone (tel 040-488 3202) or by visiting the office. For all
study groups, an advance registration is required and binding. The enrollment for the courses, which you can find in the Centre’s
programme, starts on Monday, 19th August at 10 a.m. The enrolment for music lessons and solo singing has already begun. You
can always ask for available places during school year too.
THE PROGRAM OF KASKIKUUSI
Information about possible changes in the Centre's programme, vacant places in study groups, lectures and study groups starting
later is given in the Matti ja Liisa newspaper. The Centre's programme and other information can also be found on the Internet at
www.kaskikuusi.fi and www.lapinlahti.fi also in English, in Russian and in German. You can find us also on Facebook
(www.facebook.com/kaskikuusi) and on Instagram (www.instagram.com/kaskikuusenkansalaisopisto).
CENTRE'S WORKING YEAR
Teaching starts generally on week 38. Music instrument lessons and solo singing start on week 37. The starting dates are given
under the study group information in the program.
Autumn semester 16th September–8th December (11 weeks), except the above mentioned music instrument lessons and solo
th
th
singing 9 September-8 December (12 weeks) – Autumn break 14th October–20th October (week 42)
Spring semester generally 13th January–12th April (12 weeks), physical exercise and dance courses on Tuesday 7th January12th April (13 weeks) and the above mentioned music instrument lessons and solo singing 7th January–19th April (14
weeks) – Winter break 2nd March–8th March (week 10)
STUDY GROUP FEES AND DISCOUNTS
The basic study group fee is 1,50€ or 2,00€/hour. Music instrument lessons and solo singing are priced differently. To pay the
study group fee, each student will receive a bill by mail. If a student signs up for a course (which has begun early in the autumn
2019) after 1.1.2020 the student has to pay only 50% of the study fee. For the school year 2019–2020 Kaskikuusi Adult Education Centre has applied some grant money, which is meant to help immigrants, unemployed people, over 63 year old seniors and
under 63 year old pensioners. For further information, please contact us or look at pages 10–11.
THE STUDY GROUPS ESPECIALLY FOR IMMIGRANTS 2019─2020
FINNISH BASICS FROM ALPHABETS AUTUMN 1201201 – The last date to sign up Thu 5.9.2019
A basic course of Finnish language where the aim is to learn the alphabets, pronunciation. some vocabulary, reading, speaking
and speach understanding. Learning materials are offered by the teacher (no course book). The date of the course can be
changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian and a little bit English.
Mon 16.9.-2.12.2019 at 17.15-18.15 in Lapinlahti library building, classroom 1
14,3 hours, 15€ (with a 50% discount) – at least five students!
Natalia Hurri
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FINNISH BASICS AUTUMN 1201202 – The last date to sign up Thu 5.9.2019
A basic course of Finnish language where the aim is to learn speaking and speach understanding. Learning materials are offered
by the teacher (no course book). The date of the course can be changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian and a
little bit English.
Mon 16.9.-2.12.2019 at 18.30-19.30 in Lapinlahti library building, classroom 1
14,3 hours, 15€ (with a 50% discount) – at least five students!
Natalia Hurri
FINNISH BASICS FROM ALPHABETS SPRING 1201203 – The last date to sign up Thu 9.1.2020
A basic course of Finnish language where the aim is to learn the alphabets, pronunciation. some vocabulary, reading, speaking
and speach understanding. Learning materials are offered by the teacher (no course book). The date of the course can be
changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian and a little bit English.
Mon 13.1.-6.4.2020 at 17.15-18.15 in Lapinlahti library building, classroom 1
15,6 hours, 17€ (with a 50% discount) – at least five students!
Natalia Hurri
FINNISH BASICS SPRING 1201204 – The last date to sign up Thu 9.1.2020
A basic course of Finnish language where the aim is to learn speaking and speach understanding. Learning materials are offered
by the teacher (no course book). The date of the course can be changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian and a
little bit English.
Mon 13.1.-6.4.2020 at 18.30-19.30 in Lapinlahti library building, classroom 1
15,6 hours, 17€ (with a 50% discount) – at least five students!
Natalia Hurri
More Information in English on Internet www.kaskikuusi.fi

Учебный центр для взрослых Kaskikuusi - это открытый колледж, который находится в Лапинлахти. Центр обучения предлагает широкий выбор курсов по разным направлениям. Офис центра находится в здании администрации Лапинлахти. Он открыт по понедельникам, вторникам, средам и четвергам 9-15. Номер телефона центра 040 488 3201.
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Зарегистрироваться на курсы можно через Интернет (www.kaskikuusi.fi), по телефону 040 488 3202 или в офисе центра. Все курсы
требуют предварительной регистрации до даты, указанной в путеводителе по курсам (Opinto-opas). Регистрация обязывает к посещению занятий. Запись на курсы, указанные в путеводителе (в том числе и на курсы весеннего полугодия), начинается в понедельник 19
августа в 10.00. Запись на курсы по игре на музыкальных инструментах и сольного пения уже началась. О свободных местах можно
узнавать и в течение учебного года.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Информацию о возможных изменениях в программе обучения, свободных учебных местах, курсах и лекциях, начинающихся позже в
течение учебного года, вы найдете в местной газете Matti ja Liisa. Полную информацию об учебной программе и о многом другом Вы
найдете в Интернет по адресу: www.kaskikuusi.fi и www.lapinlahti.fi на многих языках. Также добро пожаловать на нашу страницу в
Facebook (www.facebook.com/kaskikuusi) и Instagram (www.instagram.com/kaskikuusenkansalaisopisto).
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Учебный год обычно начинается на 38-й неделе. Обучение игре на музыкальных инструментах и сольному пению начинается на 37-й
неделе. Точную дату и время начала разных курсов вы найдете в путеводителе курсов. Осенний семестр: 16 сентября-8 декабря (11
недель). В порядке исключения вышеупомянутые курсы по обучению игре на музыкальных инструментах и сольному пению продолжаются 12 недель. Осенние каникулы: 14-20 октября (42-я неделя года). Весенний семестр: 13 января-12 апреля (12 недель). Занятия
по физкультуре и танцам: 7 января-12 апреля (13 недель!). Курсы по обучению игре на музыкальных инструментах и сольному пению: 7
января-19 апреля (14 недель). Зимние каникулы: 2-8 марта (10-я неделя года).
СТОИМОСТЬ КУРСОВ И СКИДКИ
Базовая стоимость курсов составляет 1,50 или 2,00 евро за час. Стоимость курсов по обучению игре на музыкальных инструментах и
сольному пению оценивается иначе. Для оплаты курса каждый учащийся получает счет по почте на домашний адрес. Если учащийся
регистрируется на курс, который начался в начале осени 2019, после 1.1.2020 года, то необходимо оплатить только 50% от стоимости
курса. На 2019-2020 учебный год учебный центр Kaskikuusi подал заявку на получение грантов, целью которых является предоставление скидок на стоимость обучения иммигрантам, безработным, учащимся в возрасте старше 63 лет и пенсионерам в возрасте до 63
лет. Дополнительная информация на странице 10-11 путеводителя курсов или у ректора и секретаря учебного центра.
КУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИММИГРАНТОВ В УЧЕБНОМ ГОДУ 2019-2020
БАЗОВЫЙ КУРС ФИНСКОГО ЯЗЫКА. 1201202 (ОСЕНЬ) И 1201204 (ВЕСНА)
Целью данного курса является разговорная речь и её понимание, знакомство с бытом и культурой Финляндии. На курсе изучаются
основы финского языка, обучающиеся тренируются в произношении, чтении и говорении на финском языке, постигают основы грамматики и расширяют словарный запас. Вместо учебника будут использоваться учебные материалы, предлагаемые учителем. Преподаватель говорит на финском, русском и немного на английском языках.
Понедельник, 16.9-2.12.2019 и 13.1-6.4.2020, 18.30-19.30. Здание библиотеки Лапинлахти, аудитория 2.
15 € / 14,3 уч.ч. (осень) и 17 € / 15,6 уч.ч. (весна)
Для проведения курса требуется не менее 5 студентов! Преподаватель: Наталия Хурри.
Последняя дата записи на курс 5.9.2019.
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИНСКОГО ЯЗЫКА. 1201201 (ОСЕНЬ) И 1201203 (ВЕСНА)
Данный курс подходит для тех, кто только начинает изучение языка. На курсе изучаются основы финского языка, обучающиеся знакомятся с алфавитом, тренируются в произношении, чтении и говорении на финском языке, постигают основы грамматики и пополняют
словарный запас. Вместо учебника будут использоваться учебные материалы, предлагаемые учителем.
Понедельник, 16.9-2.12.2019 и 13.1-6.4.2020, 17.15-18.15. Здание библиотеки Лапинлахти, аудитория 2.
15 € / 14,3 уч.ч. (осень) и 17 € / 15,6 уч.ч. (весна)
Для проведения курса требуется не менее 5 студентов! Преподаватель: Наталия Хурри.
Последняя дата записи на курс 5.9.2019.
Дополнительная информация на странице www.kaskikuusi.fi
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YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUOSI
postiosoite

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

toimistot

Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Lapinlahden kunnanvirastolla. Toimisto on
avoinna ma, ti, ke ja to klo 9–15. Puhelimella henkilökunnan tavoittaa jokaisena arkipäivänä.
Marko Komulainen
040-4883201
marko.komulainen@lapinlahti.fi
Tavattavissa Lapinlahdella pääsääntöisesti ma, ti, ke ja to klo 9−15.
Varpaisjärvellä sovittaessa etukäteen.
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
040-4883202
riitta.torssonen-karkkainen@lapinlahti.fi
Tavattavissa Lapinlahdella pääsääntöisesti ma ja ti klo 9−15, ke ja to klo 12–
15. Varpaisjärvellä sovittaessa etukäteen.
Anne Miettinen
040-4883207
anne.miettinen@lapinlahti.fi
Eeva Kivi-van Zantvoort
040-4883204
eeva.kivi@lapinlahti.fi
Jarmo Karvonen
040-4883205
jarmo.karvonen@lapinlahti.fi

rehtori

opintosihteeri
–ATK-opettaja

tekstiilityönopettaja
musiikinopettaja
musiikinopettaja
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Opetus alkaa pääsääntöisesti 16.9. alkavalla viikolla (viikko 38). Kaikki musiikin yksilöopetus alkaa 9.9.
alkavalla viikolla (viikko 37). Kurssien tarkat alkamispäivät löytyvät kunkin kurssin tietojen kohdalta.
Syyslukukausi 16.9.–8.12. (11 viikkoa), paitsi musiikin yksilöopetus 9.9.–8.12. (12 viikkoa). Syysloma
14.10.20.10. (viikko 42)
Kevätlukukausi ma 13.1.12.4. (12 viikkoa), paitsi liikunta ja tanssi ti 7.1.–12.4. (13 viikkoa!) ja musiikin
yksilöopetus ti 7.1.−19.4. (14 viikkoa). Talviloma 2.3.–8.3. (viikko 10)
Juhlapyhät – Juhlapyhinä ei anneta opetusta. Tämä on otettu huomioon lukuvuoden tunteja laskettaessa,
eli niitä ei korvata erikseen. Tällaisia juhlapyhiä ovat pyhäinpäivä la 2.11., osittain isänpäivä 10.11., itsenäisyyspäivä pe 6.12., kiirastorstai 9.4., pitkäperjantai 10.4., pääsiäislauantai 11.4., pääsiäissunnuntai 12.4. ja
pääsiäismaanantai 13.4. Juhlapyhien aattona opetus normaalisti!

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MAANANTAINA 19.8. KLO 10.00!
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon, ennen kurssin alkamista, kurssitiedoissa ilmoitettuun
ajankohtaan mennessä. Ilmoittautuminen oppaassa oleville kursseille (myös oppaassa oleville kevään 2020
kursseille) alkaa internetissä, puhelimitse ja paikanpäällä Lapinlahden toimistolla MA 19.8. klo 10.00.
Verkkoilmoittautumisen yhteydessä on hyvät ohjeet internetissä ilmoittautuvalle. Sähköpostilla et voi
ilmoittautua kursseille. Voit ilmoittautua kursseille




internetissä (www.kaskikuusi.fi)
puhelimella (puh. 040-4883202 / 040-4883201)
toimistolla aukioloaikana

Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Jos et ole ilmoittautunut ennakkoon, kerro tästä kurssin opettajalle,
joka merkitsee sinut opiskelijalistalle ja kehottaa sinua ilmoittautumaan heti toimistoon. Ilmoittautumisesi
voit perua maksutta kurssin viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeinen ilmoittautumispäivä
kerrotaan aina kurssitiedoissa. Kurssin ilmoittautumisen päättyminen jälkeen laskutamme sinulta koko
kurssimaksun, vaikka et osallistuisikaan kurssille, koska olet varannut kurssipaikan kurssilta. Jos et pääse
osallistumaan kurssille terveydellisistä syistä, ota heti yhteyttä toimistoomme − terveydellisistä syistä
voimme vapauttaa sinut kurssimaksun maksamisesta.
Lukuvuoden ja lukukauden pituisella kurssilla sinulla on tutustumisoikeus kurssin syyslukukauden tai kevätlukukauden ensimmäisellä kerralla. Jos et jatka kurssilla ensimmäisen kerran jälkeen, sinun tulee itse
perua osallistumisesi kurssille opiston toimistoon välittömästi – opettajat merkitsevät kaikki paikalla olevat päiväkirjoihin. Jos siis olet ollut yhdelläkin koko lukuvuoden/-kauden kurssin kokoontumiskerralla mu-
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kana etkä ole perunut osallistumistasi heti kurssin ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen toimistoon,
laskutamme koko kurssimaksun. Lyhyemmillä kursseilla ei ole tutustumisoikeutta.
Kaskikuusen kursseilla tulee olla mukana vähintään seitsemän henkilöä, jotta kurssi pääsee alkamaan. Kielissä vähimmäismäärä on viisi. Joissakin ryhmissä vaadittu ryhmäkoko poikkeaa edellisistä. Jos vähintään
koko syys- tai kevätlukukaudeksi suunnitellun kurssin opiskelijamäärä on kolme peräkkäistä kertaa alle
minimin, opettajan tulee ilmoittaa tästä rehtorille ja miettiä rehtorin kanssa kurssin keskeyttämistä. Jos
opintoryhmän toiminta loppuu, ilmoitetaan tästä opintoryhmässä mukana olleille opiskelijoille. Tällaisissa
tapauksissa vielä mukana oleville opiskelijoille palautetaan jäljellä olevista opetustunneista kertyvä opintomaksu TAI tarjotaan mahdollisuutta osallistua toiselle kurssille.

ILMOITTAUTUMINEN SOITONOPETUKSEEN JA YKSINLAULUUN
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2019−2020 musiikin yksilöopetukseen alkoi ti 7.5.2019. Vapaaksi jääneille
ja lukuvuoden aikana vapautuville musiikin yksilöopetuksen paikoille sekä varasijalle voit ilmoittautua milloin vain. Jos paikkoja vapautuu kesken lukuvuoden, tarjoamme opetuspaikkaa varasijoilla oleville. Vapaista musiikin yksilöopetuksen paikoista tiedotamme Matin ja Liisan Kaskikuusen palstalla.
ILMOITTAUTUMINEN musiikin yksilöopetukseen lukuvuodelle 2020−2021 on tiistaina 5.5.2020 klo
17.00−19.00 puhelimitse, puh. 040-4883202 tai puh. 040-4883201. Ei sähköpostitse tai tekstiviestillä,
kiitos! Vapaita ja vapautuvia paikkoja kannattaa tiedustella myöhemminkin!
Maaliskuussa 2020 instrumentti- ja yksinlauluopiskelijoiden tulee ilmoittaa sähköpostitse tai soittamalla
toimistolle mikäli eivät halua jatkaa opiskelua lukuvuonna 2020–2021. Jos lopettamisesta ei tule ilmoitusta, maksullinen opetuspaikka varataan automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle.

OPINTOMAKSUT, NIIDEN MAKSAMINEN JA ALENNUKSET
Kaskikuusen kurssit on hinnoiteltu kurssikohtaisesti. Kurssikohtaiset maksut löytyvät aina jokaisen kurssin
tiedoista. Kurssimaksut kattavat koko lukuvuoden kestävän kurssin osalta sekä syyslukukauden että kevätlukukauden. Kurssimaksut eivät kata mahdollisia materiaalimaksuja.
Liikunta- ja tanssikursseilla yhden opetustunnin hinta on 2,00 €/oph. Musiikin ryhmäopetuksessa, kädentaidoissa, kotitaloudessa, puutarhataloudessa, kuvataiteissa, tietotekniikassa, kielissä, terveyden alalla,
kirjallisuudessa ja historiassa yhden opetustunnin hinta on 1,50 €/oph. Teattereiden osalta opetustuntien
hinta on porrastettu.
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Yksinlaulun opintomaksu on 140€/lukuvuosi (26vkoa). Musiikin instrumenttiopetuksessa opintomaksut
ovat 100€/lv (26vkoa), jos opetusta on 20min/vko (lasten piano-, sähkökitara-, sähköbasso-opetus) ja
140€/lv (26vkoa), jos opetusta on 30min/vko (Siirin aikuisten piano, rummut, harmonikka, urut, saksofoni,
akustinen kitara, huilu, viulu, sello, ukulele, mandoliini ja vaskisoittimet).
Opintomaksulaskut lähetetään opiskelijoille postitse koko syyslukukauden tai lukuvuoden kestäviltä kursseilta aloittain porrastetusti syys−joulukuussa 2019. Lisäksi koko lukuvuoden kestävien ja vähintään
100,00€ hintaisten kurssien osalta laskutus tehdään korottomasti kahdessa erässä: kurssimaksun ensimmäinen erä laskutetaan syys-lokakuussa, toinen erä marras-joulukuussa 2019. Jos haluat maksaa koko
lukuvuoden kerralla yhdessä erässä, otathan yhteyttä kansalaisopiston toimistoon, kiitos! Tai jos tarvitset
lisäaikaa laskujen maksamiseen, olethan yhteydessä kansalaisopiston toimistoon, kiitos! Tiedäthän, että
voit halutessasi tehdä Lapinlahden kunnan kanssa e-laskusopimuksen, jolloin saat laskusi suoraan verkkopankkiisi.
Maksutapoina meillä käyvät myös RJ Kuntoiluseteli Oy:n TYKY Kuntoseteli+:t, ePassi, Smartumin setelit
ja SmartumPay, Eazybreak ja Edenred. Toimita setelit toimistoomme heti ilmoittautuessasi, ennen laskutusta! Sportti- & kulttuuripassilla voit maksaa liikunta- ja kulttuurikurssiemme kurssimaksut ilmoittautuessasi verkkomaksuna – kysy tarvittaessa lisää opintosihteeriltämme.
Kaskikuusen kansalaisopistossa ei ole käytössä lukuvuoden kattavaa opintokorttia tai pysyviä alennuksia
esim. työttömille tai eläkeläisille, mutta olemme saaneet Opetushallitukselta opintosetelirahaa, jolla
voimme alentaa opintomaksuja ohjatusti (ks. Opintosetelit, s.10).
Useimmille kursseille voit tulla mukaan myös kesken lukuvuoden. Tällöin sinun tulee ilmoittautua opiston
toimistoon ja varmistaa opettajalta, että mukaan tuleminen kesken lukuvuoden on järkevää. HUOM! Kevätlukukausi 2020 –50% – Lukuvuoden pituisten kurssien (ml. musiikin yksilöopetus) kurssimaksu puolet
alkuperäisestä ilmoittautuessasi mukaan 1.1.2020 jälkeen.

KURSSIKÄYTÄNNÖT JA TIEDOTTAMINEN
Mikäli joudut olemaan poissa kurssilta useita kertoja, ilmoitathan tästä heti opettajalle tai opiston toimistoon. Soiton- ja laulunopiskelijoiden tulee aina ilmoittaa poissaolosta opettajalle tai opiston toimistoon!
Koska soitto- ja laulutuntiajat ovat lyhyitä, voi opettaja jakaa poissaolevan opiskelijan soitto/laulutuntiajan muiden opiskelijoiden hyödyksi. Mikäli soitonopiskelija on ilmoittamatta pois soittotunnilta
kolme peräkkäistä kertaa, katsotaan tämä keskeytykseksi ja paikka voidaan antaa kurssipaikkaa jonotta-
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valle. Jos keskeytät tai lopetat opiskelun, ilmoita tästä heti opiston toimistoon, kiitos! Jos opettaja joutuu
perumaan tai siirtämään opetustaan, hän ilmoittaa siitä joko toimiston kautta tai suoraan opiskelijoille,
jotka ovat ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet puhelinnumeronsa tai/ja sähköpostiosoitteensa.
Muistathan päivittää yhteystietosi niiden muuttuessa, kiitos! JOS opettaja ja opiskelijat haluavat, voivat
opettaja ja opiskelijat tiedottaa muutoksista myös WhatsApp-sovelluksen kautta. Tällöin kuitenkin kaikilla
opiskelijoilla tulee olla käytössään WhatsApp ja tiedon muutoksesta pitää tulla myös toimistolle. Jokaviikkoinen kurssi/soittotunti voi peruuntua kerran lukuvuoden aikana esimerkiksi opettajan sairastumisen
takia, eikä sitä tällöin välttämättä korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan
opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan opiskelijoille.
Opiston ohjelman mahdollisista muutoksista, vapaista kurssipaikoista, luennoista ja myöhemmin alkavista
opintopiireistä tiedotetaan Matti ja Liisa -lehdessä. Ohjelma ja muut tiedot löytyvät myös internetistä:
www.kaskikuusi.fi ja www.lapinlahti.fi. Kaskikuusen facebook-sivuilla www.facebook.com/kaskikuusi tiedotetaan ajankohtaisista asioista − tykkäämällä Kaskikuusesta saat tiedon omaan facebookiisi! Instagrammista löydät meidät osoitteesta www.instagram.com/kaskikuusenkansalaisopisto .
Kevään 2020 opinto-ohjelmamme täydentyy saamiemme toiveiden pohjalta syksyn mittaan. Tulevan kevään uusista kursseista ilmoitamme kotisivuillamme www.kaskikuusi.fi, Kaskikuusen facebookissa
www.facebook.com/kaskikuusi ja monistettavassa kevättalven oppaassa, jonka löydät joulukuusta alkaen
toimistoltamme, kirjastoista ja kunnantaloilta.
Opisto ei ilmoita kursseille ilmoittautuneille opiskelijoille kurssin käynnistymisestä. Jos kurssille ei ole
riittävästi ilmoittautuneita, opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta ennakkoon ilmoittautuneille tekstiviestillä. Tällöin opiskelijan ei tarvitse maksaa kurssikohtaista opintomaksua. Opisto ei ilmoita varasijoilla
oleville kurssin alkamisesta, mikäli he eivät mahdu kurssille.
Kansalaisopisto ei itse vakuuta opiskelijoita, joten jokaisen tulee itse huolehtia omasta vapaa-ajan vakuutuksestaan. Lukuvuonna 2019–2020 kansalaisopistomme on mukana useinden kansalaisopistojen Järvisuomalaiset opisssa Euroopassa -Erasmus+ -hankkeessa ja Lupa loistaa -hankkeessa, jonka puitteissa järjestetään täydennyskoulutusta opettajille.
Kuntarajat eivät ole este opiskelulle! Kansalaisopistojen toiminnasta löydät tietoa osoitteesta
www.kansalaisopistot.fi .
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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OPINTOSETELIT

(HUOM! Ota lomake talteen seuraavalta sivulta.)

Kaskikuusen kansalaisopisto on hakenut ja saanut Opetushallitukselta opintosetelityyppistä
avustusta lv. 2019–2020. Opintosetelit on tarkoitettu:





maahanmuuttajille
työttömille
senioreille (63 vuotta täyttäneille)
alle 63-vuotiaille eläkkeellä oleville

Opintosetelilomakkeen 2019 ja ohjeet löydät opinto-oppaan sivulta 11. Lomakkeita on lisäksi
jaossa ma 19.8. alkaen Kaskikuusen toimistossa aukioloaikana, kunnanvirastolla, kirjastoissa ja
Kaskikuusen sekä Lapinlahden kunnan kotisivuilla.
Etuuden tarkoituksena on aktivoida näitä väestöryhmiä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa
kansalaisopistotoimintaan. Opiskelija voi saada vapautuksen tai alennuksen opintomaksuista.
Opiskelija ilmoittautuu normaalisti opiston kurssille. Opiskelija täyttää ja palauttaa Kaskikuusen
toimistoon ma 19.8. – pe 27.9.2019 klo 15.00 välisenä aikana opintosetelilomakkeen. Palauttaessaan lomakkeen opiskelija todistaa toimistohenkilökunnalle hakukelpoisuutensa virallisella asiakirjalla tai muuten. Opiskelija ilmoittaa lomakkeessa, mille kurssille haluaa etuuden käyttää. Myönnetyn etuuden suuruudesta opiskelija saa tiedon opintomaksulaskussa. Opintosetelijaosta kerrotaan
yleisesti myös paikallislehti Matin ja Liisan opistopalstalle. Lisätietoja Kaskikuusen opintosihteeriltä (puh. 040-4883202) ja rehtorilta (puh. 040-4883201).
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta ulkomaalaista henkilöä, jolla on kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta Suomessa. Maahanmuuttaja-käsitteeseen ei tässä vaiheessa katsota kuuluvan turvapaikanhakijoita.
Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun
työn alkamista. Työttömäksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö.
Seniorilla tarkoitetaan 63 vuotta täyttänyttä henkilöä.
Eläkkeellä olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka saa kansan- tai työeläkettä eikä ole ansiotyössä.
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– OTA TALTEEN! –

OPINTOSETELILOMAKE 2019
Lomakkeen voi palauttaa toimiston kiinni ollessa Varpaisjärvellä metalliseen postilaatikkoon kunnantalon
edessä ja Lapinlahdella kunnantalon postiluukkuun/neuvontaan. Opintosetelijaosta ilmoitetaan paikallislehti Matissa ja Liisassa sekä kunnan kotisivuilla lokakuun 2019 aikana. Lisätietoja asiasta opinto-oppaan
edellisellä sivulla. Lisätietoja antavat lisäksi Kaskikuusen opintosihteeri (puh. 040-4883202) ja rehtori (puh.
040-4883201).
Opiskelijan nimi

_______________________________________ Sotu ___________ – ______

Osoite ____________________________________________________________________________________________
Puhelinnumero

______ – ________________

Sähköpostiosoite

_____________________________________________________

Etuuden peruste (rastita sopiva vaihtoehto):
Seniori (yli 63-vuotias)

Alle 63-vuotias eläkeläinen

Työtön

Maahanmuuttaja

Kurssi, johon opintosetelietuus kohdennetaan (nimeä yksi):
____________________________________________________________________________________________
Opiskelijan allekirjoitus:
Päiväys

.

. 2019

_________________________________________________________
Allekirjoitus

KASKIKUUSEN MERKINNÄT:
Opiskelijan oikeus opintosetelitukeen todettu ja lomake vastaanotettu:
Päiväys

.

. 2019

_____________________________________
Allekirjoitus
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Kaskikuusen luennoille osallistuminen on maksutonta. Voit myös ehdottaa luennoitsijoita ja teemoja ohjelmaamme! Osaa luennoistamme voit seurata ACP-livenä verkossa osoitteessa
http://kol.adobeconnect.com/kaskikuusiluento/
Yllä olevassa osoitteessa pääset kirjautumissivulle. Tule mukaan hyvissä ajoin ennen luennon alkamista,
jotta voit testata äänen kuulumisen. Lähetys on avoinna viimeistään 15min ennen luennon alkua. Vierailijana (Guest) kirjautuminen on valmiina valittuna. Kirjoita oma nimi sille varattuun kenttään ja paina ”Enter
Room”.
• Kytke äänilaitteet ennen kirjautumista luennolle/tietokoneen käynnistämistä.
• Käytä langallista verkkoa, jos mahdollista.
• Sulje ylimääräiset ohjelmat.
• Voit viestiä esim. äänen kuulumisesta tai esittää kysymyksiä luennoitsijalle kirjoittamalla ne chattiin.
• Luennon jälkeen voit sulkea yhteyden oikean yläkulman rastista.
Tällä hetkellä Googlen Chrome-selain on haastava, joten suosittelemme käyttämään muita selaimia. Jos
selain pyytää päivittämään Flash Playeriä tai asentamaan laajennusta, toimi selaimen ohjeiden mukaan.
Jos törmäät ongelmiin kirjautumisvaiheessa, kokeile ensin toista selainta.
Osallistuminen mobiililaitteilla:
Mobiililaitteella osallistutaan käyttämällä ladattua sovellusta.
Android-laite: lataa Play-kaupasta ilmainen Adobe Connect -sovellus
iPad ja iPhone: lataa App Storesta ilmainen Adobe Connect -sovellus

”Tämä meidän koko maailma perustuu loppujen lopuksi tietoon.
Yhä enenevissä määrin maailmassa tarvitaan enemmän tietoa,
koska maailma muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi, yllättävämmäksi.
Jos me emme tiedä, vaan ainoastaan luulemme tietävämme,
silloin me huijaamme itseämme tai joku muu huijaa meitä,
eikä maailmasta taatusti tule silloin parempaa paikkaa.”
Esko Valtaoja, Lapinlahti 2017.
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lastenpsykiatrian erikoislääkäri

JARI SINKKONEN
MITÄ LAPSI TARVITSEE HYVÄÄN KASVUUN?
ti 8.10.2019 klo 18.30–20.00 Lapinlahti-salissa lukiolla
Luento yhteistyössä Lapinlahden kunnan varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston kanssa. Valokuva: Kimmo Janas.

KAKSI VUOTTA KUNTAVAALEISTA – KAKSI VUOTTA SEURAAVIIN -KESKUSTELU
to 10.10.2019 klo 18.00–19.30 Lapinlahti-salissa lukiolla
Lapinlahden kunnanvaltuusto on toiminut kaksi vuotta – ja toiset kaksi
on vielä jäljellä. Missä mennään nyt? Onko vaalilupaukset pidetty? Mitä
tapahtuu kuntavaaleissa 2021, ja mitä sen jälkeen?

oikeushammaslääkäri

HELENA RANTA
ILMASTONMUUTOS JA NAISTEN MAANOMISTUSOIKEUS
la 26.10.2019 klo 13.00-13.45 Jussinpihan päiväkeskuksessa
Luento järjestetään yhteistyössä UN Women Lapinlahden paikallisosaston
kanssa. Luento on UN Women Lapinlahden 30-vuotisjuhlaluento.
Valokuva: SKR/Heikki Tuuli
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YMPÄRISTÖ JA ME -LUENNOT
Syyslukukauden kahdella ympäristöteemaisella luennolla tarkempina aiheina ruoan riittävyys maapallollamme ja ympäristöahdistus.

apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
MATTI KUMMU
GLOBAALIT KRIISIT RUOKAPÖYDÄSSÄMME
Luento suunnitteilla syyslukukaudelle 2019! Teemana ilmastonmuutos, ruoka ja vesi

ympäristötutkija, kirjailija
PANU PIHKALA
YMPÄRISTÖAHDISTUS JA TOIVO – TUNTEET JA TOIMINTA EKOKRIISIN AIKANA
to 7.11.2019 klo 18.30–20.00 Lapinlahti-salissa lukiolla
Ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tuhoutumisesta kertovat
uutiset aiheuttavat huolta jo päivittäin. Ilmastonmuutos etenee,
sademetsiä hakataan ja päätöksenteko ilmastoasioista tuntuu olevan vaikeaa ja hidasta. Miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua? Kannattaako ahdistua? Valokuva: Mika Federley.

FM
VILLE-PEKKA KÄÄRIÄINEN, HY
SUOMALAISET SS-MIEHET
la 2.11. klo 13.00–14.30, Lapinlahti-salissa lukiolla
+ ACP -mahdollisuus!
Helmikuussa 2019 julkaistiin Valtioneuvoston kanslian tilaama ja Kansallisarkiston suorittama selvitys suomalaisten SS-miesten sotarikoksista Ukrainassa ja
Kaukasiassa 1941–1943. Selvityshankkeessa aluksi tutkimusapulaisena ja myö-
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hemmin tutkijana työskennellyt Ville-Pekka Kääriäinen avaa luennolla oman näkökulmansa aiheeseen.
Kääriäinen kävi selvitystä varten läpi 76 suomalaisen vapaaehtoisen päiväkirjan, jonka lisäksi hän tutustui
muun muassa SS-vapaaehtoisia käsitteleviin muistelmiin, elämänkertoihin, haastatteluihin ja lehtikirjoituksiin. Luennolla käsitellään ja tuodaan teemoja myös sotarikosaiheen ulkopuolelta: Mikä sai nuoret miehet
lähtemään Saksaan? Miten he suhtautuivat kansallissosialistiseen aatteeseen? Minkälaisia ihmiskohtaloita
päiväkirjojen sivuilta paljastuu?

OLETKO KARTALLA?
Marraskuussa saamme kuulla kahta kartta-asiantuntijaa ja tutustua Lapinlahden seutujen kuvaamista kartoissa. Liikkeelle lähdemme puolen vuosituhannen takaa ja matkalla jaamme maat uudelleen 1700-luvun
isossa jaossa.

MATTI PEHKONEN, pj. Ylä-Savon Kotiseutuyhditys ry.
LAPINLAHTI KARTALLA 500 VUOTTA
la 16.11.2019 klo 13.00–14.30 Lapinlahti-salissa lukiolla

dosentti, JyU
HEIKKI RANTATUPA
ISOJAKO LAPINLAHDELLA 1700-LUVULLA
la 30.11.2019 klo 13.00–14.30 Lapinlahti-salissa lukiolla
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JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTON
LUENNOT LAPINLAHDELLA
Kaskikuusen kansalaisopisto välittää Jyväskylän luentosarjoista parhaat tietokonevälitteisesta live-etäluentoina Lapinlahdelle! Näillekään luennoille ei ole ennakkoilmoittautumista tai kurssimaksua!

professori ARTO O. SALONEN, Itä-Suomen yliopisto
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA JA EKOSOSIAALINEN SIVISTYS -ETÄLUENTO
ke 18.9.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahden lukio, äidinkielen luokka – Sisäänkäynti etuovesta!
kansanedustaja PEKKA HAAVISTO, Eduskunta
RAUHA, SUVAITSEVAISUUS JA TULEVAISUUS -ETÄLUENTO
ke 25.9.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahden lukio, äidinkielen luokka – Sisäänkäynti etuovesta!
gerontologian dosentti, FT, ULLA ELONIEMI-SULKAVA, Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)
IKÄÄNTYMINEN JA MUISTISAIRAUDET -ETÄLUENTO
ke 2.10.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahden lukio, äidinkielen luokka – Sisäänkäynti etuovesta!
Luento on Eläkkeensaajien Lapinlahden paikallisyhdistyksen "kummiluento", yhteistyössä sen kanssa.
dosentti, OTT EVA GOTTBERG, Turun yliopisto
TOIMINTAKYVYTTÖMYYTEEN VARAUTUMINEN – Omaisten apu, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus -ETÄLUENTO
ke 16.10.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahti-sali lukiolla
fysiikan emeritusprofessori JUKKA MAALAMPI, Jyväskylän yliopisto
MITÄ ON AIKA? -ETÄLUENTO
ke 6.11.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahti-sali lukiolla
gerontologian professori MARJA JYLHÄ, Tampereen yliopisto
PITKÄN IÄN SALAT, ILOT JA HUOLET -ETÄLUENTO
ke 27.11.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahti-sali lukiolla
Luento on Eläkeliiton Lapinlahden paikallisyhdistyksen "kummiluento", yhteistyössä sen kanssa.
apulaisprofessori, kardiologi JARI LAUKKANEN, Jyväskylän yliopisto
JOULUSAUNAAN! Sauna, keho ja mieli -ETÄLUENTO
ke 11.12.2019 klo 14.00−16.00 Lapinlahti-sali lukiolla
Luento on Lapinlahden Sydänyhdistyksen "kummiluento", eli toteutetaan yhteistyössä sen kanssa.
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla!
Tule opiskelemaan AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJA lähiopistosi kautta Lapinlahdella! Ehdota, mitä
haluaisit opiskella. Lukuvuonna 2019–2020 meillä ei ole tarjolla avoimen yliopiston opintoja. Olemme
välittäneet Lapinlahdelle Gerontologian perusteita (KY), kasvatustieteen perusopintoja (Tampere, OULU),
kasvatustieteen aineopintoja (OULU), terveys- ja sosiaalihallintotieteen aineopintoja (UEF), työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja (JoY), Lapsuusopintoja (JY) ja psykologian perusopintoja (JoY, UEF).
0021203 ALAPITKÄN KUVATAITEEN KESÄLEIRI LAPSILLE JA VANHEMMILLE
ti-to 23.-25.6.2020 ti-ke klo 10.00-15.45, to klo 10.00-15.00 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 30,00 € / 20oph
Seppo Kääriäinen
Ilmoittautuminen 1.12.2019–21.5.2020
Alapitkän kuvataideleiri noin 9–14 -vuotiaille päivisin. Omat eväät!
0098203 GENEETTINEN SUKUTUTKIMUS
la-su 18.4.-19.4.2020, la ja su klo 10.00-14.15 (sis. 30min evästauko) Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 26,00 € /10 oph
Ari Kolehmainen, Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet
Ilmoittautuminen 2.4.2020 mennessä
Viikonloppukurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen (DNA-avusteinen sukututkimus) perusteet
ja tulosten analysointi. Kurssi sopii aloittelijoillekin, sillä kurssilla käydään läpi asiat testien tilaamisesta
siihen mitä tuloksista saadaan irti. Kurssilla esitellään erilaiset sukututkimuksessa käytettävät DNA-testit
ja millaista tietoa mikäkin niistä antaa, niin yksityishenkilöiden kuin sukuseuran näkökulmasta.
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0098210 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUS SYKSY
la 5.10.2019 klo 09.00-16.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 60,00 € / 8 oph
Juha Kankkunen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Hintaan sisältyvät koulutusmateriaali ja harjoituksissa käytettävä välineet. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutustodistuksen, jolla voivat hakea järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uusimista.
0098211 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSTEET
24.4.-9.5.2020 klo to 16.45-20.00, pe 16.45-20.00, la 09.00-16.30, su 10.00-14.00
Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 140,00 € / 40 oph
Juha Kankkunen
Ilmoittautuminen 2.4.2020 mennessä
Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja harjoituksissa käytettävät välineet. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutustodistuksen, jolla voivat hakea järjestyksenvalvojakorttia, joka maksettava erikseen.
Kurssin läpäisy edellyttää säännöllistä osallistumista. Rikosrekisteri oltava kunnossa.
1302202 KESKUSTELUPIIRI LAPINLAHTI
ma 23.9.-2.12.2019 ja 27.1.-6.4.2020 klo 13.00-14.30 Lapinlahden kirjastotalo, lk 1 (opettajainhuone)
Marko Komulainen
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Aktivoi mukaan myös naapurisi! Ei ennakkoilmoittautumista!
Ei kurssimaksua! Kahvimaksun keräämme aina jokaisen kokoontumiskerran alussa. Seuraavan kerran aiheen löydät paikallislehti Matin ja Liisan palstaltamme. Lukuvuonna 2019–2020 kokoonnumme syyslukukaudella maanantaisin joka viikko, kevätlukukaudella kuutena maanantaina.
1302101 KESKUSTELUPIIRI VARPAISJÄRVI
pe 27.9.-13.12.2019 ja 17.1.-27.3.2020 klo 10.00-11.30 Varpaisjärven kunnantalo
Marko Komulainen
Lukuvuonna 2019–2020 syyslukukaudella perjantaisin joka viikko, kevätlukukaudella kuutena perjantaina.
0098214 LUONNONMUKAISET HIUSTENHOITOTUOTTEET
Kurssi suunnitteilla kevätlukukaudelle 2020!
Katja Rieppo, VersoGrow
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7102201 METSÄKURSSI
joka toinen perjantai (6krt) eli pe 26.9., 10.10., 24.10., 8.11., 22.11. ja 13.12.2019 klo 9.00-10.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 18,00 € / 12 oph
Pentti Ryth
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Syyslukukauden 2019 kestävällä kurssilla vieraillaan kimppakyydeillä erityyppisissä metsäkohteissa arvioimassa metsänhoidon tarpeita ja puuston tilaa. Lisäksi kuullaan ja keskustellaan mm. metsänhoidosta,
puukaupoista ja metsien suojelusta omalla porukalla ja vierailevien asiantuntijoiden alustuksella.
0098207 MUISTIKOULU
ti 4.2.-28.4.2020 klo 17.00-18.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 36,00 € / 24 oph
sairaanhoitaja, muistihoitaja Ritva Marin
Ilmoittautuminen 23.1.2020 mennessä
Kevään lyhytkurssi aivoterveydestä ja muistitoimintojen virkistämisestä. Mitä muistaminen on? Miten
voisin ylläpitää muistitoimintojani? Mitkä ovat muistamiseni vahvuudet ja heikkoudet? Kokoonnumme
yhdessä miettimään mm. näitä teemoja ja teemme muistiharjoituksia mukavassa yhteishengessä.
0098201 PAIKALLISHISTORIA JA SUKUTUTKIMUS
la 23.11., la 14.12.2019 ja la 18.1., la 15.2., la 14.3. ja la 4.4.2020 klo 9.00-12.15 (sis. 15min tauko) Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 36,00 € / 24 oph
Hannu Heikkilä
Ilmoittautuminen 7.11.2019 mennessä
Yhdistelmäkurssilla työskennellään paikallishistorian, sukututkimuksen ja kotiseututyön parissa. Yleiskurssin aikana osallistujat voivat tehdä omia tutkimuksiaan ja töitään, joihin saavat ohjausta ja palautetta sekä
opettajalta että muilta kurssilaisilta. Yhdessä käsiteltäviä teemoja valitaan kurssille osallistuvien toiveiden
mukaan. Aiheina ovat esimerkiksi lähteet, menetelmät, aineistojen hallinta ja historia-aiheiset tekstit.
4102101 SIENIKURSSI VARPAISJÄRVI
Teoriaosuus to 5.9. klo 18.00-20.30 Varpaisjärven kunnantuvalla ja sieniretki kimppakyydeillä to 12.9. klo
18.00-20.30 Älänteelle
Kurssimaksu 12,00 € / 6 oph
Marjut Kauppinen
Ilmoittautuminen 29.8.2019 mennessä
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Tutustumme yleisimpiin sieniin, niiden käsittelyyn ja käyttöön. Opettelemme yleisimmät myrkkysienet.
0098101 SIRKUSKOULU (6-9 -vuotiaat)
la-su 28.-29.9.2019, la ja su klo 10.00-12.00 Varpaisjärven koulun sali
Kurssimaksu 24,00€ / 5,4oph
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Tutustuminen ja harjoittelu sirkuslajeihin monipuolisesti. Edesauttaa kehon, välineiden ja esiintymisen
hallintaa. Omia välineitä ei tarvita. Sisäliikuntaan sopivia kenkiä suositellaan. Myös lasten vanhemmat ovat
tervetulleita mukaan sirkuskouluun opiskelijoina! Kurssin ohjelmasta vastaa Rautavaaran Nuorisosirkus.
0098102 SIRKUSKOULU (10-13 -vuotiaat)
la-su 28.-29.9.2019, la ja su klo 12.30-14.30 Varpaisjärven koulun sali
Kurssimaksu 24,00€ / 5,4oph
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Tutustuminen ja harjoittelu sirkuslajeihin monipuolisesti. Edesauttaa kehon, välineiden ja esiintymisen
hallintaa. Omia välineitä ei tarvita. Sisäliikuntaan sopivia kenkiä suositellaan. Myös lasten vanhemmat ovat
tervetulleita mukaan sirkuskouluun opiskelijoina! Kurssin ohjelmasta vastaa Rautavaaran Nuorisosirkus.
0021201 SIRKUSLEIRI VÄÄRNIN SAARESSA 3.-7.-luokkalaisille
alustavasti ma-ke 1.-3.6.2020, ma-ti klo 10.00-18.00, ke klo 10.00-13.00 Lapinlahti, Väärnin leirikeskus
Leirimaksu 40,00 €
Rautavaaran Nuorisosirkus
Ilmoittautuminen 1.12.2019–21.5.2020
Sirkustaiteiluun tutustumista sekä monipuolista iltaohjelmaa! Väärnin leirille mahtuu lapsia 25. Hinta
40,00 (sis. ruoka, yösija, opetus ja iltaohjelma). Leirin järjestävät Kaskikuusen kansalaisopisto, Lapinlahden
seurakunta ja Lapinlahden kunnan nuorisotoimi sekä Rautavaaran Nuorisosirkus.
0098215 SUKUJUTUT
la-su 28.9.-29.9.2019 klo la 9.00-11.30, su 12.00-14.30 Lukio lk 02 (yhteiskunnalliset aineet)
Kurssimaksu 14,00 € / 6 oph
Riitta Hakulinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Sukujutut on kotimainen, Windows-versioilla toimiva sukututkimusohjelma, johon tallennetaan tutkittavien henkilöiden tiedot ja josta saa erilaisia tulosteita, myös sukukirjan. Ota kurssille oma kannettava tietokone, johon olet asentanut etukäteen (tai ladataan kurssin alussa) ilmaisen Sukujutut-demoversion osoit-
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teesta https://www.sukujutut.fi/sukujut/index.htm Demo-versioon mahtuu tiedot 100 hengestä. Suurempaan tarpeeseen voit ostaa myöhemmin lisätilaa. Osaathan tietokoneen käytön perustaidot.
0098205 SUKUTUTKIMUS ALKEET
la-su 5.10.-6.10.2019 klo 9.00-12.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 14,00 € / 8 oph
Hannu Heikkilä
Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä
Tällä kurssilla lähdetään liikkeelle sukututkimuksen perusteista. Digitaaliset arkistot ovat avanneet sata
vuotta vanhemmat sukututkijan lähdeaineistot kaikkien saataville, joten sukututkimusta voi tehdä vaikka
kotisohvalta käsin. Kurssin aikana tutustutaan sukututkimuksen keskeisimpiin menetelmiin ja lähteisiin.
0098208 TEE ITSE EKOLOGISET SIIVOUS- JA PYYKINPESUAINEET
la 5.10.2019 klo 9.30-13.30 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Käynti harjun puolelta, koulun takaa.
Kurssimaksu 14,00 € / 5 oph
Katja Rieppo, VersoGrow
Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä
Haluatko siivota kotisi ilman kemikaaleja ja muoveja? Kurssilla saat vinkkejä ekologisesta kodin hoidosta ja
valmistamme siivoussaippuaa, pyykkietikkaa ja muita ekologisia siivousaineita. Halutessasi voit tehdä
myös itsellesi luonnon aineksista huonetuoksun eli potpourrin. Kurssille kannattaa valmistautua ottamaan
mukaan pari tyhjää muovipulloa ja suihkepullo, näistä tulee tarkempaa tietoa ennen kurssin alkua. Erillinen
materiaalimaksu opettajalle 16€.
0098212 TEE ITSE EKOLOGISET SIIVOUS- JA PYYKINPESUAINEET KEVÄT
la 25.1.2020 klo 09.30-13.30 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Käynti harjun puolelta, koulun takaa.
Kurssimaksu 14,00 € / 5 oph
Katja Rieppo, VersoGrow
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Tee itse ekologiset siivous- ja pyykinpesuaineet syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
0098216 TULEVAISUUDEN SUOMI
noin joka toinen viikko eli to 13.2., to 27.2. to 12.3., to 26.3., to 2.4. ja 16.4.2020 klo 9.00-10.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 18,00 € / 12 oph
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Marko Komulainen
Ilmoittautuminen 30.1.2020 mennessä
Keskustelevalla kurssilla tutustutaan näkymiin ja ennustuksiin Suomen tulevaisuudesta 2000-luvulla.
Kurssi rakentuu osallistujien elämänkokemuksen ja opettajan keräämän tiedon pohjalle. Käsiteltäviä teemoja mm. tulevaisuuden ennustaminen ja tutkiminen, länsimaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus, tekoäly
ja muu teknologinen kehitys, maapallon ekosysteemien tulevaisuus, työntekijästä vapaaherraksi sekä
muut osallistujien toivomat aiheet.
0021202 VANHAN PIHAN AARRE – TAIDELEIRI 7-12 -vuotiaille
ma-ke 17.-19.6., ma-ti klo 11.00-17.30, ke klo 9.00-12.00 LASTU arkkitehtuuri- ja ympäristökultt.koulu
Leirimaksu 65,00 €
Ilmoittautuminen 1.12.2019–21.5.2020
Vanhanpihan aarre -taideleiri 7–12 -vuotiaille. Kuvataidetta, sanataidetta, ilmaisutaitoa ja arkkitehtuuria
sekä monipuolista iltaohjelmaa! Lastussa pidettävälle leirille mahtuu 13 yöpyvää lasta majoitusrakennukseen ja 7 kotona yöpyvää. Sään suosiessa mahdollisuus on majoittua myös Lastun isossa teltassa ja aitassa. Hinta 65,00€ (sis. ruoka, yöpyminen, opetus ja iltaohjelma). Leirin järjestävät Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Kaskikuusen kansalaisopisto ja Lapinlahden kunnan nuorisotoimi.
0098202 VANHAT KÄSIALAT JA VANHIMMAT SUOMEN HISTORIAN LÄHDEAINEISTOT
pe-la 27.-28.3.2020, pe klo 17.30-20.45, la klo 9.00-14.00 Lapinlahden kirjastotalo, lk 2, Mykkäläntie 2
Kurssimaksu 20,00 € / 8oph
tohtorikoulutettava Petteri Impola (JYU)
Ilmoittautuminen 12.3.2020 mennessä
Paleografialla tarkoitettaan vanhojen käsialojen tutkimusta ja tulkintaa. Usein historian- ja sukututkija
törmää vanhojen käsialojen sekä vanhahtavan kielen ja kummallisten lyhenteiden vaikeaselkoisuuteen.
Kurssilla tätä vanhojen aineistojen tutkimisen ja paleografian haastetta lähdetään purkamaan käytännönläheisesti. Kurssilla esitellään vanhimpia ja keskeisimpiä Suomen historian lähdeaineistoja keskiajalta
1800-luvulle, joita voi hyödyntää esimerkiksi paikallishistoria- sekä sukututkimuksessa. Aineistoja lähestytään lähdekriittisesti: miksi ne ovat laadittu, millaista tietoa ne sisältävät, mikä on niiden saatavuus ja kuinka niitä voi tutkia? Lisäksi kurssilla tulkitaan yhdessä kyseisiä lähdeaineistoja ja harjoitellaan lukemaan
niiden vanhoja käsialoja. Tämän tueksi kurssilla perehdytään lähteissä käytetyn (ruotsin) kielen ja käsialojen erityispiirteisiin, kirjaimiin, lyhenteisiin, erikoissanastoon ja erilaisiin apuvälineisiin ja tekniikkoihin vanhojen käsialojen tulkintaan. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin vanhojen käsialojen kurssille keväällä 2019
osallistuneille. Omat eväät mukaan!
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla!
8102207 GLUTEENITON LEIVONTA
la 19.10.-26.10.2019 klo 10.00-13.15 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Sisäänkäynti harjun
puolelta, koulun takaa!
Kurssimaksu 25,00 € / 8 oph – Kurssimaksu sis. tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Asta Partanen
Ilmoittautuminen 3.10.2019 mennessä
Kurssilla tutustutaan leivontaan gluteenittoman ruokavalion mukaan. Tehdään yhdessä tuttuja leivonnaisia käyttäen perinteisten kotimaisten viljavalmisteiden sijaan erilaisia gluteenittomia jauhoseoksia. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät.
8102206 ILMASTORUOKAA – VILLIINNY KASVIKSISTA
ti 1.10.-29.10.2019 klo 16.00–18.15 Portaanpään opisto, opetuskeittiö
Kurssimaksu 50,00 € / 12 oph – Kurssimaksu sis. tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Pirkko Palo-Pekkarinen
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Tule ja innostu yhdessä kanssani nyhtökaurasta, härkäpavuista ja muista kasvisryhmän trendiraakaaineista. Tehdään keittoja, lämpimiä kasvisruokia, kasviksia leivonnassa ja jälkiruuissa. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät.
8102208 ITALIALAINEN KEITTIÖ JA KULTTUURI
ma 20.1.-24.2.2020 klo 18.45-21.15 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Sisäänkäynti harjun
puolelta, koulun takaa.
Kurssimaksu 50,00 € / 18oph – Kurssimaksu sisältää tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Paco Nucci ja Roberto Nucci
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Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Kurssilla valmistetaan italialaisia pastaruokia ja jälkiruokia ja samalla tutustutaan kulttuuriin mm. perinteisiä italialaisia lauluja kuunnellen. Kurssin aikana ruoanlaiton yhteydessä opiskellaan italian kielen ruokasanastoa. Roberto kertoo italialaisesta taidekulttuurista ja maalaa kurssilla taulun sekatekniikalla.
8102201 KOKKAILEVAT GENTLEMANNIT
Suunnitteilla lukuvuodelle 2019–2020 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Sisäänkäynti harjun puolelta, koulun takaa.
Kurssimaksu 50,00 € / 18oph – Kurssimaksu sisältää tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Opettaja avoin
Tule mukavaan miesporukkaan kokkailemaan, leipomaan ja nautiskelemaan illan tuotoksista! Kurssi sopii
niin aloittelijoille kuin kokeneemmille kokkailijoille. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät.
8102101 KOKKAILEVAT GENTLEMANNIT VARPAISJÄRVI
Suunnitteilla lukuvuodelle 2019–2020 Varpaisjärven koulu / kotitalousluokka
Kurssimaksu 50,00 € / 18oph – Kurssimaksu sisältää tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Opettaja avoin
Tule mukavaan miesporukkaan kokkailemaan, leipomaan ja nautiskelemaan illan tuotoksista! Kurssi sopii
niin aloittelijoille kuin kokeneemmille kokkailijoille. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät.
8102205 METSÄN LIHAHERKUT – KALA UI, LINTU LENTÄÄ JA HIRVI JUOKSEE
ti 24.9.-12.11.2019 klo 18.00-20.30Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Sisäänkäynti harjun
puolelta, koulun takaa!
Kurssimaksu 50,00 € / 18 oph – Kurssimaksu sis. tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Asta Partanen
Ilmoittautuminen 15.9.2019 mennessä
Riistaruokakurssilla kokkailemme ja leivomme hyödyntäen monipuolisesti syksyisen luonnon antimia. Raaka-aineina kurssilla käytämme muun muassa lihaa, kalaa, sieniä ja marjoja. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät.
8102202 SORMIRUOKAA
ti ja la 17.3.-21.3.2020 ti klo 16.00–18.15, la klo 09.30–11.45 Portaanpään opisto, opetuskeittiö
Kurssimaksu 20,00 € / 6 oph – Kurssimaksu sis. tarvikkeet ja monisteet sekä ruokailut!
Pirkko Palo-Pekkarinen
Ilmoittautuminen 5.3.2020 mennessä

24

Ravitsevaa ja monipuolista kotiruokaa valmiiden soseruokien sijaan. Sormiruokakurssi pienten lasten vanhemmille. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät
8102210 VIINIT JA JUUSTOT
ma 9.3., 16.3. ja 23.3.2020 klo 18.30-20.00 Matin ja Liisan koulu, Sirenin kotitalousluokka – Sisäänkäynti
harjun puolelta, koulun takaa.
Kurssimaksu 25,00 € / 8oph – Kurssimaksu sisältää kurssin viini- ja juustomaistiaiset.
Paco Nucci
Ilmoittautuminen 27.2.2020 mennessä
Kurssilla kuulemme maailman viineistä ja tutustumme italialaisiin viineihin ja niiden kanssa sopiviin juustoihin.

7103201 KOMPOSTOINTI
to 10.9.2019 klo 17.00-19.15 Anjan Pihaputiikki
Kurssimaksu 12,00€ / 3oph
Anja Eskelinen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Hyödynnä puutarha- ja talousjätteet. Erilaisten kompostorien esittely ja käyttö.
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Opettajasi ottaa sinuun yhteyttä soittoajastasi
ennen opetuksen alkua!
Yksinlaulun ja laulutreenien opintomaksu on
140€/lukuvuosi (26vkoa). Musiikin instrumenttiopetuksessa opintomaksut ovat 100€/lv
(26vkoa), jos opetusta on 20min/vko (lasten piano-, sähkökitara-, sähköbasso-opetus), ja 140€/lv
(26vkoa), jos opetusta on 30min/vko (Siirin aikuisten piano, rummut, harmonikka, urut, saksofoni, akustinen kitara, huilu, viulu, sello, ukulele,
mandoliini ja vaskisoittimet).

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS
Instrumenttiopetukseen ja yksinlauluun ilmoittautuminen alkaa Kaskikuusessa toukokuussa.
Vapaita paikkoja kannattaa kysellä lukuvuoden
varrellakin toimistostamme, koska paikkoja voi
vapautua kesken lukuvuoden. Myös varasijoille
voi ilmoittautua vapaiden soittopaikkojen puuttuessa. Maaliskuussa 2020 instrumentti- ja yksinlauluopiskelijoiden tulee ilmoittaa sähköpostitse
tai soittamalla toimistolle mikäli eivät halua jatkaa opiskelua lukuvuonna 2020–2021. Jos lopettamisesta ei tule ilmoitusta, maksullinen opetuspaikka varataan automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle.

HARMONIKKA
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Pasi Horttanainen
HUILU
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ma ja ti 9.9.-3.12.2019 ja 7.1.-27.4.2020
Arianna Grava
KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKIN YKSILÖOPETUS
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Aino-Reeta Komulainen

ILMOITTAUTUMINEN SOITONOPETUKSEN
VAPAILLE PAIKOILLE JA YKSINLAULUUN LV.
2019−2020 Ilmoittautuminen käynnissä! Kysy
vapaita paikkoja!

KITARA AKUSTINEN – UUTUUS!
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ti 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-16.5.2020
Mikko Karppi

ILMOITTAUTUMINEN SOITONOPETUKSEN
VAPAILLE PAIKOILLE JA YKSINLAULUUN LV.
2020−2021
 alkaa ti 5.5.2020 klo 17.00−19.00 puhelimitse, puh. 040-4883202 tai puh. 0404883201. Ei sähköpostitse, kiitos!
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LAULUTREENIT – RYHMÄLAULUA JA YKSILÖOHJAUSTA NUORILLE (12–16 -v.)
Yksilö-/pienryhmäopetusta 30/90min/vko,
26vkoa/lv
ti 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Eeva Kivi-van Zantvoort
Opetusta joka toinen viikko pienryhmässä
(90min) ja joka toinen viikko henkilökohtaista
ohjausta (30min).

PIANO MERJA
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Merja Visuri

PIANO AIKUISILLE SIIRI MAANANTAI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ma 9.9.-2.12.2019 ja 13.1.-27.4.2020
Siiri Järvilehto

PIANO MINNA K.
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
kahtena arki-iltailtapäivänä vkoilla 37–49 ja 2–16
Minna Kaikkonen

PIANO AIKUISILLE SIIRI TORSTAI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Siiri Järvilehto

PIANO NERKOO
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
iltapäivisin to 12.9.-5.12.2019 ja 16.1.-23.4.2020
Minna Forsberg

PIANO ALAPITKÄ
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Merja Visuri

PIANO VARPAISJÄRVI JARMO
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
arki-iltailtapäivinä/iltoina vkoilla 37–49 ja 2–16
Jarmo Karvonen

PIANO EEVA
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
ma ja ke 9.9.-4.12.2019 ja 9.1.-27.4.2020
Eeva Kivi-van Zantvoort

PIANO PALOINEN
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vkoa/lv
pe 9.9.-2.12.2019 ja 13.1.-27.4.2020
Anna-Kaisa Tolvanen

PIANO EEVA ENQVIST
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Eeva Enqvist

RUMMUT
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ti 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Jussi Kettunen

PIANO MINNA F.
Yksilöopetusta 20min/vko, 26vko/lv
opetusta vkoilla 37–49 ja 2–16
Minna Forsberg
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RUMMUT VARPAISJÄRVI
Yksilopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ti 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Jussi Kettunen

Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Antti Janka-Murros
UKULELE JA MANDOLIINI VARPAISJÄRVI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Antti Janka-Murros

SAKSOFONI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Lauri Ranki

URUT
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
kanttori Martti Rytkönen

SELLO
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Eeva Enqvist

URUT VARPAISJÄRVI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
opetusta vkoilla 37–49 ja 2–16
Anna-Kaisa Tolvanen

SUOMIPOPPIA JA ISKELMÄÄ – RYHMÄLAULUA JA YKSILÖOHJAUSTA – UUTUUS!
Yksilö-/pienryhmäopetusta 30/90min/vko,
26vkoa/lv kaiken ikäisille!
ti 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Eeva Kivi-van Zantvoort
Opetusta joka toinen viikko pienryhmässä
(90min) ja joka toinen viikko henkilökohtaista
ohjausta (30min).

VASKISOITTIMET
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ma ja ke 9.9.-4.12.2019 ja 8.1.-27.4.2020
Riitta Asikainen
VIULU
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
opetusta vkoilla 37–49 ja 2–16
Minna Forsberg

SÄHKÖKITARA JA BÄNDIPAJA
Yksilöopetusta 20min/45min/vko, 26vko/lv
to 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-23.4.2020
Kristian Pyykkö

VIULU VARPAISJÄRVI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vkoa/lv
ma 9.9.-2.12.2019 ja 6.1.-13.4.2020
Minna Forsberg

SÄHKÖKITARA JA BÄNDIPAJA VARPAISJÄRVI
Yksilöopetusta 20min/45min/vko, 26vko/lv
ke 11.9.-4.12.2019 ja 8.1.-15.4.2020
Petri Niiranen

YKSINLAULU EEVA
Yksilöopetusta a 30min/vko, 26vko/lv

UKULELE JA MANDOLIINI LAPINLAHTI
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to ja pe 12.9.-5.12.2019 ja 9.1.-24.4.2020
Eeva Kivi-van Zantvoort

ti 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Päivi Lappalainen

YKSINLAULU PAULIINA/SANNA
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ma 9.9.-2.12.2019 ja 13.1.-27.4.2020
Pauliina Vuorinen (syyslukukausi 2019) ja Sanna
Voss-Lagerlund (kevätlukukausi 2020)

YKSINLAULU VARPAISJÄRVI MATTI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
ma 10.9.-3.12.2019 ja 7.1.-14.4.2020
Matti Taskinen
YKSINLAULU VARPAISJÄRVI PÄIVI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv
pe 13.9.-13.12.2019 ja 10.1.-17.4.2020
Päivi Lappalainen

YKSINLAULU PÄIVI
Yksilöopetusta 30min/vko, 26vko/lv

MUSIIKIN RYHMÄOPETUS
HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Musiikin ryhmäopetuksen kursseille ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä, mikäli toisin ei ole sanottu!
1101216 IKÄIHMISTEN KUORO TITITYY
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 10.00-11.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 71,00 € / 46 oph
Siiri Järvilehto
Tarjotaan tavoitteellinen ja haasteellinen musiikin tekemisen mahdollisuus. Ääntä ja korvaa harjoitettaessa
hoidetaan samalla yhteisöllisyyttä ja kohotetaan itsetuntoa.
1101101 KARAOKE - KEVYEN MUSIIKIN LAULUKURSSI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 18.00-20.30 Varpaisjärven kunnnantalo / kunnanhallituksen
ent.kokoushuone
Kurssimaksu 125,00 € / 69 oph
Matti Taskinen
Laulutekniikan opiskelua (hengitystekniikka, artikulointi, fraseeraus), musiikin tulkintaa. Ryhmämuotoista
yksilöopetusta – opetus tapahtuu ryhmässä, mutta jokaiselle osallistujalle varataan aikaa ja jokainen saa
henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.
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1101244 KARAOKE LAPINLAHTI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 ko 18.00-20.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 125,00 € / 69 oph
Veli-Matti Kurkinen
Opetuksessa kiinnitämme huomiota hengitystekniikkaan, äänenkäyttöön ja laulun tunnelmointiin. Opetus
tapahtuu ryhmämuotoisena ja kukin laulaja saa halutessaan rakentavaa palautetta.
1101237 KARJALANKIELINEN LAULU
torstaisin parittomilla viikoilla alkaen to 26.9.-5.12.2019 ja jatkuen to 16.1.-9.4.2020 klo 18.00-19.30
Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 40,00 € / 26 oph
Sari Tenhunen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1101240 KASKIKUUSI-KVARTETTI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 11.15-12.45 Lapinlahden kirjastotalo, lk 1 (opettajainhuone)
Kurssimaksu 74,00 € / 46 oph
Päivi Lappalainen
1101102 KASKIKUUSEN PELIMANNIT
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 13.30-15.00 Varpaisjärven kunnantalo
Kurssimaksu 74,00 € / 46 oph
Antti Janka-Murros
5.9.2019 mennessä
1101227 KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKI JUSSINPIHA I
Kurssi I syyslukukaudella ke 4.9., ke 18.9., ke 2.10., ke 30.10., ke 13.11., ke 27.11. ja ke 11.12.2019 ja
kevätlukukaudella ke 15.1., ke 29.1., ke 12.2., ke 26.2., ke 18.3., ke 1.4. ja ke 15.4.2020 klo 12.00-13.00
Jussinpihan palvelukeskus
1101228 KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKI JUSSINPIHA II
Kurssi II syyslukukaudella ke 11.9., ke 25.9., ke 9.10., ke 23.10., ke 6.11., ke 20.11., ke 4.12.2019 ja kevätlukukaudella ke 8.1., ke 22.1., ke 5.2., ke 19.2., ke 11.3., ke 25.3. ja ke 8.4.2020 klo 12.00-13.00 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 37,00 € / 18,2 oph
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Aino-Reeta Komulainen
Ilmoittautuminen 29.8.2019 mennessä
Musiikkipiirit toimivat aikuismuskarityyppisesti ilman esiintymispaineita.
1101218 LAPINLAHDEN MIESKUORO
ke 11.9.-27.11.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 18.00-20.00 Lapinlahti-sali, Lapinlahden lukio
Kurssimaksu 109,00 € / 62,1 oph – Kurssimaksu sis. kaksi kuoroleiriä a 5,3oph.
Martti Rytkönen
Ilmoittautuminen Mieskuoroon viimeistään paikanpäällä ke 11.9. klo 18.00.
1101209 LAPINLAHDEN NAISKUORO
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 18.00-20.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 99,00 € / 62,1 oph
Eeva Kivi-van Zantvoort
1101224 LAPINLAHDEN VESILINNUT
Ensimmäiset harjoitukset pe 30.8. klo 17.00. Harjoituksia alustavasta kerran kuukaudessa la 30.8.13.12.2019 ja 17.1.-10.4.2020 klo 10.00-13.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 60,00 € / 40 oph
Minna Forsberg
Ilmoittautuminen 29.8.2019 mennessä
Oletko harrastanut aiemmin soittamista mutta heittänyt sitten soittimellasi vesilintua?
1101212 LAULUPIIRI HAMINAMÄKI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 14.00-14.45 Lapinlahden Terveyskeskus / Haminamäki
Kurssimaksu 35,00 € / 23 oph
Eeva Kivi-van Zantvoort
1101213 LAULUPIIRI JUKOLA
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 13.00-13.45 Lapinlahden Terveyskeskus / Jukola
Kurssimaksu 35,00 € / 23 oph
Eeva Kivi-van Zantvoort
1101210 LAULUPIIRI MAIJALA
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 12.00-12.45 Lapinlahti, Palvelutalo Maijala
Kurssimaksu 35,00 € / 23 oph
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Eeva Kivi-van Zantvoort
1101243 MAHOTTOMAT
pe 20.9.-13.12.2019 ja 17.1.-10.4.2020 klo 15.45-17.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 64,00 € / 46 oph
Eeva Kivi-van Zantvoort (mahdollisesti osa syyslukukaudesta 2019) ja Petra Lisitsin-Mantere (kevätlukukausi 2020 ja Aikataika-harjoittelu, josta Petra tiedottaa lähempänä!)
1101211 YHTEISLAULUPIIRI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 13.15-14.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 35,00 € / 23 oph
Eeva Kivi-van Zantvoort
Lauletaan uusia ja vanhoja, hengellisiä ja maallisia musiikin helmiä hyvässä seurassa ilman esiintymisiä.
1101105 YHTEISLAULUPIIRI VARPAISJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 13.30-14.15 Varpaisjärvi, Palvelukeskus Orvokki / Kielo
Kurssimaksu 38,00 € / 23 oph
Heikki Miettinen ja Ilmari Tuovinen
Kaikkien varpaisjärveläisten yhteinen laulupiiri! Lauletaan uusia ja vanhoja, hengellisiä ja maallisia musiikin
helmiä hyvässä seurassa ilman esiintymisiä.
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Liikunnan ja tanssin kursseille ilmoittautuminen
5.9.2019 mennessä, mikäli toisin ei ole sanottu!
8301223 AAMUJOOGA KESKIVIIKKO
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 9.00-10.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 63,00 €/ 31,2 oph
joogaohjaaja Tuula Hartikainen
Alkeishathajoogassa liikkeet ja asanat ovat lempeitä ja perustuvat oikeanlaiseen, rentouttavaan hengitystekniikkaan sekä läsnäoloharjoitukseen. Rennot, joustavat vaatteet, joogamatto ja viltti mukaan!
8301224 AAMUJOOGA PERJANTAI
pe 20.9.-29.11.2019 ja 10.1.-17.4.2020 klo 10.00-11.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 60,00 € / 29,9 oph
Hannah Weisenberg
Aamujoogassa aloitetaan päivä lempeällä ja rauhallisella hathajoogalla, missä haetaan syvä yhteys omaan
hengitykseen, tehdään avaavia ja virkistäviä asanoita ja lopuksi rentoutus. Oma joogamatto, viltti ja jos
löytyy joogatiilet ja joogavyö, nekin mukaan. Syksy 10krt ja kevät 13krt.
1105208 ALKEISBALETTI (4-6 -v.) SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 17.15-18.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 22,00€ / 11 oph
tanssinopettaja Maria Aho

33

Tunnilla opetellaan klassisen baletin liikemateriaalia, perusliikkumistaitoja ja luovaa liikkumista ikäryhmälle
sopivalla tavalla, leikkejä ja mielikuvitusta hyödyntäen. Joustavat vaatteet / tanssipuku, jossa helppo ja
mukava liikkua, paljaat jalat tai tossut.
1105209 ALKEISBALETTI (4-6 -v.) KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 17.15-18.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Alkeisbaletti (4–6 -v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105105 ALKEISBALETTI (4-6 v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
pe 20.9.-13.12.2019 klo 17.15-18.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Katso kurssiteksti Alkeisbaletti (4–6 -v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105106 ALKEISBALETTI (4-6 v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
pe 10.1.-17.4.2020 klo 17.15-18.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Alkeisbaletti (4–6 -v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
ALLAS-LAVIS -RYHMÄT
1105230 ALLAS-LAVIS SYKSY I ma 16.9.-2.12.2019 klo 12.15-13.00
1105231 ALLAS-LAVIS SYKSY II ma 16.9.-2.12.2019 klo 13.15-14.00
1105232 ALLAS-LAVIS KEVÄT I ma 13.1.-20.4.2020 klo 12.15-13.00
1105233 ALLAS-LAVIS KEVÄT II ma 13.1.-20.4.2020 klo 13.15-14.00
Opettajana Satu Kuutsa
Lapinlahden Terveyskeskus / fysioterapia, allasosasto – Sisäänkäynti etupihan pääovesta
Kurssimaksu syksyn kursseilla 52,00 € / 11 oph – Kurssimaksuun sisältyy allasmaksu 30€.
Kurssimaksu kevään kursseilla 56,00 € / 13 oph – Kurssimaksuun sisältyy allasmaksu 30€.
Ilmoittautuminen syksyn kursseille 5.9.2019 ja kevään kursseille 2.1.2020 mennessä
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1105226 BAILATINO ALAPITKÄ
su 22.9.-8.12.2019 ja 12.1.-19.4.2020 klo 11.30-12.15 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Taru Hoffren
Kurssilla käytettäviä tansseja ovat: samba, jive, paso doble, salsa, merenque, bachata, conga, mambo, reggeaton yms.. Tansseissa edistytään tunti tunnilta. Tunti on tehokas ja hauska! Kurssi myös isänpäivänä.
1105220 BAILATINOKIDS 1 (3-6 -v.) ALAPITKÄ SYKSY
su 22.9.-8.12.2019 klo 13.30-14.15 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
Taru Hoffren
BailatinoKids1 on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. Tunneilla leikitään, tehdään vartalonhallinta- ja koordinaatioharjoituksia sekä tietysti tanssitaan. Aikaisempaa tanssinharrastusta ei edellytetä, ainoastaan kyky
toimia itsenäisesti ryhmässä. Kurssi myös isänpäivänä.
1105221 BAILATINOKIDS 1 (3-6 -v.) ALAPITKÄ KEVÄT
su 12.1.-19.4.2020 klo 13.30-14.15 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
Taru Hoffren
Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti BailatinoKids 1 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105222 BAILATINOKIDS 2 (7-10 -v.) ALAPITKÄ SYKSY
su 22.9.-15.12.2019 14.20-15.20 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
Taru Hoffren
BailatinoKids2-ryhmässä tanssivat 7-10 -vuotiaat lapset. Tunneilla tutustutaan latinalaistansseihin ja opetellaan niiden rytmejä ja helppoja peruskuvioita. Myös sääntöpelit, vartalonhallinta ja koordinaatioharjoitteet kuuluvat ohjelmaan. Ei vaadi aiempaa tanssiharrastusta. Kurssi myös isänpäivänä.
1105223 BAILATINOKIDS 2 (7-10 -v.) ALAPITKÄ KEVÄT
su 12.1.-19.4.2020 klo 14.20-15.20 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
Taru Hoffren
Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti BailatinoKids 2 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
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1105224 BAILATINOYOUNGS (11-14 -v.) ALAPITKÄ SYKSY
su 22.9.-15.12.2019 klo 15.20-16.20 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
Taru Hoffren
BailatinoYoungs-ryhmässä tanssivat 11-14 -vuotiaat nuoret. Tunneilla tutustutaan latinalaistansseihin ja
opetellaan niiden rytmejä ja helppoja peruskuvioita. Myös sääntöpelit, vartalonhallinta ja koordinaatioharjoitteet kuuluvat ohjelmaan. Ei vaadi aiempaa tanssiharrastusta. Kurssi myös isänpäivänä.
1105225 BAILATINOYOUNGS (11-14 -v.) ALAPITKÄ KEVÄT
su 12.1.-19.4.2020 15.20-16.20 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
Taru Hoffren
Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti BailatinoYoungs Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105115 BAILATINOKIDS 1 (3-6 -v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
ma 16.9.-2.12.2019 klo 17.20-18.05 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 22,00 € /11 oph
Taru Hoffren
Katso kurssiteksti BailatinoKids 1 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105116 BAILATINOKIDS 1 (3-6 -v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
ma 13.1.-20.4.2020 klo 17.20-18.05 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
Taru Hoffren
Katso kurssiteksti BailatinoKids 1 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105117 BAILATINOKIDS 2 (7-10 -v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
ma 16.9.-2.12.2019 klo 16.15-17.15 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
Taru Hoffren
Katso kurssiteksti BailatinoKids 2 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105118 BAILATINOKIDS 2 (7-10 -v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
ma 13.1.-20.4.2020 klo 16.15-17.15 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph

36

Taru Hoffren
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti BailatinoKids 2 Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105119 BAILATINOYOUNGS (11-14 -v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
ma 16.9.-2.12.2019 klo 15.15-16.15 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
Taru Hoffren
Katso kurssiteksti BailatinoYoungs Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105120 BAILATINOYOUNGS (11-14 -v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
ma 13.1.-20.4.2020 klo 15.15-16.15 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
Taru Hoffren
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti BailatinoYoungs Alapitkä syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105121 BAILATINO VARPAISJÄRVI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 18.15-19.00 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Taru Hoffren
Kurssilla käytettäviä tansseja ovat: samba, jive, paso doble, salsa, merenque, bachata, conga, mambo, reggeaton yms.. Tansseissa edistytään tunti tunnilta. Tunti on tehokas ja hauska!
8301243 BODY FITNESS JA VENYTTELY ALAPITKÄ
su 22.9.-8.12.2019 ja 12.1.-19.4.2020 klo 12.15-13.15 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Taru Hoffren
Body Fitness ja venyttely -tunnilla ensin lämmittelyä 5min, sitten jumppaamista kuminauhoja ja painoja
käyttäen yms. Lopussa venyttely! Kurssi myös isänpäivänä.
8301116 BODY FITNESS JA VENYTTELY VARPAISJÄRVI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 19.00-20.00 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Taru Hoffren
Katso kurssiteksti bodyFitness ja venyttely Alapitkä -kurssin kohdalta, kiitos!
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1105210 DANCEMIX (7-11 v.) SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 15.00-16.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Tällä monipuolisella ja rytmikkäällä tunnilla tutustutaan eri tanssilajeihin mukaansatempaavan musiikin
siivittämänä. Tunneilla harjoitellaan koreografioita, joissa vaikutteita otetaan mm. jazz-, street- ja nykytanssista. Tunnit sisältävät alkulämmittelyn, tanssitekniikkaa, salin poikki liikkuvia sarjoja sekä tyyliltään
vaihtelevia koreografioita. Pääpaino tunneilla on itse tanssimisessa, yhteisessä jammailussa ja hyvässä
fiiliksessä! Joustavat vaatteet, joissa helppo ja mukava tanssia. Ei vaadi aiempaa tanssitaustaa.
1105211 DANCEMIX (7-11 v.) KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 15.00-16.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Dancemix (7-11 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105212 DANCEMIX (12-15 v.) SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 16.00-17.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 38,00 € / 18,7 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Katso kurssiteksti Dancemix (7-11 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105213 DANCEMIX (12-15 v.) KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 16.00-17.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 45,00 €/ 22,1 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Dancemix (7-11 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105216 DANCEMIX AIKUISET SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 18.15-19.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Pääset kokeilemaan mm. nyky-, jazz-, show- ja street-tanssia. Eri lajeihin tutustutaan alkulämmittelyn,
tekniikkaharjoitusten ja tanssisarjan muodossa. Tasoltaan tunnit ovat alkeis-/ perustasoa, eli sopivat niille,
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joilla ei ole lainkaan aiempaa tanssitaustaa ja jo muutaman vuoden treenanneille. Tunneille voi tulla myös
pitemmän treenitauon jälkeen muistelemaan perustekniikkaa ja irrottelemaan tanssisarjojen pyörteissä.
Kurssilaisten toiveita eri lajikokeiluista pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Joustavat
vaatteet, joissa helppo liikkua. Paljaat jalat, jarrusukat tai pehmeäpohjaiset tossut. Vesipullo.
1105217 DANCEMIX AIKUISET KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 18.15-19.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Dancemix aikuiset syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105107 DANCEMIX (7-11 v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
pe 20.9.-13.12.2019 klo 16.15-17.15 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Katso kurssiteksti Dancemix (7-11 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105108 DANCEMIX (7-11 v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
pe 10.1.-17.4.2020 klo 16.15-17.15 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Dancemix (7-11 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105109 DANCEMIX (12-15 v.) VARPAISJÄRVI SYKSY
pe 20.9.-13.12.2019 klo 15.00-16.15 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 38,00 € / 18,7 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Katso kurssiteksti Dancemix (12-15 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105110 DANCEMIX (12-15 v.) VARPAISJÄRVI KEVÄT
pe 10.1.-17.4.2020 klo 15.00-16.15 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 45,00 € / 22,1 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
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Katso kurssiteksti Dancemix (12-15 v.) syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105113 DANCEMIX AIKUISET VARPAISJÄRVI SYKSY
pe 20.9.-13.12.2019 klo 18.00-19.00 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Katso kurssiteksti Dancemix aikuiset syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
1105114 DANCEMIX AIKUISET VARPAISJÄRVI KEVÄT
pe 10.1.-17.4.2020 klo 18.00-19.00 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Dancemix aikuiset syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
8301201 HIIT
ma 16.9.-2.12.2019 ja 6.1.-6.4.2020 klo 17.30-18.00 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 34,00 € / 16,8 oph
Sari Kuutsa-Kettunen
HIIT-treeni eli High Intensity Interval Training. Korkean sykkeen pika treeni, jossa mennään täysillä.
8301114 HIIT VARPAISJÄRVI SYKSY
to 19.9.-5.12.2019 klo 19.05-19.35 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 16,00 € / 7,7 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Koko kehon tehoharjoittelu, jossa treenataan lihaskestävyyttä, aerobista kuntoa sekä maitohapon sietokykyä. Harjoitteet tehdään kehonpainolla. Tunti sisältää alkulämmittelyn, treenin ja loppuverryttelyn.
1105229 ITÄMAINEN TANSSI KESKITASO
su 22.9.-15.12.2019 ja 12.1.-19.4.2020 klo 17.45-19.15 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 96,00 € / 48 oph
Kirsi Siponen
1105228 ITÄMAINEN TANSSI PERUSTASO
su 22.9.-15.12.2019 ja 12.1.-12.4.2020 klo 16.00-17.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 96,00 € / 48 oph
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Kirsi Siponen
Tehokasta itämaisen tanssin perustekniikkaa alkeista alkaen. Kurssi mm. parantaa ryhtiä, vahvistaa syviä
pieniä lihaksia ja tuo liikkuvuutta koko kehoon. Sopii kaikenikäisille ja -kokoisille. Isänpäivänä ei opetusta.
8301221 JOOGA
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 17.15-18.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 82,00 € / 40,8 oph
joogaohjaaja Tuula Hartikainen
Lempeillä ja rauhallisilla hathajoogatunneilla lähtökohtana on luonnollisen hengityksen löytäminen ja liikkeen liittäminen hengitykseen. Venytys- ja hengitysharjoitusten lisäksi myös voimakkaampia klassisia jooga-asanoita.
8301226 JOOGA ALAPITKÄ
to 19.9.-28.11.2019 ja 9.1.-9.4.2020 klo 17.00-18.15 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 79,00 € / 39,1 oph
Hannah Weisenberg
Perinteinen hatha jooga vahvistaa ja notkistaa kehoa lempeästi sekä rauhoittaa mieltä tehokkaasti. Tunnin
lopussa pitkä loppurentoutus. Kurssin taso sopii aloittelijalle ja jooganneille. Oma joogamatto ja viltti!
8301222 JOOGA MARTIKKALA
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 19.00-20.15 Martikkalan koulu
Kurssimaksu 82,00 € / 40,8 oph
Virpi Hirvonen
Lempeillä ja rauhallisilla hathajoogatunneilla tavoitteena luonnollisen hengityksen löytäminen ja liikkeen
liittäminen hengitykseen. Venytys- ja hengitysharjoitusten lisäksi voimakkaampia klassisia jooga-asanoita.
8301225 JOOGA NERKOO
to 19.9.-28.11.2019 ja 9.1.-9.4.2020 klo 19.00-20.15 Nerkoon koulu
Kurssimaksu 79,00 € / 39,1 oph
Hannah Weisenberg
Katso kurssiteksti Jooga Alapitkä -kurssin kohdalta, kiitos!
8301107 JOOGA VARPAISJÄRVI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 18.15-19.30 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 82,00 € / 40,8 oph
Virpi Hirvonen

41

Hathajoogassa liikkeet ja asanat ovat lempeitä ja perustuvat oikeanlaiseen, rentouttavaan hengitystekniikkaan sekä läsnäoloharjoitukseen. Rennot, joustavat vaatteet, joogamatto ja viltti mukaan!
8301236 JUOKSUKOULU
ti 10.9.-26.11.2019 ja 4.2.-5.5.2020 klo 17.30-18.30 Monitoimitalo
Kurssimaksu 64,00 € / 31,2 oph
Anne Jääskeläinen
Juoksukoulu sopii kaikille aloitteleville, juoksemista harrastuksena kiinnostuneelle! Koulu pitää sisällään
lyhyitä tietoiskuja kestävyysharjoittelun perusteista, juoksutekniikasta, lihashuollosta, ravinnosta, urheiluvammoista ja juoksuvarusteista sekä erityisesti yhteisharjoituksia ja lihaskunto- ja venyttelyharjoitteita.
8301203 KAHVAKUULA TEHO
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 18.30-19.30 Teknologiatalo, Tietokatu 1
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Sari Kuutsa-Kettunen
Oma kahvakuula mukaan!
8301111 KAHVAKUULA VARPAISJÄRVI SYKSY
to 19.9.-5.12.2019 klo 17.00-18.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Toiminnallisia harjoituksia: kehittävät voimaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Oma kahvakuula mukaan!
8301213 KAIKEN KANSAN KUNTOJUMPPA SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 18.30-19.15 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Kuntoliikuntaa naisille ja miehille huomioiden koko kehon lihaksisto. Mukana myös kuntopiirit. Huomioi
myös jumpan jatkoksi suunniteltu Venytellen hyvä olo! -kurssi.
8301250 KAIKEN KANSAN KUNTOJUMPPA KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 18.30-19.15 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
Opettaja avoin
Ilmoittautuminen 19.12.2018 mennessä
Katso kurssiteksti Kaiken kansan kuntojumppa syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
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8301231 KEHONHUOLTO
ma 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4. ja 27.4. 2019 klo 17.30-19.00 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 24,00 € / 12 oph
TanssT, TaM, TtK (liikuntalääketiede), ft, joogaopettaja (SJL) Hanna Pohjola
Ilmoittautuminen 5.3.2020 mennessä
Kokonaisvaltaista kehon hallintaa, lihasten aktiivista venytystä sekä keskivartalon ydintuen työstämistä ja
rentoutumista. Ota mukaasi jumppamatto, hengittävät vaatteet ja lämmin vaatetus loppurentoutukseen.
8301232 KEHONHUOLTO KEVENNETTY
ma 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4. ja 27.4. 2019 klo 16.15-17.15 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 15,00 € / 7,8 oph
TanssT, TaM, TtK (liikuntalääketiede), ft, joogaopettaja (SJL) Hanna Pohjola
Ilmoittautuminen 5.3.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Kehonhuolto-kurssin kohdalta, kiitos!
8301248 KEVYT KUNTOJUMPPA ALAPITKÄ
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 17.30-18.30 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Jaana Nissinen
Alapitkällä kaksi eritasoista kuntojumppaa.
8301112 KEVYT KUNTOJUMPPA VARPAISJÄRVI
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 18.00-19.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Pirjo Tuovinen
8301249 KUNTOJUMPPA ALAPITKÄ
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 18.40-19.40 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Jaana Nissinen
Alapitkällä kaksi eritasoista kuntojumppaa.
8301101 KUNTOJUMPPA JUMINEN SYKSY
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 18.30-19.30 Jumisen Maamiesseurantalo
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
Pirjo Heikkinen
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8301102 KUNTOJUMPPA JUMINEN KEVÄT
to 9.1.-23.4.2020 klo 18.30-19.30 Jumisen Maamiesseurantalo
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
Pirjo Heikkinen
Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä
8301110 KUNTOJUMPPA KARSANLAHTI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 19.00-20.00 Karsanlahden koulu Karpalo
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Irma Mähönen
8301216 KUNTOJUMPPA MARTIKKALA
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 19.00-20.00 Martikkalan koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Anita Tikkanen
8301108 KUNTOJUMPPA PALOINEN
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 19.00-20.00 Paloisten koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Irma Mähönen
8301205 KUNTOJUMPPA RIPSAKKA
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 9.00-9.45 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Tuija Salo
8301119 KUNTOJUMPPA VARPAISJÄRVI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 18.00-19.00 Varpaisjärven liikuntahalli
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Pirjo Heikkinen
KUNTOSALIKURSSIT VARPAISJÄRVEN LIIKUNTAHALLIN KUNTOSALILLA
8301103 KUNTOSALI I ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 9.00-10.30
8301104 KUNTOSALI II ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 10.30-12.00
Kurssimaksu 96,00 € / 48 oph
Tuija Salo
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8301118 KUNTOSALI III ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 12.00-13.15
Kurssimaksu 82,00 € / 40,8 oph
Irma Mähönen
Ohjattua kuntosaliharjoittelua hieman kevyemmin.
KUNTOSALICIRCUITKURSSIT LAPINLAHDELLA KUNTOSALI RIPSAKASSA
8301206 KUNTOSALICIRCUIT I SYKSY su 15.9.-1.12.2019 klo 17.15-18.30
8301207 KUNTOSALICIRCUIT II SYKSY su 15.9.-1.12.2019 klo 18.30-19.45
8301208 KUNTOSALICIRCUIT I KEVÄT su 12.1.-19.4.2020 klo 17.15-18.30
8301209 KUNTOSALICIRCUIT II KEVÄT su 12.1.-19.4.2020 klo 18.30-19.45
Opettajana Tuija Salo
Kurssimaksu syksyn kursseilla 38,00 € / 18,7 oph
Kurssimaksu kevään kursseilla 45,00 € / 22,1 oph
Ilmoittautuminen syksyn kursseille 5.9.2019 ja kevään kursseille 2.1.2020 mennessä
Circuit on kuntosalilla tapahtuva ohjattu kiertoharjoittelu, joka kehittää aerobista kuntoa ja lihaskestävyyttä. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa kuntosalilaitteilla, joiden turvalliseen käyttöön ohjaaja opastaa ennen
harjoittelua. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenyttelyn. Syksyn kurssit alkavat jo su 15.9., kurssit myös
isänpäivänä. Kevään kurssit myös palmusunnuntaina.
8301211 LIIT
su 22.9.-15.12.2019 klo 12.45-13.30 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 16,00 € / 11 oph, max 25 osallistujaa
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Rauhallinen ryhtiä parantava tunti, joka on yhdistelmä kehonhallintaa ja -huoltoa. Tunnilla keskitytään
avaamaan kehon liikeratoja ja vahvistamaan syviä keskivartalolihaksia.
8301237 MARATONKOULU
ti 10.9.-26.11.2019 ja 4.2.-5.5.2020 klo 18.30-19.45 Monitoimitalo
Kurssimaksu 82,00 € / 40,8 oph
Anne Jääskeläinen
Maratonkoulu sopii kaikille juoksua jo jonkin aikaa harrastaneille, juoksijoille, jotka tähtäävät elämänsä
ensimmäiselle puolimaratonille, maratonille tai ovat juosseet jo useamman maratonin.
8301120 MATALAN KYNNYKSEN JUMPPA VARPAISJÄRVI
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 17.00-18.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
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Pirjo Tuovinen
Rauhallista jumppaa sinulle, joka aloittelet uutta jumppaharrastusta. Tule kokeilemaan jumppaa ryhmässä!
1105241 MUISTITANSSI SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 12.45-13.45 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Tunti koostuu alkulämmittelystä, tanssisarjoista ja -peleistä sekä loppuverryttelystä. Painotuksena erityisesti muistin ja keskittymiskyvyn tukeminen tanssin keinoin muistisairauksia ennaltaehkäisevässä mielessä. Tunneilla keho saa liikettä, mutta samalla myös aivot voimistelevat! Tunti suunnattu 60+ -vuotiaille.
Tule löytämään hyvää oloa tanssista, mukavassa porukassa ja rennolla meiningillä! Aiempaa tanssitaustaa
ei tarvita. Varusteena joustavat vaatteet, joissa helppo liikkua.
1105242 MUISTITANSSI KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 12.45-13.45 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Muistitanssi syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
8301245 MUSIIKKIJUMPPA
pe 20.9.-13.12.2019 ja 10.1.-17.4.2020 klo 10.45-11.30 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Kauko Kokkonen
Liikeratojen avaus ja kehittäminen, venyttely, liikkuvuusharjoitteita.
8301240 NUOREN LIHAS- JA VOIMAKESTÄVYYSHARJOITTELU (12-15 -v.)
la-su 5..-6.10.2019, la klo 10.00-11.30 ja 12.00-13.30, su klo 13.00-14.30 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 12,00 € / 6 oph
Hanna Heiskanen ja Mirja Lappalainen
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Lihas- ja voimakestävyyden kehittäminen omalla kehonpainolla ja kuntosali Ripsakan kuntosalilaitteiden
avulla. Tule tutustumaan liikuntaa harrastavan lapsen/nuoren turvalliseen ja hyödylliseen lihaskuntoharjoitteluun ja venyttelyyn. Kurssille ovat tervetulleita 12–15 -vuotiaat lapset, nuoret ja näiden vanhemmat.
Jokaisen tulee ilmoittautua kurssille erikseen. Kurssi koostuu kolmesta osasta: 1) Treeni omalla kehonpainolla (2 oph), lihaskuntoharjoittelu oman kehon painoa hyödyntäen 2) Koko kehon treeni Ripsakan kun-
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tosalilaitteilla ja tutustuminen laitteisiin 3) Venyttely (2 oph), kehon palautuminen valmiiksi uuteen lajikohtaiseen harjoitukseen.
1105243 ODOTUSAJAN TANSSI SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 19.15-20.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 29,00 € / 14,3 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Tällä kurssilla pääset kokeilemaan tanssillisia ja luovia tapoja liikkua raskauden aikana. Helpot tanssisarjat
ja yhdessä liikkumisen ilo auttavat ylläpitämään kuntoa raskausaikana. Välillä liikutaan virtaavasti ja pehmeästi liikkeestä toiseen, välillä pysähdytään kuuntelemaan omaa kehoa. Tunti sisältää myös lihaskuntoharjoittelua, kehonhuoltoa ja loppurentoutuksen. Tule huolehtimaan sekä omasta että vauvasi hyvinvoinnista tanssin avulla!
1105244 ODOTUSAJAN TANSSI KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 19.15-20.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 34,00 € / 16,9 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Odotusajan tanssi syksy -kurssin kohdalta, kiitos! Myös palmusunnuntaina.
1105204 PERUS- JA LAVATANSSIT
ke 18.9.-4.12.2019 ja 8.1.-8.4.2020 klo 18.45-20.15 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 92,00 € / 48 oph
Martti Väisänen
Voit tulla kurssille ilman paria. Jos tulet kurssille mukaan vasta kevätlukukaudelle, omaathan jo tanssin
perustaitoja, kiitos. Kurssi joko klo 18.45 tai klo 19.00 alkaen, ensimmäinen kerta klo 18.45 alkaen.
1105101 PERUS- JA LAVATANSSIT JUMINEN SYKSY
su 22.9.-15.12.2019 klo 13.00-14.30 Jumisen Maamiesseurantalo
Kurssimaksu 44,00 € / 22 oph
Martti Väisänen
Perinteisiä lavatansseja (humppa, tango, valssi jne.) ja lattareita. Voit tulla kurssille ilman paria. Tanssiaskelia kerrataan tarpeen mukaan – pääset mukaan kuvioihin, vaikka olisitkin jonain kertana poissa tunneilta.
1105102 PERUS- JA LAVATANSSIT JUMINEN KEVÄT
su 19.1.-26.4.2020 klo 13.00-14.30 Jumisen Maamiesseurantalo
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Kurssimaksu 52,00 € / 26 oph
Martti Väisänen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Perus- ja lavatanssit Juminen syksy -kurssin kohdalta, kiitos! Myös palmusunnuntaina.
8301239 PUISTOJOOGA
to 7.5.-18.6.2020 klo 18.00-19.00 Ateljee-kahvila Luovan Puun pihapiiri
Kurssimaksu 16,00 € / 7,8 oph
Hannah Weisenberg
Ilmoittautuminen 30.4.2020 mennessä
Lempeää hathajoogaa naisille ja miehille raikkaassa ulkoilmassa! Oma jumppapatja mukaan!
8301238 PUISTOJUMPPA
ma 4.5.-8.6.2020 klo 18.00-19.00 Valio-areena
Kurssimaksu 16,00 € / 7,8 oph
Anne Jääskeläinen
Ilmoittautuminen 23.4.2020 mennessä
Perusjumppaa naisille ja miehille raikkaassa ulkoilmassa! Oma jumppapatja mukaan!
8301235 ROSKAJUOKSU
ti 27.8.-3.9.2019 klo 18.00-19.30 Monitoimitalo
Kurssimaksu 12,00 € / 4 oph – Kurssimaksu lahjoitetaan Suomen luonnonsuojeluliitolle.
Anne Jääskeläinen
Ilmoittautuminen 22.8.2019 mennessä
Roskajuoksussa (plogging) yhdistyvät ryhmässä liikkuminen, kuntoilu ja ympäristöstä huolehtiminen. Sopii
kaikille kuntotasosta riippumatta. Mukaan keruupussi, hanskat ja ulkoliikuntavaatteet. Reitti 6-10 km.
8301244 SENIORIJUMPASTA LIHASVOIMAA
pe 20.9.-13.12.2019 ja 10.1.-17.4.2020 klo 9.00-10.30 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 96,00 € / 48 oph
Kauko Kokkonen
Huomaathan uuden Musiikkijumppa-kurssin!
8301247 SENIORIKAHVAKUULA
ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 13.00-13.45 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
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Tuija Salo
Lihasvoimaa, kestävyyttä ja tasapainoa kehittävä tunti, jossa välineenä käytetään kahvakuulaa. Teemme
kokonaisvaltaisia ja monipuolisia liikkeitä sekä seisten että matolla. Tarvitset oman kahvakuulan.
1105201 SENIORITANSSI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 11.15-12.15 Lapinlahden nuorisotilat
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Tuija Salo
Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki.
1105203 TANSSIKSI
su 15.9.-1.12.2019 ja 12.1.-19.4.2020 klo 15.30-16.30 Nerkoon koulu
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Tuija Salo
Tanssiksi on mukava, rento ja kuntoa kehittävä tanssiliikuntatunti kaikille tanssin ystäville. Tanssien helpoissa koreografioissa yhdistyy jumppaliikkeet sekä lavatanssien ja lattareiden perusaskeleet. Tervetuloa
liikkumaan kotimaisen tanssimusiikin tahtiin! Paria ei tarvita. HUOM! Kurssi alkaa jo su 15.9. ja kurssi
myös isänpäivänä.
1105103 TANSSILIIKUNTA
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 11.15-12.15 Varpaisjärven liikuntahalli / tanssisali
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Tuija Salo
Tervetuloa tanssimaan ja kuntoilemaan lavatanssien tahdissa. Tanssiessa kunto kohoaa ja mieli virkistyy.
Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita ja tanssiaskeleita kerrataan tarpeen mukaan. Voit tulla tälle matalan kynnyksen tunnille yksin, kaksin tai parin kanssa. Miehiä tarvitaan mukaan.
1105122 TANSSILLINEN KEHONHUOLTO VARPAISJÄRVI SYKSY
pe 20.9.-13.12.2019 klo 19.00-19.45 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Rauhallinen kehonhuoltotunti, joka sopii päivän päätteeksi rentoutumiseen ja omaksi hyvän olon hetkeksi.
Tunneilla huolletaan kehoa tanssillisten ja pehmeiden liikesarjojen avulla sekä tuotetaan omaa liikettä ohjatusti erilaisten liiketeemojen ja mielikuvien avulla. Liikkeen virta huoltaa kireitä lihaksia, öljyää niveliä ja
rentouttaa samalla myös mieltä. Keskitymme mm. liikkuvuuteen, tasapainoon, keskivartalon tukilihaksiin,
lihasten rentouttamiseen ja oman kehon kuunteluun. Tunnin lopulla teemme pidempikestoisia venytyksiä
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ja loppurentoutuksen. Ei vaadi aiempaa tanssitaustaa. Tunti ei sisällä nopeatempoisia tanssisarjoja. Varusteena joustavat vaatteet, joissa helppo liikkua. Jarrusukat tai pehmeäpohjaiset tossut.
1105123 TANSSILLINEN KEHONHUOLTO VARPAISJÄRVI KEVÄT
pe 10.1.-17.4.2020 klo 19.00-19.45 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Tanssillinen kehonhuolto Varpaisjärvi syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
8301242 TELINEVOIMISTELU POJAT JA TYTÖT ke 18.9.-4.12. klo 17.45-18.30 Monitoimitalo / sali
8301241 TELINEVOIMISTELU TYTÖT ke 18.9.-4.12. klo 17.00-17.45 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
Hanna Heiskanen
Monipuolista voimistelua ja telinevoimistelua alkeista alkaen 10-13 -vuotiaille pojille ja tytöille. Ilmoittautuneet saavat ohjeet ja tarkemman kurssiohjelman sähköpostitse tai toimistolta ennen kurssin alkua.
8301202 TIMMI KESKIVARTALO
ma 16.9.-2.12.2019 ja 6.1.-6.4.2020 klo 18.05-19.05 Teknologiatalo, Tietokatu 1
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Sari Kuutsa-Kettunen
8301204 TUOLIJUMPPA
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-20.4.2020 klo 10.15-11.00 Lapinlahden nuorisotilat
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Tuija Salo
8301109 TUOLIJUMPPA VARPAISJÄRVI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 7.1.-7.4.2020 klo 11.00-11.45 Varpaisjärven liikuntahalli
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Irma Mähönen
8301233 UKKOJOOGA
ma 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4. ja 27.4. 2019 klo 19.00-20.00 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 15,00 € / 7,8 oph
TanssT, TaM, TtK (liikuntalääketiede), ft, joogaopettaja (SJL) Hanna Pohjola
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Ilmoittautuminen 5.3.2020 mennessä
Ota mukaasi joogamatto, hengittävät vaatteet ja lämmin vaatetus loppurentoutukseen.
1105206 VANHEMPI-VAUVATANSSI SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 13.45-14.30 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Vanhemman ja n. 3-12 kk ikäisen vauvan yhteinen tanssituokio, jonka tavoitteena on tukea vanhemman ja
vauvan vuorovaikutussuhdetta. Vauvatanssissa hyödynnämme liikettä, ääntä ja rytmejä leikkien, lorutellen
ja tanssien yhdessä vauvan kanssa. Tunti tarjoaa mahdollisuuden elämyksiin ja iloisiin, tanssillisiin yhdessäolon hetkiin. Lisäksi kurssilla pääsee tutustumaan muihin osallistujiin ja kokemaan tanssin riemua koko
ryhmän kesken. Tunti sisältää myös kehonhuoltoa vanhemmalle. Mukaan pyyhe tai viltti vauvan alle.
Kurssimaksu kattaa sekä vanhemman että vauvan osallistumisen – molempien tulisi ilmoittautua mukaan.
1105207 VANHEMPI-VAUVATANSSI KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 13.45-14.30 Teknologiatalo, Tietokatu 1, Lapinlahti
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
tanssinopettaja Maria Aho
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Vanhempi-vauvatanssi syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
8301212 VATSA-REISI-PAKARAJUMPPA SYKSY
su 22.9.-15.12.2019 klo 12.00-12.45 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Kehon painolla tehtävää lihaskuntoharjoittelua pakaroille, reisille ja keskivartalolle. Tunti sisältää lihaskunto- ja aerobista harjoittelua.
8301115 VATSA-REISI-PAKARAJJUMPPA VARPAISJÄRVI SYKSY
to 19.9.-5.12.2019 klo 18.15-19.00 Varpaisjärven koulu / sali
Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Katso kurssiteksti Vatsa-reisi-pakarajumppa -kurssin kohdalta, kiitos!
8301214 VENYTELLEN HYVÄ OLO! SYKSY
ke 18.9.-4.12.2019 klo 19.15-20.00 Monitoimitalo / sali
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Kurssimaksu 22,00 € / 11 oph
liikunnanohjaaja Milla Ronkainen
Venyttelyn ansiosta nivelten liikeradat laajenevat ja liikkuvuutesi paranee, samalla lihakset rentoutuvat.
Huomioi myös venyttelyä edeltävä Kaiken kansan kuntojumppa.
8301251 VENYTELLEN HYVÄ OLO! KEVÄT
ke 8.1.-8.4.2020 klo 19.15-20.00 Monitoimitalo / sali
Kurssimaksu 26,00 € / 13 oph
Opettaja avoin
Ilmoittautuminen 18.12.2019 mennessä
Katso kurssiteksti Venytellen hyvä olo! syksy -kurssin kohdalta, kiitos!
8301215 VENYTELLEN VETREÄKSI
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-2.4.2020 klo 14.15-15.00 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 46,00 € / 23 oph
Tuija Salo
Venyttely ylläpitää ja parantaa notkeutta. Notkeuden lisääntyminen parantaa suorituskykyä ja tasapainoa,
ja näin myös liikuntavammoja.
8301106 VENYTELLEN VETREÄKSI VARPAISJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 10.15-11.00 Varpaisjärven liikuntahalli / kuntosali
Kurssimaksu 48,00 € / 24 oph
Tuija Salo
Katso kurssiteksti Venytellen vetreäksi -kurssin kohdalta, kiitos!
VESIJUMPPARYHMÄT
8301217 VESIJUMPPA SYKSY 1 to 19.9.-5.12.2019 klo 16.30-17.15
8301218 VESIJUMPPA SYKSY 2 to 19.9.-5.12.2019 klo 17.30-18.15
8301219 VESIJUMPPA KEVÄT 1 to 9.1.-2.4.2020 klo 16.30-17.15
8301220 VESIJUMPPA KEVÄT 2 to 9.1.-2.4.2020 klo 17.30-18.15
Opettajana Mirja Lappalainen
Lapinlahden Terveyskeskus / fysioterapia, allasosasto – Sisäänkäynti etupihan pääovesta!
Kurssimaksu syksyn kursseilla 52,00 € / 11 oph – Kurssimaksuun sisältyy allasmaksu 30€.
Kurssimaksu kevään kursseilla 54,00 € / 12 oph – Kurssimaksuun sisältyy allasmaksu 30€.
Ilmoittautuminen syksyn kursseille 5.9.2019 ja kevään kursseille 2.1.2020 mennessä
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8301210 VOITAS
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 13.00-14.00 Lapinlahti, Kuntosali Ripsakka
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Tuija Salo
Voima- ja tasapainoharjoitteluun pohjautuvaa liikuntaa, josta hyötyvät kaikenikäiset ja -kuntoiset ikäihmiset. Teemme harjoituksia kuntosalilaitteilla sekä vapailla painoilla kiertoharjoitteluna.
8301105 VOITAS VARPAISJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 9.1.-16.4.2020 klo 9.00-10.00 Varpaisjärven liikuntahalli / kuntosali
Kurssimaksu 63,00 € / 31,2 oph
Tuija Salo
Katso kurssiteksti Voitas-kurssin kohdalta, kiitos!
8301227 ÄITIYSJOOGA SYKSY pe 25.10.-29.11.2019 klo 11.15-12.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1
Kurssimaksu 16,00 € / 7,8 oph
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä
8301228 ÄITIYSJOOGA KEVÄT pe 24.1.-28.2.2020 klo 11.15-12.15 Teknologiatalo, Tietokatu 1
Kurssimaksu 16,00 € / 7,8 oph
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä
Hannah Weisenberg
Äitiysjoogassa tunnit on suunniteltu erityisesti turvalliseksi ja lempeäksi harjoitukseksi kaikille raskaana
oleville äideille, sekä synnytyksestä palautuvaksi harjoitukseksi. Äitiysjoogan harjoitukset valmistavat naista sekä fyysisesti että henkisesti synnytykseen ja auttavat nauttimaan kokonaisvaltaisemmin raskausajasta. Äitiysjooga auttavat niitä myös, jotka haluavat palautua synnytyksestä rauhallisessa tahdissa. Vauvat
ovat tervetulleita mukaan tunnille! Jos olet raskaana ja et ole aiemmin joogannut, voit aloittaa joogan harjoittamisen joogatunnilta kolmannen raskauskuukauden jälkeen. Kysy myös neuvolasta tai lääkäriltäsi,
mikäli epäilet voitko osallistua tunnille.
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla!
8302201 EA1
la-su 28.-29.9.2019 klo 9.00-16.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 40,00 € / 16 oph
Maija-Liisa Puustinen, Maijun Ensiapukoulutus
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
8302202 HÄTÄENSIAPU
la 30.11.2019 klo 9.00-16.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 20,00 € / 8 oph
Maija-Liisa Puustinen, Maijun Ensiapukoulutus
Ilmoittautuminen 14.11.2019 mennessä
Kurssi sopii myös EA1- tai EA2 -kortin kertauskurssiksi.
0098207 MUISTIKOULU
ti 4.2.-28.4.2020 klo 17.00-18.30 Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 36,00 € / 24 oph
sairaanhoitaja, muistihoitaja Ritva Marin
Ilmoittautuminen 23.1.2020 mennessä
Kevään lyhytkurssi aivoterveydestä ja muistitoimintojen virkistämisestä.
Mitä muistaminen on? Miten voisin ylläpitää muistitoimintojani? Mitkä ovat muistamiseni vahvuudet ja
heikkoudet? Kokoonnumme yhdessä miettimään mm. näitä teemoja ja teemme muistiharjoituksia mukavassa yhteishengessä.
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019, mikäli toisin ei
ole ilmoitettu!
KUVATAITEEN KEVÄTNÄYTTELYT 2020
Varpaisjärvellä kirjastolla huhti−toukokuussa 2020 ja Lapinlahdella kirjastolla Aniarassa huhtikuussa 2020
(Lapinlahden ja Alapitkän yhteisnäyttely). Näyttelyihin toivotaan kuvataidepiiriläisten aktiivista osallistumista. Kysy lisää kuvataideopettaja Seppo Kääriäiseltä.
0021203 ALAPITKÄN KUVATAITEEN KESÄLEIRI LAPSILLE JA VANHEMMILLE
ti-to 23.-25.6.2020 ti-ke klo 10.00-15.45, to klo 10.00-15.00 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 30,00 € / 20oph
Seppo Kääriäinen
Ilmoittautuminen 1.12.2019–21.5.2020
Alapitkän kuvataideleiri noin 9–14 -vuotiaille päivisin. Alapitkän leirille mahtuu lapsia 16. Hinta 30,00€
(sis. opetus). Omat eväät! Leirin järjestää Kaskikuusen kansalaisopisto.
1103208 DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA TUTUKSI
to 31.10.-5.12.2019 klo 17.30-20.00 Lukio / ATK-luokka
Kurssimaksu 27,00 € / 18 oph
valokuvaaja Merja Martikainen
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä
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Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka haluavat oppia kuvaamaan digitaalisella järjestelmäkameralla. Kurssilaisilla tulee olla hallussa atk:n perustaidot. Katso tarkemmat kurssitekstit verkosta, kiitos!
1103210 HENKILÖKUVAUS HALTUUN -VIIKONLOPPU
la-su 14.-15.9.2019 klo 12.00-14.30 Lukio / ATK-luokka
Kurssimaksu 14,00 € / 6 oph
valokuvaaja Merja Martikainen
Kurssilla opetellaan kuvaamaan digitaalisella järjestelmäkameralla ihmisiä luonnonvalolla sekä pikkusalamoilla. Kurssilaisilla tulee olla hallussa digitaalisen järjestelmäkameran sekä atk:n perusteet. Katso tarkemmat kurssitekstit verkosta ilmoittautumisen yhteydessä, kiitos!
1103211 JAPANILAINEN PUUPIIRROS
la 26.10.2019 klo 10.00-18.30 Lukio lk 11 (kuvataide)
Kurssimaksu 16,00 € / 10 oph
taidegraafikko Leena Mulari
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä
Vanhin puupiirrostekniikka, jossa hiotulle puulevylle kaiverretaan vedostettava kuva. Puupiirros oli aluksi
kirjoitusten monistuskeino. Pitkäjänteisesti tiedämme Hokusain kaivertaneen Fuji -vuorta esittäviä yksityiskohtaisia ja monivärisiä vedoksiaan, mutta tekniikkaa voi soveltaa myös suomalaismetsissä ja kokeilevasti. Painovärit ovat vesiliukoisia, joten voidaan puhua myrkyttömästä grafiikasta, joka myös vedostetaan
käsin hiertämällä. Kurssilla opitaan perusteita tästä kauniiden ja herkkien väripintojen tekniikasta, joka on
vaikuttanut merkittävällä tavalla myös länsimaisen taiteen kehitykseen. Katso lisätiedot verkosta, kiitos!
1103202 IKONIMAALAUS
ke 6.11.-11.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 17.00-20.15 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 108,00 € / 72 oph
Tarja Lanu
Ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä
Ikonikurssi edellyttää, että on käynyt alkeiskurssin tai maalannut muilla kursseilla. Kurssin aikana pyritään
maalaamaan yksi ikoni. Aluksi piirretään hyvä mallikuva ja pohjustetaan ikonilauta. Kurssilla tutustutaan
erilaisiin ikonityyppeihin. Opiskelijat maksavat kurssilla tarvittavat materiaalit itse. Ensimmäisellä tunnilla
tulisi olla piirustuslehtiö, piirustuskynä, pyyhekumi ja harppi.
1103201 IKONIMAALAUS ALKEET
ke 18.9.-30.10.2019 klo 17.00-20.15 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 36,00 € / 24 oph
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Tarja Lanu
Kurssi aloitetaan lyijykynäpiiroksella, joka tehdään opettajan johdolla. Kasvovaalennusharjoitus maalataan
pohjustetulle pahville temperavärein. Opiskelijat maksavat kurssilla tarvittavat materiaalit itse. Ensimmäisellä tunnilla tulisi olla A3-piirustuslehtiö, piirustuskynä, pyyhekumia ja harppi. Opettaja kertoo muista
tarvittavista välineistä ensimmäisellä tunnilla.
1103209 KAMERAN KANSSA LUONNOSSA JATKOKURSSI
to 19.9. klo 17.30-20.00, su 29.9. klo 9.00-11.30, su 6.10. klo 9.00-11.30, to 10.10. klo 17.30-20.00 ja to
24.10. klo 17.30-20.00 Lukio / ATK-luokka
Kurssimaksu 23,00 € / 15 oph
valokuvaaja Merja Martikainen
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on digitaalisen järjestelmäkameran perusteet hallussa ja hiukan aikaisempaa kokemusta luontokuvauksesta. Katso tarkemmat kurssitekstit verkosta ilmoittautumisen yhteydessä, kiitos!
1103207 LASTEN JA AIKUISTEN KUVATAIDE ALAPITKÄ
pe 20.9.-13.12.2019 ja 17.1.-17.4.2020 klo 13.30-15.00 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
kuvataiteilija Seppo Kääriäinen
1103102 LASTEN JA AIKUISTEN KUVATAIDE VARPAISJÄRVI
ke tai su 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo ke 16.30-18.00 tai su 15.15-16.45 Varpaisjärven kunnantalo
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
kuvataiteilija Seppo Kääriäinen
Kurssi joko keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 TAI sunnuntaisin klo 15.15-16.45 – Merkitse ilmoittautuessasi
lisätietoihin, kumpi olisi sinulle parempi, kiitos!
1103205 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE
to 19.9.-5.12. ja 16.1.-16.4. klo 15.45-17.15 Kuvataidetila, konservatorion tilojen yläkerta, Umpikuja
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
kuvataiteilija Seppo Kääriäinen
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1103101 POSLIININMAALAUS
ma 16.9. ja alustavasti ma 30.9., 21.10., 4.11., 18.11. ja 9.12.2019 (mukana pari pidempää kokoontumiskertaa!) sekä kevätlukukaudella 2020 alustavasti kahdeksana maanantaina klo 15.00-18.15 Varpaisjärven
koulu / kuvaamataidon luokka (alatalo)
Kurssimaksu 96,00 € / 64 oph – Ei erillistä polttouunimaksua.
Ritva Kynäkoski
1103206 PIIRUSTUS, TAIDEMAALAUS JA KUVANVEISTO
la 21.9.-7.12. ja 18.1.-18.4. klo 10.00-12.30 Kuvataidetila, konservatorion tilojen yläkerta, Umpikuja
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
kuvataiteilija Seppo Kääriäinen
1103203 VÄRILEIKKI VAUVOILLE JA TAAPEROILLE (0-2 -vuotta)
Suunnitelmissa syksylle 2019
Hannah Weisenberg
Värileikissä ollaan kiireettömästi ja lisätään läsnäoloa vauvan kanssa, nauttien värien ja materiaalien moniaistisesta maailmasta. Kurssilla työskennellään turvallisesti hedelmäväreillä kuten mustikalla ja porkkanalla
sekä värikkäillä kankailla ja leluilla.
1103204 VÄRILEIKKI VAUVOILLE JA TAAPEROILLE (0-2 -vuotta) KEVÄT
Suunnitelmissa keväälle 2020
Hannah Weisenberg
Katso kurssiteksti Värileikki vauvoille ja taaperoille -kurssin kohdalta, kiitos!
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019, mikäli toisin ei
ole ilmoitettu!
KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY 2020
Kädentaitojen kevätnäyttely järjestetään su-ke 5.−8.4.2020. Näyttelyyn toivotaan kädentaitajien aktiivista
osallistumista kaikilta kädentaitojen kursseiltamme, jotta näyttelyn tarjonnasta tulisi jälleen runsas ja monipuolinen. Otathan yhteyttä opettajaasi tai opettajaamme Anne Miettiseen ja sovit työsi tuomisesta
näyttelyyn myös Kaskikuusen syyslukukaudelta, kiitos! Mikäli et halua, että valokuva näyttelytyöstäsi julkaistaan mahdollisesti opinto-oppaassamme, ilmoitathan tästä toimistoomme, kiitos!
MATKA KÄDENTAITO-MESSUILLE OULUUN 1104117
la 12.10.2019
Kurssimaksu 37,00€ (matkat ja messulippu)
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä
Jos ilmoittaudut netissä, merkitsethän "Lisätietoja"-kohtaan, nousetko linja-autoon a) Varpaisjärven kunnantalolta b) Lapinlahden kirjastotalolta vai c) Iisalmen matkahuollosta, kiitos! Lähtö Varpaisjärveltä klo
7.30 kunnantalon edestä, Lapinlahdelta kirjaston edestä klo 8.00, paluu n. klo 20−21.
1104224 ECOPRINTING JA JAPANILAINEN KIRJANSIDONTA
la-su 9.-10.5.2020 klo 10.00-16.30 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 25,00 € / 16 oph
Liisa Piirainen
Ilmoittautuminen 23.4.2020 mennessä
Kontaktivärjäyksessä siirretään keittämällä kasvien kuvia paperille. Tällä kasvivärjäysmenetelmällä valmistetaan kirjojen kansitukseen papereita. Sidotaan japanilaisilla kirjansidonnan tekniikoilla vihkoja, tili-, rusetti-, haitarikirjoja. Paperit voi ostaa myös opettajalta. Tarvikelista: lyijykynä, kumi, viivotin, sakset ja
puikkoliima, puuvillalankaa sidontaan, akvarellipaperia 200g-300g, silmäneula ja naskali (jos on).
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1104228 ENTISÖINTI JA VERHOILU NERKOO
la-su 21.-22.9., 19.-20.10. ja 23.-24.11.2019 klo 9.30-14.30. Kevään tunnit sovitaan myöhemmin. Nerkoon koulu
Kurssimaksu 108,00 € / 72 oph
Enna Karppinen
1104101 ENTISÖINTI JA VERHOILU VARPAISJÄRVI
la-su 28.-29.9., 26.-27.10. ja 23.-24.11.2019 klo 9.30-14.30. Kevään tunnit sovitaan myöhemmin. Varpaisjärven koulu / teknisen työn tilat, ylätalo
Kurssimaksu 108,00 € / 72 oph
Enna Karppinen
1104233 HUOPAHUIVEJA NUNOTEKNIIKALLA
aloituskerta ke 22.1 klo 17.30-20.00 ja la-su 8..-9.2.2020, la ja su klo 10.00-15.45 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 26,00 € / 17 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä
Huovutamme kapeita huiveja silkkiä ja villaa yhdistellen. Info-kerralla ke 22.1. perehdymme aiheeseen,
suunnittelemme toteutettavat työt ja tilaamme materiaalit. Kurssiviikonloppuna 8.-9.2. valmistamme huivit Nuno-tekniikalla.
1104234 HUOVUTUKSEN PERUSTEITA
aloituskerta ke 20.11. klo 17.30-20.00 ja la-su 30.11.-1.12., la ja su klo 10.00-15.45 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 26,00 € / 17 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 14.11.2019 mennessä
Info-iltana 20.11. perehdymme aiheeseen, teemme suunnitelmat ja tilaamme tarvittaessa villat. Kurssilla
tutustumme tasohuovutukseen, ja kurssiviikonloppuna 30.11.–1.12. voit valmistaa sisustukseesi sopivan
seinätekstiilin, istuinalusen, tms. Tutustumme myös huovutustyön kuviointimahdollisuuksiin.
1104115 HURMAAVAT HELMITYÖT
aloitusilta 6.11. klo 17.30-19.00 ja la-su 16.-17.11.2019, la ja su klo 10.00-15.45. Varpaisjärven kunnantalo / kunnanhallituksen ent.kokoushuone
Kurssimaksu 24,00 € / 16 oph
Anne Miettinen
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Ilmoittautuminen 24.10.2019 mennessä
Kurssilla tutustumme erilaisiin helmityötekniikoihin ja valmistamme hurmaavia helmitöitä. Tarvikkeita voi
ostaa opettajalta.
1104204 HYÖNTEISHOTELLI
Suunnitteilla kevätlukukaudelle 2020!
Petri Tabell, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry.
1104216 KALANNAHAN RASVAPARKITUS
la 14.3.2020 klo 10.00-16:30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 15,00 € / 8 oph
Leena Mulari
Ilmoittautuminen 27.2.2020 mennessä
Parkitaan luonnonmukaisin vermein ja iloisin mielin valitsemanne vonkaleet. Kurssilla saadaan sytyt toimintaan, pistetään homma alulle ja ohjeet jatkokäsittelyyn. Opettajalta voi myös hankkia kemiallisia värejä
jo olemassa olevien tai tulevien nahkojen värjäämiseen sekä tehdä värikokeiluja nahkalle. Kysy lisää opistolta tai katso verkosta, kiitos!
1104231 KASVIVÄRJÄYS
ma 20.4.2020 klo 18.00-20.30, la-su 12.-13.9.2020, la ja su klo 9.00-15.45 Lapinlahden kirjastotalo, lk 3
Kurssimaksu 30,00 € / 19 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 9.4.2020 mennessä
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla (ma 20.4.) sovimme kasvien keräämisen sekä villalankojen tilaamisen.
Värjäysviikonloppuna (12.–13.9.) puretamme ja värjäämme langat.
1104225 KATISKAVERKKOVEISTOKSET SYKSY
la-su 19.-20.10. ja 9.-10.11.2019 klo 9.00-15.30 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 48,00 € / 32 oph
Kaisa Tikkanen
Ilmoittautuminen 3.10.2019 mennessä
Tee joulukoristeeksi tasotyönä enkeleitä, tähtiä, tms. Tai voit valmistaa puutarhaasi eläinveistoksia, kuten
riikinkukkoja, kurkia, kettuja tai kauriita. Materiaalina käytetään katiskaverkkoa. Ota mukaan kärkipihdit ja
sivuleikkuri sekä napakat hansikkaat. Opettajalta voit ostaa materiaaleja.
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1104226 KATISKAVERKKOVEISTOKSET KEVÄT
la-su 21.-22.3. klo 9.00-15.30 ja la-su 4.-5.4. klo 9.00-15.30 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 48,00 € / 32 oph
Kaisa Tikkanen
Ilmoittautuminen 5.3.2020 mennessä
Tee puutarhaasi veistoksia; perhosia, sudenkorentoja, tms. Voit myös tehdä seinustoille tai kukkapenkkiin
laitettavaksi isoja kukkia. Materiaalina käytetään katiskaverkkoa. Ota mukaan kärkipihdit ja sivuleikkuri
sekä napakat hansikkaat. Opettajalta voit ostaa materiaaleja.
1104215 KAUNISTA KAHVIPUSSEISTA
ti 24.9., 8.10., 29.10., 12.11. ja 26.11 klo 17.45-21.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 30,00 € / 20 oph
Sisko Bergbacka
Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä
Kurssilla voi valmistaa mm. koreja, ruukunsuojia, lintuja jne. kahvipusseista. Ensimmäisenä päivänä tarvitset kahvipusseja, mattopuukon, mitan ja leikkuualustan.
1104209 KERAMIIKKA
ti 17.9.-19.11.2019 ja 14.1.-31.3.2020 klo 17.00-20.00 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 120,00 € / 80 oph
Jenni Linnove
Kurssilla työskennellään sekä omien projektien että yhteisten teemojen parissa. Savesta tehdään niin
käyttö- kuin taide-esineitä. Kurssilla kerrataan perustekniikoita ja tutustutaan uusiin. Soveltuu sekä konkareille että vasta-alkajille. Syksy aloitetaan rakutekniikalla, jossa työt poltetaan nopeasti, ne savustuvat ja
saavat pintaansa jännittäviä sävyjä!
1104210 KERAMIIKAN TYÖPAJA
la 18.1.-1.2.2020 klo 9.00-14.00 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 15,00 € / 10 oph
Jenni Linnove
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Tervetuloa kokeilemaan saven muotoilua! Työpajassa voi myös jatkaa pitkällä kurssilla meneillään olevia
projekteja. Saat ohjausta juuri omaan tarpeeseesi. Ensimmäisellä kerralla on runsaasti aikaa tehdä teoksia
ja toisella lasitetaan raakapoltetut työt.
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1104207 KEHRÄYS
la-su 28.-29.9.2019 klo 9.00-15.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 24,00 € / 16 oph
Arja Koistinen
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Kurssilla tutustutaan rukkiin ja langan kehräämiseen aloittelijan asenteella. Harjoitellaan ensin kehruuta
valmiiden lankojen kertaamisella. Kehrätään villaa ja pellavaa ja kokeillaan villan karstaamista. Mukaan
oma rukki johon opetellaan laittamaan narut. Kurssilla käytössä myös muutama rukki ja karstoja. Materiaaleja saa myös kurssilta. Ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssia luettelo mukaan otettavista tavaroista
ja materiaaleista.
1104108 KIERRÄTYSKÄSITYÖT
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 17.30-20.00 Varpaisjärven koulu / tekstiilityön luokka (alatalo)
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Arja Koistinen
Käytetään kuluneita tekstiilimateriaaleja uusien tuotteiden valmistamiseen ommellen, neuloen, virkaten ja
punoen. Muokataan materiaaleja värjäämällä, maalaamalla, leikkaamalla, vanuttamalla ja repimällä. Käytetään hyödyksi napit, nauhat ja kaikenlainen pikkuroina mitä löytyy. Väännetään rautalangasta käyttö- ja
koriste-esineitä.
1104222 KIRJONTA A
pe 27.9.-22.11.2019 klo 17.30-20.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3 Joka toinen viikko
Kurssimaksu 23,00 € / 15 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Kurssille ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin kokeneetkin kirjojat. Tutustutaan kirjonnan perinteisiin ja
uusiin mahdollisuuksiin. Aiempaa kirjontakokemusta ei tarvitse olla. Työt ovat vapaavalintaisia kunkin
kurssilaisen mieltymysten ja taitojen mukaan.
1104223 KIRJONTA B
pe 24.1.-3.4.2020 klo 17.30-20.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3 Joka toinen viikko
Kurssimaksu 23,00 € / 15 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä
Sisältö kuten kurssilla Kirjonta A.
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1104106 KYNTTILÄKURSSI
la-su 14.-15.12.2019 klo 10.00-15.00 Varpaisjärven kunnantalo
Kurssimaksu 18,00 € / 12 oph
Antte Kerkola
Ilmoittautuminen 28.11.2019 mennessä
Tule tekemään omat kynttilät jouluksi! Teemme kynttilöitä valamalla ja kastamalla. Samalla voit hyödyntää
vanhat kynttilänpätkät uuteen käyttötarkoitukseen. Opettajalta voi ostaa materiaalia.
1104227 LUSIKKAKORU
pe-su 22.-24.11.2019, pe klo 17.00-20.00, la ja su klo 10.00-16.30 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 30,00 € / 20 oph
Marja Pietikäinen
Ilmoittautuminen 7.11.2019 mennessä
Kurssilla teemme koruja alpakka- ja hopealusikoista. Materiaalimaksu, joka riippuu tehtävien töiden määrästä. Kysy lisää opistolta tai katso verkosta, kiitos!
1104208 MAKRAMEE
la-su 16.-17.11.2019, la ja su klo 9.30-14.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 18,00 € / 12 oph
Eija Pitkänen
Ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä
Kurssilla tehdään helppoja solmeilutöitä, somistetaan lasipurkkeja ja -pulloja makramee-tekniikalla. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta. Kysy lisää opistolta tai katso verkosta, kiitos!
1104104 MAKRAMEE JA FRANSU
joka toinen viikonloppu la-su 18.1.-29.3.2020 klo 10.00-14.15 Varpaisjärven kunnantalo / kunnanhallituksen ent.kokoushuone
Kurssimaksu 90,00 € / 60 oph
Eija Pitkänen
Ilmoittautuminen 2.1.2020 mennessä
Makramee ja Fransu ovat perinteisiä solmeilutekniikoita, joita on helppo oppia. Kurssilla voit valmistaa
tuotteita omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, aina avaimenperistä seinätekstiileihin; mattoja, verhoja, pitsejä ym. Voit tuoda mukanasi erilaisia lankoja, naruja, punoskuteita, kassinripoja, helmiä ja saksit.
Materiaalia voi ostaa myös opettajalta.
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MATKA KÄDENTAITO-MESSUILLE OULUUN 1104117
la 12.10.2019
Kurssimaksu 37,00€ (matkat ja messulippu)
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä
Jos ilmoittaudut netissä, merkitsethän "Lisätietoja"-kohtaan, nousetko linja-autoon a) Varpaisjärven kunnantalolta b) Lapinlahden kirjastotalolta vai c) Iisalmen matkahuollosta, kiitos! Lähtö Varpaisjärveltä klo
7.30 kunnantalon edestä, Lapinlahdelta kirjaston edestä klo 8.00, paluu n. klo 20−21.
1104116 METALLILANKAPUNONTAA PUUTARHAAN
la-su 4.-5.4.2020, la ja su klo 10.00-15.45 Varpaisjärven kunnantalo / kunnanhallituksen
ent.kokoushuone
Kurssimaksu 21,00 € / 14 oph
Arja Koistinen
Ilmoittautuminen 19.3.2020 mennessä
Kurssilla punotaan koristeita, nimikylttejä, amppeleita sekä kukka- ja köynnöstukia pihaan ja parvekkeelle.
Käytetään erilaatuisia metallilankoja ja -verkkoja, tuunataan vanhoja ruukkuja ja ruosteisia romuastioita
metallilangoin. Kurssilaisille lähetetään ennen kurssia luettelo tarvikkeita ja työvälineistä.
1104214 MOSAIIKKI
aloituskerta ti 24.9. klo 17.30-20.00 ja la-su 28.-29.9. ja la-su 12.-13.10.2019, la ja su klo 9.00-14.00 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 41,00 € / 27 oph
Marjut Kauppinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Tule oppimaan mosaiikin salat ja tekemään itsellesi kauniita esineitä. Voit ottaa kurssille mukaan vanhoja
pihakoristeita, tarjottimia, säilykepurkkeja, ruukkuja, puu- ja metallivateja. Opettajalta voit ostaa laastia,
liimaa, mosaiikkia, kaakeleita ja puupohjia.
1104105 NYPLÄYS JA KIRJONTA OTRAMÄKI
ke. 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.2019 klo 10.00-13.15 ja ke 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3.,
25.3.2020 klo 10.00-13.15 Otramäen maja
Kurssimaksu 72,00 € / 48 oph
Tarja Väänänen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Nypläystä ja kirjontaa joka toisen viikon (parittomat viikot) keskiviikkoisin.
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1104102 NEULONTA JA VIRKKAUS OTRAMÄKI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 12.00-14.30 Otramäen maja
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Eija Pitkänen
Kurssilla valmistetaan vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä ym. oman tarpeen mukaan, uusilla ja perinteisillä neulonnan ja virkkauksen tekniikoilla. Kurssi sopii myös aloittelijalla. Ota mukaan langat, puikot, koukut
ja saksit.
1104103 OMPELU VARPAISJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 18.00-20.30 Varpaisjärven koulu / tekstiilityön luokka (alatalo)
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Eija Pitkänen
Tule valmistamaan vaatteita, kodintekstiilejä ym. oman tarpeesi mukaan. Kurssilla opitaan ottamaan mittoja ja kuosittelemaan kaavoja itselle sopivaksi. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Ota mukaan hyvät kangassaksit, ompelulankoja, nuppineuloja, kaavapaperia ja kankaita, sekä iloista ja luovaa mieltä.
1104205 OMPELUN ILOA
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 18.00-20.30 Matin ja Liisan koulu, Sirenin tekstiililuokka S 13
Kurssimaksu 104,00 € / oph
Päivi Niiranen
Ompelun iloa kurssilla voit valmistaa lasten- ja aikuisten vaatteita tai korjata ja tuunata vanhaa. Voit myös
ommella verhoja ja tyynyjä tai valmistaa koiralle takin. Kurssilla tutustutaan ompelukoneisiin ja -välineisiin.
Opetellaan ottamaan mittoja ja soveltamaan niitä valmiisiin kaavoihin. Kurssi käy aloittelijoillekin.
1104218 PAPERIVEISTOSKURSSI
pe-su 14.-16.2., pe klo 18.00-19.30, la ja su klo 10.00-14.15, ja pe-la 21.-22.2.2020, pe klo 17.45-20.45
ja la klo 10.00-14.15 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 30,00 € / 20 oph
Antte Kerkola
Ilmoittautuminen 30.1.2020 mennessä
Kurssilla valmistetaan erilaisia paperiveistoksia oppilaan suunnitelmien mukaan. Valmistuksessa hyödynnetään paperin uusiokäyttöä eri tekniikoin. Käytämme paperimassaa sekä muita kierrätysmateriaaleja.
Ensimmäisellä kerralla, perjantaina 14.2., käymme läpi tarvittavat materiaalit, tekniikat ja työvälineet. Muilla kerroilla jatkamme suunnitelmien mukaista muotoilua ja rakentamista.
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1104213 PISANKAMUNIEN VÄRJÄYS
la-su 28.-29.3.2020, la ja su klo 10.00-14.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 15,00 € / 10 oph
Piia Martikainen
Ilmoittautuminen 12.3.2020 mennessä
Värikkäiden pisankamunien värjäämisessä kuviot syntyvät mehiläisvahan ja väriliemien avulla. Ota mukaasi tyhjennettyjä kanan- tai hanhenmunia. Voit ottaa mukaan myös omia siveltimiä ja väripurkkeja. Opettajalta voi ostaa muut tarvikkeet.
1104211 PUUTYÖT
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 18.00-20.30 Matin ja Liisan koulu / teknisen työn tilat, D-talo
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Enna Karppinen
1104212 PUU- JA METALLITYÖT
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 18.00-20.30 Matin ja Liisan koulu / teknisen työn tilat, D-talo
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Niklas Halttunen
1104217 PUU- JA METALLITYÖT SENIORIT
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 15.00-17.30 Matin ja Liisan koulu / teknisen työn tilat, D-talo
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Matti Roivainen
Kurssi on tarkoitettu erityisesti vasta-alkajille, jotka haluavat kokeilla puu- ja metallitöitä harrastuksenaan.
1104109 PUU- JA METALLITYÖT VARPAISJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 18.00-20.30 Varpaisjärven koulu / teknisen työn tilat, ylätalo
Kurssimaksu 104,00 € / 69 oph
Enna Karppinen ja Matti Roivainen
Opettaja vaihtuu kurssilla viikoittain siten, että ohjaus painottuu joka toinen viikko puu- ja joka toinen
viikko metallitöihin. Molempia voi tehdä koko kurssin ajan!
1104201 PUUVENE
Kurssin infoilta tiistaina 14.1. klo 18.00-19.00 Lapinlahden kirjastotalon kansalaisopiston opetustiloissa
(oma sisäänkäynti). Kurssi ti ja la maaliskuun puolivälistä 26.5.2020 asti, ti klo 17.30-20.45 ja la klo 9.0015.00 Honkaharju, Hynyläntie 1, Lapinlahti
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Kurssimaksu 250,00 € / 121 oph
Timo Koistinen
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä
Kysy lisää kurssista opettaja Timo Koistiselta, puh. 0400-748977, kansalaisopistolta, puh. 040-4883201 /
040-4883202 tai ilmoittautumisen yhteydessä.
1104202 SOITINRAKENNUS SYKSY
Aloitus to 19.9. klo 19.00-20.30 ja to 26.9.-28.11. klo 17.30-20.00 Jussinpihan päiväkeskuksella
Kurssimaksu 45,00 € / 29 oph
Jouko Hiltunen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Tule tekemään oma puinen soitin. Opettaja hankkii materiaalit.
1104203 SOITINRAKENNUS KEVÄT
aloituskerta to 16.1. klo 19.00-20.30 ja to 23.1.-26.3.2020 klo 17.30-20.00 Jussinpihan päiväkeskuksen
puutyötilat
Kurssimaksu 45,00 € / 29 oph
Jouko Hiltunen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Tule tekemään oma puinen soitin. Opettaja hankkii materiaalit.
1104229 TAITEILIJAKIRJA
la 5.10.2019 klo 10.00-19.30 Lukio lk 03 (alakerta)
Kurssimaksu 20,00 € / 10 oph
taidegraafikko Leena Mulari
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Sidotaan omista papereista ja/tai tyhjistä sivuista kirja, johon voit luoda seikkailemaan niin sanat kuin kuvatkin yksiin kansiin. Tällä kurssilla voit hyödyntää pöytälaatikkoon säilömäsi matkaliput ym. sälän, jota et
ole raskinut heittää pois! Tuunataan myös vanhaa kirjaa uuteen uskoon. Kurssilla opit siis kaksi taiteilijakirjatekniikkaa ja siinä sivussa myös kirjansidonnan jaloa taitoa ja paperin käsittelyn perustekniikoita. Tämä
kurssi sopii myös irrotteluksi heille, jotka syttyvät kirjojen luovasta "tuhoamisesta"! Kysy lisää opistolta tai
katso verkosta, kiitos!
1104220 TEKSTIILITYÖT
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 18.00-20.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
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Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104219 TEKSTIILITYÖT JA ASKARTELU
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 10.00-12.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104230 TEKSTIILITYÖT JA ASKARTELU MARTIKKALA SYKSY
joka toinen viikko pe 20.9.-29.11.2019 klo 17.30-20.00 Martikkalan koulu
Kurssimaksu 23,00 € / 15 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104232 TEKSTIILITYÖT JA ASKARTELU MARTIKKALA KEVÄT
joka toinen viikko pe 17.1.-27.3.2020 klo 17.30-20.00 Martikkalan koulu
Kurssimaksu 27,00 € / 18 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
1104112 TEKSTIILITYÖT JA ASKARTELU PALOINEN
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 17.30-19,30 Paloisten koulu
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104221 TEKSTIILITYÖT JA KUDONTA ALAPITKÄ
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 17.30-19.30 Alapitkän nuorisoseurantalo
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104110 TEKSTIILITYÖT JA KUDONTA KARSANLAHTI
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 10.00-12.00 Karsanlahden koulu Karpalo
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph

69

Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104111 TEKSTIILITYÖT JA KUDONTA KORPIJÄRVI
to 19.9.-5.12.2019 ja 16.1.-16.4.2020 klo 13.00-15.00 Korpijärven entinen posti Kataja
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104113 TEKSTIILITYÖT VARPAISJÄRVI SYKSY
ma 16.9.-2.12.2019 klo 10.00-12.30 Varpaisjärven kunnantalo / kunnanhallituksen ent.kokoushuone
Kurssimaksu 50,00 € / 33 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
1104114 TEKSTIILITYÖT VARPAISJÄRVI KEVÄT
ma 13.1.-6.4.2020 klo 10.00-12.30 Varpaisjärven kunnantalo / kunnanhallituksen ent.kokoushuone
Kurssimaksu 54,00 € / 36 oph
Anne Miettinen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
1104235 TUOTTEITA KIERRÄTYSNAHASTA
ti 21.1., 4.2., 18.2., 10.3. ja 24.3.2020 klo 17.45-21.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 30,00 € / 20 oph
Sisko Berbacka
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Kurssilla ommellaan tuotteita vanhoista, kierrätetyistä nahoista. Voit valmistaa esim. laukkuja vanhasta
nahkatakista, tms. Kierrätykseen käyvät myös esim. vanhat huonekalunahat. Lisätietoja opettajalta.
1104206 TUUNATAAN TILKUISTA
joka toinen viikko ti 17.9.-3.12.2019 (kuusi kertaa) ja 14.1.-24.3.2020 (kuusi kertaa) klo 18.00-20.30 Matin ja Liisan koulu, Sirenin tekstiililuokka S 13
Kurssimaksu 54,00 € / 36 oph
Päivi Niiranen
Tilkkutyökurssilla tutustutaan yleisimpiin tilkkutyötekniikoihin ja -välineisiin. Suunnitellaan ja valmistetaan
tilkkutöitä helpoista vaativampiin mm. patalapuista peittoihin.
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HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla!
1102202 ALAPITKÄN KESÄTEATTERI
su 27.10.-15.12.2019 ja 12.1.-23.6.2019 klo 15.00-17.30 Alapitkän nuorisoseurantalo
Kurssimaksu 90,00 € / 120 oph
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä
Lisätietoja kansalaisopistolta tai alapitkanns@iwn.fi . Alapitkän kesäteatteri vastaa kesän näytelmässä mukana olevien opiskelijoiden kurssimaksuista.
1102201 ALAPITKÄN LASTEN TEATTERIKURSSI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 14.1.-8.4.2019 klo 15.00-16.00 Alapitkän koulu
Kurssimaksu 47,00 € / 29,9 oph
Irina Pakarainen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Ilmaisutaitoa teatterikerhossa alakouluikäisille lapsille. Tervetuloa myös muilta kyliltä!
1302201 KIRJAN SIIVIN MAAILMALLE
ma 16.9., ma 7.10., ma 4.11., ma 2.12.2019 ja ma 13.1., ma 3.2., ma 9.3. ja ma 6.4.2020 klo 16.30-18.00
Lapinlahden kirjasto
Kurssimaksu 24,00 € / 16 oph
Henna Saarela
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Lukupiirissä matkaillaan kirjojen siivin eri maissa ja kulttuureissa ekomatkailun hengessä. Lukupiirin matkakohteet eli luettavat teokset päätetään yhdessä ensimmäisellä kerralla.
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1102101 KORPITEATTERI
su 29.9.-8.12.2019 ja 12.1.-28.6.2020 klo 15.00-18.00 Korpiteatteri
Kurssimaksu 90,00 € / 120 oph
Kari Summanen
Ilmoittautuminen 28.11.2019 mennessä
Lisätietoja kansalaisopistolta tai Meeri Mähönen, puh. 040-8458551. Korpiteatteri vastaa kesän näytelmässä mukana olevien opiskelijoiden kurssimaksuista.
1102102 SYPÄKÄT
ma 30.9.-2.12. ja 13.1.-22.6. klo 18.00-20.30 Varpaisjärven kunnantalo
Kurssimaksu 45,00 € / 60 oph
Pekka Väisänen?
Sypäkät vastaa kesän näytelmässä mukana olevien opiskelijoiden kurssimaksuista.
1102203 TEATTERI NORSU – PETER PAN
7 x torstai-ilta alkaen to 15.8. klo 17.00-20.15 ja 4 x la-su syys-lokakuussa 2019 Lapinlahti-salissa lukiolla
Tea Sorjonen
Peter Pan -produktion harjoitukset jatkuvat huipentuakseen ensi-iltaan 5.10.2019.

HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Opetuksessa käytämme Microsoft Windows käyttöjärjestelmää.
3401201 ATK-PAJA
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 9.30-11.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 94,00 € / 62,1 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
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Voit tehdä omia töitä opettajan auttaessa tarvittaessa. Varsinaista opetusta ei ole. Opetusta viikolla 10!
3401102 ATK-PAJA VARPAISJÄRVI
ti 24.9.-3.12.2019 ja 14.1.-21.4.2020 klo 15.00-16.30 Varpaisjärven koulu /atk-luokka (ylätalo) – Joka
toinen viikko!
Kurssimaksu 39,00 € / 28 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä
Voit tehdä omia töitä opettajan auttaessa tarvittaessa. Varsinaista opetusta ei ole. Saat käyttää omaa tietokonetta tai tablettia, luokassa wi-fi yhteys. Opetusta viikolla 10!
3401207 ERITYISRYHMÄN TIETOTEKNIIKKA SYKSY
kaksi vapaata paikkaa (a 30min/vko, 11vkoa/syksy)
pe 20.9.-13.12.2019 klo 12.00-13.00 välisenä aikana Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 42,00 € / 7,7 oph
Seija Karhunen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä puhelimitse 040-4883202
Tietokoneen käytön yksilöopetusta esim. internetin sähköpostin ja muiden nettipalvelujen käytössä.
3401206 ERITYISRYHMÄN TIETOTEKNIIKKA KEVÄT
kaksi vapaata paikkaa (a 30min/vko, 12vkoa/kevät)
pe 17.1.-17.4.2020 klo 12.00-13.00 välisenä aikana Jussinpihan palvelukeskus
Kurssimaksu 42,00 € / 8,4 oph
Seija Karhunen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä puhelimitse 040-4883202
3401204 FACEBOOK ALKEET
to 24.10.-31.10. klo 18.00-20.15 Lukio lk 02 (yhteiskunnalliset aineet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 12,00 € / 6 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 17.10.2019 mennessä
Tutustutaan Facebookiin, -mikä se on ja miten sitä käytetään. Ota mukaan oma laite, jos sellainen on.
3401209 TABLETIT JA ÄLYPUHELIMET
Mitä otettava huomioon hankittaessa tablettia tai älypuhelinta. Millaisia laitteita on saatavilla. Miten laitteet eroavat toisistaan. Tulossa syksyllä 2019.
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3401103 TIETOTEKNIIKKA ALKEET VARPAISJÄRVI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 15.15-16.45 Varpaisjärven koulu /atk-luokka (ylätalo)
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Markku Tiirikainen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Aikuisen ensimmäinen tietokonekurssi. Kurssilaisilla ei tarvitse olla minkäänlaista perustietoa. Kurssi alkaa
alkeista. Asioita kerrataan, että jokainen pysyy mukana.
3401101 TIETOTEKNIIKKAA KORPIJÄRVELLÄ
pe 20.9.-13.12.2019 ja 17.1.-17.4.2020 klo 9.00-11.30 Korpijärven entinen posti Kataja
Kurssimaksu 52,00 € / 69 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan syyslukukauden aiheet ja jaetaan ryhmät.
3401205 TIETOTEKNIIKKAA SENIOREILLE
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 15.15-16.45 Lukio / ATK-luokka – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Markku Tiirikainen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Rauhallisessa tahdissa etenevä koko lukuvuoden kestävä atk-kurssi. Kerrataan vanhaa ja opetellaan uutta.
Voit myös tehdä omia töitä opettajan auttaessa tarvittaessa.
3401202 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS TYÖIKÄISILLE SYKSY
kolme vapaata paikkaa (a 30min/vko, 11vkoa/syksy)
to 19.9.-12.12.2019 klo 10.00-11.30 välisenä aikana Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 42,00 € / 7,7 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 12.9.2019 mennessä puhelimitse 040-4883202
Tietokoneen käytön yksilöopetusta esim. internetin sähköpostin ja muiden nettipalvelujen käytössä.
3401203 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS TYÖIKÄISILLE KEVÄT
kolme vapaata paikkaa (a 30min/vko, 12vkoa/syksy)
to 16.1.-16.4.2020 klo 10.00-11.30 välisenä aikana Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 42,00 € / 8,4 oph
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Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä puhelimitse 040-4883202
3401208 TURVALLISTA OSTAMISTA VERKKOKAUPASTA
to 3.10. ja 10.10.2019 klo 17.30-19.45 Lukio lk 02 (yhteiskunn. aineet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 14,00 € / 6 oph
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Käydään läpi turvalliset tavat ostaa verkossa, kuinka kiertää huijatuksi tulemien! Oma laite voi olla mukana
kurssilla, luokassa langaton verkko (WLAN/ WiFi).

HUOM! Tarkemmat kurssikuvaukset verkossa ja ilmoittautuessasi puhelimitse tai toimistolla! Kielten kursseille ilmoittautuminen to 5.9.2019
mennessä!
1203204 ENGLANTI KESKUSTELU HELPPO
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 18.15-19.45 Lukio lk 09 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Heidi Niskanen
Osaatko englannin perussanaston ja rakenteet, mutta tunnet tarvitsevasi harjoitusta etenkin suullisen
kielitaidon kehittämiseen? Tällä matalan kynnyksen keskustelukurssilla on tavoitteena saada rohkeutta
englannin puhumiseen. Aihepiirit keskittyvät arkielämästä kertomiseen. Kurssi on jatkoa viime lukuvuonna
ohjelmassa olleelle vastaavalle kurssille, mutta kaikki uudetkin opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita.
Kurssilla käytetään oppimateriaalina kirjaa ”Catching up: English for conversation classes” (Finn Lectura).
1203202 ENGLANTI KESKUSTELU VAATIVA
pe 20.9.-13.12.2019 ja 17.1.-17.4.2020 klo 12.10-13.40 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
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Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Virginia Nanclares
Kurssilla keskitytään suullisen kielitaidon harjoitteluun ja opetus tapahtuu pääosin englanniksi. Aihepiireinä ovat mm. ajankohtaisen uutiset Suomessa ja maailmalla. Keskustelun lomassa kerrataan rakenneasioita
ja opitaan uutta sanastoa. Kurssi sopii hyvät englannin perustaidot omaaville. Kurssilla käytetään oppikirjaa "Catching up: English for conversation classes" (Finn Lectura) ja opettajan kokoamaa oppimateriaalia.
1203203 ENGLANTI MATKAILIJALLE
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 14.30-16.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Virginia Nanclares
Tykkäätkö matkustaa, mutta kielitaidossasi on parantamisen varaa? Tällä kurssilla lähdetään kuvitteelliselle matkalle, jonka aikana opetellaan reissussa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Aihepiirejä ovat esim. lentokentällä, hotellissa, ravintolassa ja lääkärissä toimiminen. Kurssi sopii sekä aiemmin matkailuenglantia
opiskelleille että uusille aihepiiristä kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssilla käytetään opettajan kokoamaa
oppimateriaalia. Tämä on huomioitu kurssimaksussa.
1203101 ENGLANTI VARPAISJÄRVI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 17.00-18.30 Varpaisjärven koulu / kielet 2 lk (ylätalo)
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Arne Hölzle
Hyvin rauhallisesti mutta sitkeästi etenevä englannin kurssi. Oppikirjana English for You, too! 2.
1203201 ENGLISH JUNIOR CLUB
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 16.45-17.45 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 48,00 € / 29,9oph
Eeva Kivi-van Zantvoort
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Englannin kielen kurssi eskari-ikäisistä ykkös-kakkosiin, jotka haluavat harjoitella perussanastoa ja rakenteita musiikin, leikkien ja pelien kautta. Ei oppikirjaa.
1207203 ESPANJA ALKEISTA ETEENPÄIN
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 16.30-18.00 Lukio lk 08 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Paco Nucci
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Kurssi sopii espanjan kielen alkeita jo osaaville. Oppikirjana Dime 1. Opettaja puhuu suomea, savoa, englantia, italiaa, espanjaa ja portugalia.
1207201 ESPANJA JATKO
pe 20.9.-13.12.2019 ja 17.1.-17.4.2020 klo 10.30-12.00 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Virginia Nanclares
Opetuskielenä espanja, englanti ja suomi. Oppikirjana Fantastico 2, kappaleesta 6 eteenpäin. Kurssi suunnattu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet espanjaa vähintään kaksi tai kolme vuotta.
1207202 ESPANJANKIELISET LAULUT
ke 18.9.-4.12.2019 klo 16.00-17.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 3
Kurssimaksu 37,00 € / 22 oph
Virginia Nanclares
Kiinnostaisiko espanjankielinen musiikki, ilman nuotteja laulaminen ja musiikin kuunteleminen? Lauluja
espanjaksi sinulle, joka et vielä ehkä osaa espanjaa, mutta haluaisit kieltä, kulttuuria ja tarinoita oppia espanjalaisten ja eteläamerikkalaisten laulujen kautta. Opettaja puhuu suomea, englantia ja espanjaa.
1203205 EVERYDAY ENGLISH 1 – ENGLANNIN ALKEISKURSSI
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 16.30-18.00 Lukio lk 09 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Heidi Niskanen
Oletko aina haaveillut englannin kielen osaamisesta, mutta sinulla ei ole koskaan ollut mahdollisuus sitä
opiskella? Onko edellisistä englannin opinnoistasi kulunut jo vuosikymmeniä ja alkeiskielitaitosi on päässyt
ruostumaan? Tällä kurssilla lähdetään liikkeelle perusasioista. Kurssin pääpaino on perussanaston ja rakenteiden harjoittelussa sekä erityisesti suullisen kielitaidon kehittämisessä. Aihepiireinä ovat mm. perusasioiden kertominen itsestä, vapaa-ajasta ja asumisesta. Samalla tutustutaan pienimuotoisesti matkailutilanteisiin. Kurssi on jatkoa viime lukuvuonna ohjelmassa olleelle Starter-kurssille, mutta tuon kurssin käyminen ei ole edellytys tälle kurssille osallistumiseen. Opiskelemme edelleen alkeita. Kurssilla käytetään oppimateriaalina kirjaa ”Everyday English 1” (Finn Lectura).
1201202 FINNISH BASICS AUTUMN
ma 16.9.-2.12.2019 klo 18.30-19.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 15,00 € / 14,3 oph – Kurssimaksu 50% normaalista (opintosetelikurssi)!
Natalia Hurri
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
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Suomen kielen harjoittelua sujuvammaksi ilman oppikirjaa opettajan ohjaamana opettajan laatiman materiaalin pohjalta. Kurssilla laajennetaan perussanastoa, harjoitellaan rakenteita ja tutustutaan erilaisten tilanteiden ja paikkojen edellyttämään kieleen. Harjoitellaan puhumista ja tekstinymmärtämistä, teemoja
mm. vapaa-aika, terveys, luonto ja asiointi. Opettaja puhuu tarvittaessa suomea, venäjää ja jonkin verran
englantia. Kurssin ajankohtaa (päivä ja kellonaika) voidaan tarvittaessa. A basic course of Finnish language
where the aim is to learn speaking and speach understanding. Learning materials are offered by the
teacher (no course book). The date of the course can be changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian and a little bit English.
Базовый курс финского языка
Целью данного курса является разговорная речь и её понимание, знакомство с бытом и культурой
Финляндии. На курсе изучаются основы финского языка, обучающиеся тренируются в
произношении, чтении и говорении на финском языке, постигают основы грамматики и
расширяют словарный запас. Вместо учебника будут использоваться учебные материалы,
предлагаемые учителем. Преподаватель говорит на финском, русском и немного на английском
языках. При необходимости можно обсудить возможность изменения времени проведения курсов
(день недели и время). 50 % скидка на обычную стоимость курса!
1201201 FINNISH BASICS FROM ALPHABETS AUTUMN
ma 16.9.-2.12.2019 klo 17.15-18.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 15,00 € / 14,3 oph – Kurssimaksu 50% normaalista (opintosetelikurssi)!
Natalia Hurri
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Suomen kielen alkeiskurssilla tutustutaan aakkosiin, harjoitellaan suomen kielen ääntämistä, lukemista ja
puhumista, opetellaan helppoa arjen sanastoa ja perusrakenteita. Kurssilla käytetään opettajan laatimaa
opetusmateriaalia. Opettaja puhuu tarvittaessa suomea, venäjää ja jonkin verran englantia. Kurssin
ajankohtaa (päivä ja kellonaika) voidaan tarvittaessa muuttaa.
A basic course of Finnish language where the aim is to learn the alphabets, pronunciation. some vocabulary, reading, speaking and speach understanding. Learning materials are offered by the teacher (no
course book). The date of the course can be changed if it is needed. The teacher speaks Finnish, Russian
and a little bit English.
Начальный курс финского языка
Данный курс подходит для тех, кто только начинает изучение языка. На курсе изучаются основы
финского языка, обучающиеся знакомятся с алфавитом, тренируются в произношении, чтении и
говорении на финском языке, постигают основы грамматики и пополняют словарный запас.
Вместо учебника будут использоваться учебные материалы, предлагаемые учителем. При
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необходимости можно обсудить возможность изменения времени проведения курсов (день
недели и время). 50 % скидка на обычную стоимость курса!
1201204 FINNISH BASICS SPRING
ma 13.1.-6.4.2020 klo 18.30-19.30 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 17,00 € / 15,6 oph
Natalia Hurri
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Finnish Basics Autumn -kurssin kohdalta, kiitos!
1201203 FINNISH BASICS FROM ALPHABETS SPRING
ma 13.1.-6.4.2020 klo 17.15-18.15 Lapinlahden kirjastotalo, luokka 2
Kurssimaksu 17,00 € / 15,6 oph
Natalia Hurri
Ilmoittautuminen 9.1.2020 mennessä
Katso kurssiteksti Finnish Basics from Alphabets Autumn -kurssin kohdalta, kiitos!
1208202 ITALIA ALKEISTA ETEENPÄIN
ti 17.9.-3.12.2019 ja 14.1.-7.4.2020 klo 17.55-19.25 Lukio lk 07 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Arianna Grava
Kurssilla tutustutaan tilanteisiin, joita matkailija voi matkallaan kohdata. Opiskelijoiden toivomukset esim.
kurssin aihealueista huomioidaan. Kirjana Bella Vista 1. Tervetuloa myös uudet opiskelijat!
1208201 ITALIA JATKO
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 17.55-19.25 Lukio lk 09 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Arianna Grava
Kurssi italian kielen perusteet osaaville. Tervetuloa myös uudet opiskelijat!
1298201 JAPANIN KIELI
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 17.30-19.00 Lukio lk 09 (kielet)
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Yoshiko Immonen
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä
Japanin kieli tutuksi alkeista alkaen! Oppikirjana Michi 1 – Tie japanin kieleen.
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1298202 KARJALAN KIELI JA KULTTUURI
ti 17.9.-3.12. ja 14.1.-7.4. klo 18.00-19.30 Lukio lk 02 (yht.kunn. aineet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Hannu Turunen
1202201 RUOTSIA RUPATELLEN
ke 18.9.-4.12.2019 ja 15.1.-8.4.2020 klo 17.00-18.00 Lapinlahden kirjastotalo, lk 1 (opettajainhuone)
Kurssimaksu 60,00 € / 29,9 oph
Tatu Ollikainen
Tule notkistamaan vähälle käytölle jäänyttä ruotsin kieltä! Ei oppikirjaa.
1204201 SAKSA ALKEISTA ETEENPÄIN
ma 16.9.-2.12. ja 13.1.-6.4. klo 17.30-19.00 Lukio lk 02 (yht.kunn. aineet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Arne Hölzle
Tervetuloa kertaamaan saksan alkeita ja oppimaan uutta. Oppikirja päätetään kurssin alussa.
1206201 VENÄJÄ AAKKOSISTA ETEENPÄIN
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 16.10-17.10 Lukio lk 07 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 45,00 € / 29,9 oph
Marina Sviridova
Venäjän aakkosista ja perusfraaseista eteenpäin. Oppikirjana Pora 1.
1206202 VENÄJÄ JATKO 1
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 18.50-20.20Lukio lk 07 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Marina Sviridova
Kurssi venäjän kielen alkeet opiskelleille. Aluksi kertaamme oppikirjan Pora 1! – Venäjää aikuisille keskeisimmät asiat ja sitten jatkamme Pora 2 -kirjaan!
1206203 VENÄJÄ JATKO 2
ma 16.9.-2.12.2019 ja 13.1.-6.4.2020 klo 17.15-18.45 Lukio lk 07 (kielet) – Sisäänkäynti hallinto-ovesta!
Kurssimaksu 69,00 € / 46 oph
Marina Sviridova
Jatkokurssi jo useamman vuoden venäjää opiskelleille. Oppikirjana Kafe Piter 2, kappaleesta 9 eteenpäin.
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ALAPITKÄN LASTEN TEATTERIKURSSI
SIRKUSLEIRI VÄÄRNIN SAARESSA 3.7.-luokkalaisille
VANHAN PIHAN AARRE – TAIDELEIRI 710 -vuotiaille
KUVATAIDEKURSSIT Lapinlahdella, Alapitkällä, Varpaisjärvellä
ALAPITKÄN KUVATAITEEN KESÄLEIRI LAPSILLE JA VANHEMMILLE
MUSIIKIN YKSILÖOPETUS – KITARA, PIANO, UKULELE, VIULU, RUMMUT...
LAULUTREENIT - RYHMÄLAULUA JA YKSILÖOHJAUSTA NUORILLE (12–16 -v.)
BAILATINOKIDS 1 (36-v.) Alapitkällä ja Varpaisjärvellä
BAILATINOKIDS 2 (7-10 -v.) Alapitkällä ja Varpaisjärvellä
BAILATINOYOUNGS (11–14 -v.) Alapitkällä ja Varpaisjärvellä
ALKEISBALETTI (4–6 -vuotiaat) Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä
DANCEMIX (7–11 v.) Lapinlahdella j a Varpaisjärvellä
DANCEMIX (12–15 v.) Lapinlahdella jaVarpaisjärvellä
SIRKUSKOULU (69 -vuotiaat)
SIRKUSKOULU (10–13 -vuotiaat)
TELINEVOIMISTELU TYTÖT
TELINEVOIMISTELU TYTÖT JA POJAT
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