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PALUU NORMAALIIN, OSA 2  
 
En nähnyt moniakaan syitä vaihtaa otsikkoa viimevuotisesta tähän Saarijärven kansalaisopis-
ton kurssiesitteen 2022 – 2023 rehtorin palstaan, muuten kuin pienellä päivityksellä. Korona-
epidemiaa ei näemmä saada täysin siirrettyä historian kirjoihin, mitä ilmeisimmin sen kanssa 
on vain totuttava elämään ja toimimaan niin kuin muidenkin kausiepidemioiden kanssa. Tässä 
mielessä paluu normaaliin jatkuu, tai ehkä siitä normaalia kohti pyrkimisestä tulee, tai on 
jo tullut meille uusi normaali olotila, koska tällä hetkellä maailmamme näyttäytyy jatkuvien 
muutosten ja mullistusten temmellyskenttänä.
 
Mullistusten keskellä on kuitenkin hyvä välillä, melko useinkin, siirtää ajatuksia ja huomiota 
toisaalle, pois kiihkeätahtisesta ja näinä aikoina painostavastakin uutisvirrasta. Aivomme, 
mielemme ja kehomme tarvitsevat myös rauhoittavaa, ja toisaalta uudella tavalla aktivoivaa 
ja keskittymistä vaativaa tekemistä, kaikenlaista uutta sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista 
toimeliaisuutta, kuin mitä arkielämä näinä aikoina tarjoaa. Tähän tarpeeseen mitä oivallisin 
lääke ovat kansalaisopiston tarjoamat kurssit, niistä löytyy monenlaisia aineksia mielen ja 
kehon virkistykseksi ja sosiaalisen elämän vireyttämiseksi.
 
Antaudu rohkeasti johonkin uuteen ja ennen kokeilemattomaan: lähde vaikkapa kokeilemaan 
golfausta Liikelataamoon hankitulla golf-simulaattorilla, tai intoudu Shamaanirumpukurssin 
kautta meditoimaan rummunlyöntien tahdittamana Rumpumeditaatiokurssilla, tai yksinker-
taisesti, opettele pysähtymään kiireen keskellä, siihen saat eväitä Hengähdä hetkeksi -kurs-
silta. Kurssiohjelmamme tarjoaa varmasti jokaiselle mahdollisuuksia oppia jotakin uutta tai 
kehittää edelleen vanhoja taitoja, tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!
 
Saarijärven uusi Koulu- ja kulttuurikeskus, johon sijoittuvat yhtenäiskoulun lisäksi sekä kan-
salaisopiston että Viitasalo-opiston uudet opetustilat, valmistuu 2. vaiheenkin osalta vuo-
denvaihteessa 2022 – 2023, joten syyskausi kuluu (malttamattomasti!) muuttoa odotellessa 
ja uusien tilojen käyttöön ottoa suunnitellessa. Kevätkaudella 2023 pääsemme nauttimaan 
uusien opetustilojen uusista mahdollisuuksista. Mutta kansalaisopisto tuo mahdollisuuksien 
mukaan kursseja myös lähelle - kyläkuntien kylätalot ja koulut sekä muut tilat eri puolilla toi-
minta-aluettamme ovat kansalaisopistojen kurssien lähitarjonnassa korvaamattoman arvok-
kaita paikkoja ja ahkerassa käytössä tulevalla toimintakaudellakin.

Tervetuloa kursseille! 
 

Timo Tikka
Timo Tikka, rehtori

Ilmoittautuminen kursseille avautuu 8.8.2022 osoit-
teessa: www.opistopalvelut.fi/saarijarvi
tai puh. 044 459 8254, 044 459 8256, 044 459 8456 

tai paikan päällä opiston toimistossa. Emme 
ota ilmoittautumisia vastaan sähköpostil-
la tai tekstiviestillä. Olemme parhaiten tavoi-
tettavissa 8.8. - 26.8.2022 klo 9-11 ja 12-14. 

29.8.2022 alkaen ma-to klo 12-14.

Varaudu mahdollisiin muutoksiin ja tarkista kurssi 
tiedot ilmoittautumishetkellä. 

Netti-ilmoittautumisissa täytä henkilötietolomak-
keen kaikki kohdat huolellisesti. Alle 18-v. ilmoit-
tautuessa on annettava myös huoltajan tiedot 
laskutusta varten. Mikäli työnantaja tai joku muu 
taho maksaa kurssimaksusi, pitää laskun maksaja 
ilmoittaa sille varattuun kohtaan lomakkeella. Saat 
lopuksi sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumi-
sestasi. Jos kurssi on jo täynnä, saat varapaikan. 

OS-lyhenne tarkoittaa alennettua kurssihintaa opin-
tosetelin avulla. 

Kursseille on ennakkoilmoittautuminen. Kurs-
sit toteutetaan, mikäli ennakkoilmoittau-
tuneita on riittävästi. Kursseille voi ilmoit-
tautua myös ennakkoilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova.  
 
 
Kuvataidekoulun vapaita oppilaspaikkoja voi tiedus-
tella koko lukuvuoden ajan.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen musiikin yksi-
löopetukseen 8–26.8.2022:
Saarijärven opetukseen ilmoittautuvat kurssille 
110110. Kannonkosken opetukseen ilmoittautuvat 
kurssille 110111.

Ilmoittautumiset
Esteen sattuessa ilmoittautuminen on perut-
tava joko opiston toimistoon p. 044 459 8254,  
044 459 8256 ja 044 459 8456 tai sähköpostilla:  
kansalaisopisto@saarijarvi.fi

Ilmoittautumisen perumista ei voi tehdä opettajal-
le, ei tekstiviestillä eikä vastaajaviestillä. Perumi-
nen on maksutonta ennen kurssitiedoissa mainit-
tua ennakkoilmoittautumisen päättymistä. Tämän 
jälkeen veloitamme kurssimaksun. Kurssille tule-
matta jääminen ei ole peruminen. Erityisestä syystä 
(esim. terveydelliset syyt) rehtori voi myöntää mak-
suvapautuksen kirjallisen hakemuksen perusteella, 
timo.tikka@saarijarvi.fi

Jo maksettua kurssimaksua ei palauteta, jos opiske-
lu keskeytyy opistosta riippumattomista syistä.
Musiikin yksilöopetuspaikan ja kuvataidekoulun op-
pilaspaikan voi perua maksutta 26.8.2022 asti. Jos 
olet kurssilta pois kolme kertaa peräkkäin ilmoitta-
matta siitä opettajalle tai toimistolle, voit menettää 
kurssipaikkasi mahdolliselle varasijalaiselle. Tässä ti-
lanteessa sinulta laskutetaan kurssimaksu normaa-
listi

Harrastetaan terveenä. Tunneille ei saa tulla, jos 
henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita. Musiikin 
yksilöopetuksessa on hyvä ilmoittaa poissaolosta 
opettajalle. Yhteiset välineet puhdistetaan käytön 
jälkeen. Jos mahdollista käytetään omia välineitä.

Peruutusehdot

Kursseihin liittyvistä asioista (esim. kurssin peruun-
tuminen tai aikataulumuutokset) ilmoitamme teksti-
viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Tapahtumista 
ja lisäkursseista ilmoitamme nettisivuilla ja Faceboo-
kissa. Lisätietoja kursseista ja muusta toiminnastam-
me saat kansalaisopiston toimistosta. 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tiedottaminen

Ryhmämme ovat avoimia kaikille asuinpaikkakun-
nasta riippumatta. Saarijärven kaupungilla ja Kan-
nonkosken kunnalla on vapaaehtoinen tapaturma-
vakuutus, joka on voimassa kaikissa kansalaisopiston 
kurssiohjelman mukaisissa opetusryhmissä. Jotta 
vakuutus on voimassa, sinulla tulee olla kotipaikka-
kunta Suomessa. Opiskelijoiden omaisuutta (esim. 
vaatteet / silmälasi tms.) ei ole vakuutettu. Vahin-
gon sattuessa, ole heti yhteydessä kansalaisopiston 
henkilökuntaan!

Vakuutukset

Materiaalit
Opintomateriaalit (kirjat, kädentaitoryhmien tarvik-
keet jne.) jokainen kustantaa itse. Joillakin kursseilla 
materiaali sisältyy hintaan, tästä mainitaan erikseen 
kurssin kohdalla.

5

Kurssimaksut laskutetaan. 



Edut
opiske-

lijalleKansalaisopisto ei vastaa opetustiloissa säilytettävistä opiskelijoiden keskeneräisistä tai valmiista töistä, eikä 
mahdollisista työvälineistä. Merkitse omat materiaalit ja tarvikkeet näkyvästi, jos säilytät niitä opetustilan 
varastoissa. Säilytä tiloissa vain ne tavarat ja tarvikkeet, joita tarvitset viikoittain (tai jokaisella kokoontumis-
kerralla). Vie työkauden päätteeksi tavarasi pois, jotta tiloissa voidaan tehdä vuosisiivoukset ym. huoltotoi-
menpiteet. Säilytystilamme ovat rajalliset. Noudata ryhmäsi kokoontumisaikoja, älä pyri opetustilaan ennen 
aloitusaikaa ja poistu, kun ryhmäsi päättyy.

Opetustilojen ja varastojen käyttö

Kurssitodistukset
Opiskelija saa pyydettäessä todistuksen, joka on heti kurssin päätyttyä ilmainen, myöhemmin pyydettäessä 
20 €.
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Monille kursseillemme jää vapaita opiskelijapaikkoja, joita tarjotaan maksutta toimeen-
tulotuen piirissä oleville kuntalaisille ja heidän alaikäisille lapsilleen. Maksuttomuus koskee 
Saarijärvellä ja Kannonkoskella järjestettäviä kursseja lukuun ottamatta yksilöopetusta. 
Maksuttomuus koskee vain varsinaista kurssimaksua, ei esimerkiksi materiaalimaksua.
 
Välkky-seteleitä on saatavissa Saarijärven kaupungintalon asiointipisteestä (Sivulantie 11) ja Kannonkosken 
kunnantalon yhteispalvelupisteestä (Järvitie 1) toimeentulotukipäätöstä ja kuvallista henkilökorttia näyttä-
mällä. Jokaista kurssia kohden tarvitaan oma seteli. Setelimäärää/henkilö ei ole rajoitettu.
 
Vapaita paikkoja voit tiedustella kansalaisopiston toimistosta kurssitiedoissa mainitun viimeisen ennakkoil-
moittautumispäivän jälkeen. Huom. Välkky-edulla kurssille ilmoittaudutaan Saarijärvellä käymällä kansalai-
sopiston toimistossa ja Kannonkoskella käymällä koululla sijaitsevalla toimistolla tai soittamalla osastonjoh-
tajalle puh. 044 459 6151.  
 
Huom. netin kautta ei voi ilmoittautua, mikäli käyttää kurssimaksuun Välkky-seteliä.  
 
Useimmille kursseille voi liittyä mukaan kesken lukuvuoden. Lisätietoja Kansalaisopistosta.

Ohjeita
opiske-
lijalle

Setelit on palautettava (myös SmartumPay maksut) 12.10.2022 mennessä kansalaisopiston toimistoon tai 
kurssin opettajalle. Tämä jälkeen seteleitä otetaan vastaan vain opiston toimistossa Saarijärvellä, mikäli 
kurssimaksuja ei ole ehditty laskuttaa. Kesken lukuvuoden alkavilla kursseilla palautus on tehtävä kahden 
viikon sisään kurssin alkamisesta. Laskutuksen jälkeen palautettuja seteleitä emme voi ottaa huomioon. 
Kannonkoskella lomakkeet ja setelit voit
toimittaa koululla sijaitsevaan Kannonkosken osaston toimistoon.

Varmista ennen SmartumPaylla maksamista, että kurssi varmasti toteutuu. Maksua ei palauteta kurssin 
peruuntuessa, koska palveluntarjoaja (Smartum) ei palauta maksuja tilityksen jälkeen. 
 
• Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, SmartumPay-sovellus (ei voi käyttää kieli- ja ruoanlaittokursseille) 
• Palvelualojen ammattiliitto PAMin alennusseteli  
• Saarijärven Seudun Sydänyhdistyksen alennusseteli 
• Työttömien opintosetelit - setelin voit noutaa asiointipisteestä Saarijärven kaupungintalolta tai Kannon-

kosken kunnantalolta  
• Saarijärven kaupungin TYKY-etu (ei voi käyttää kieli- ja ruoanlaittokursseille)
• Välkky-etu

Voimassa olevat edut ja setelit

Jos olet vuorotyössä ja haluat osallistua ryhmiimme esim. joka toinen viikko, sinua varten on vuorotyöläisen 
harrastepassi. Passin hinta on puolet ryhmäsi normaalista kurssimaksusta ja voit osallistua sillä puoleen ryh-
män kokoontumiskerroista. Pyydä työnantajaltasi todistus vuorotyöstä. Käy ostamassa harrastepassi Saari-
järven tai Kannonkosken toimistolta. Voit ostaa harrastepassin myös useammalle kurssille. Harrastepassi on 
lunastettava kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vuorotyöläisen harrastepassi

Jos olet työtön ja haluat osallistua Saarijärven kansalaisopiston järjestämälle kurssille, voit hakea Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamaa opintoseteliä.

Opintoseteliä voit käyttää minkä tahansa kurssimaksun korvaamiseen.

Setelin arvo on 50 euroa. Opintoseteli on saajalle henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Seteleitä on 
rajoitettu määrä, 1 kpl / henkilö /lukukausi (yksi syyslukukaudella, yksi kevätlukukaudella).
Voit hakea etuutta opintosetelilomakkeella, jonka saat Saarijärven tai Kannonkosken asiointipisteistä. Pyydä 
täyttämääsi lomakkeeseen asiointipisteen leima ja allekirjoitus. Osoita työttömyytesi printtaamalla tietosi 
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/ kohdasta Oma työnhaku tai esitä työttömyysturvan maksupäätös.
 
Setelit on palautettava 12.10.2022 mennessä kansalaisopiston toimistoon tai kurssin opettajalle. Kannon-
koskella lomakkeet ja setelit voi toimittaa koululla sijaitsevaan Kannonkosken osaston toimistoon. Määräajan 
jälkeen otamme seteleitä vastaan vain kansalaisopiston toimistossa Saarijärvellä, mikäli kurssimaksuja ei ole 
ehditty laskuttaa.
 
Kesken lukuvuoden alkavilla kursseilla palautus on tehtävä kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta.
Laskutuksen jälkeen palautettuja seteleitä emme voi ottaa huomioon.
 
Lisätietoa opintosetelistä saa koulutussuunnittelijalta, puh. 044 459 8456, taina.pollanen@saarijarvi.fi

Opintosetelietuus työttömille
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Välkky-etu



VAPAA-AIKATOIMI

Tanssi-
ryhmät

110560 
Lavatanssin alkeet 

Lavatanssia aloittelijoille,  
et tarvitse omaa paria. 
Kansakoulun Sali 
Tarja Karjula, Jari Kanervo 
Ke 17.45–19.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110561 Lavatanssin jatko 

Lavatanssia jo aiemmin harrasta-
neille, et tarvitse omaa paria. 
Kansakoulun Sali 
Tarja Karjula, Jari Kanervo 
Ke 19.30–21.00 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110562  
Aikuisten tanssi, alkeet 

Tervetuloa tanssimaan. Tutus-
tumme useisiin tanssilajeihin 
(mm. street-, jazz-, baletti- ja 
nykytanssi) rennossa ja turvalli-
sessa ilmapiirissä. Tälle tunnille ei 
vaadita aiempaa kokemusta tans-
sista. Tunti koostuu lämmittelystä, 
tanssitekniikasta, koreografiasta ja 
venyttelystä. Ota mukaan rennot, 
liikkumiseen soveltuvat vaatteet ja 
vesipullo. 
Tarvaalan koulu / sali 
Mari Saarinen 
Ke 17.00–18.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 17 sl, 24 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110563  
Aikuisten tanssi jatko 

Tervetuloa tanssimaan. Jatkamme 
opiskelua useista eri tanssilajeis-
ta (mm. street-, jazz-, baletti- ja 
nykytanssi) rennossa ja turvalli-
sessa ilmapiirissä. Tunti on suun-
nattu jo aiempaa tanssikokemusta 
omaaville tai aiemmin ryhmään 
osallistuneille. Tunti koostuu läm-
mittelystä, tanssitekniikasta, ko-
reografiasta ja venyttelystä. Ota 
mukaan rennot, liikkumiseen so-
veltuvat vaatteet ja vesipullo. 
Tarvaalan koulu / sali 
Mari Saarinen 
Ke 18.15–19.30 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 17 sl, 24 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110566 Lavis-lavatanssi-
jumppa®, ryhmä 1

Lavis-lavatanssijumppa on help-
poa, hauskaa ja hikistä liikuntaa 
suomalaisen tanssimusiikin vauh-
dittamana. Sopii kaikenikäisille, ei 
vaadi täydellistä tanssitaitoa, vain 
iloisen mielen. 
Kansakoulun Sali 
Heli Pekkarinen 
Ke 12.00–13.00 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 13 sl, 18 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110567 Lavis-lavatanssi-
jumppa®, ryhmä 2 

110564  
Aikuisten tanssi, vkl 

Huolla kehoa ja mieltä tanssin kei-
noin. Lajeina sopiva sekoitus nyky-
, street-, jazz- ja showtanssia. Kun 
haluat hetkeksi painaa arjen kii-
reen mielen ulkopuolelle ja saada 
hyvän olotilan kroppaa kuunnel-
len, on tämä tunti sinulle. Ota mu-
kaan kykyä heittäytyä, joustavat 
pitkähihaiset vaatteet ja vesipullo. 
Kansakoulun Sali 
Mari Saarinen 
La 13.00–14.00, Su 13.00–14.00 
24.–25.9.2022 
Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 11.9.2022 mennessä

110565 Kansantanssin 
harrastusryhmä 

festareille. 
Kansakoulun Sali 
Heidi Höök-Mustamäki 
Su 18.30–20.00 
18.9.–27.11.2022, 
15.1.–23.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Lavis-lavatanssijumpan toinen 
ryhmä.  
Kansakoulun Sali 
Heli Pekkarinen 
Ke 15.15–16.15 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023
Tunteja 13 sl, 18 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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Tule ja opi kansantansseja meiltä 
ja maailmalta. Kuviot, otteet, aske-
likot, vakio-osat. Yhdessä on haus-
kaa oppia perustanssitaidot. Kesä 
2023 Kaustinen -maakuntateema 
Keski-Suomi. Lähdetään yhdessä

PAAVONRINTEILLÄ on mahdollisuus lasketella, lumilautailla ja 
        laskea pulkalla. Viisi valaistua rinnettä, joiden rinnepituus 

KATSO HINNASTO JA LISÄTIETOJA: 
www.saarijarvi.fi/paavonrinteet

on 70-750 m. Hissejä on kaksi, joista lastenrinteen hissi on ilmainen. 

Saarijärvellä on paljon monipuolisia latuja hiihtäjille! Saarijärven 
kaupunki ylläpitää latuverkostoa Mannilan ja Heramäen kuntora-
doilla sekä Kusiaismäen hiihtokeskuksessa, jossa on on tarjolla useita 
latuvaihtoehtoja sekä kilpa- että kuntohiihtäjille.

    
KATSO LISÄTIETOJA LADUISTA: 

www.saarijarvi.fi/hiihda

voi harrastaa monipuolista sisäliikuntaa uimalla tai kuntosalilla. 
Kahvio Aarre palvelee aukioloaikojen puitteissa!

Uimahalli-Kuntokeskus Aarresaaressa 

LASKETTELU

HIIHTO

SISÄLIIKUNTA

KATSO LISÄTIETOJA: 
www.saarijarvi.fi/uimahalli

VAPAA-AJAN TEKEMISTÄ SAARIJÄRVELLÄ



Jooga,
shindo,

asahi
110568 Lattarirytmit 

Tule tanssimaan lattarirytmejä 
hauskalla ja vauhdikkaalla taval-
la. Tunneilla tanssitaan kerralla 
2-3 lajia. Lajeina mm.salsa, sam-
ba, chacha, rumba, jive jne. Sopii 
sekä aloittelijoille, että jo aiemmin 
tanssineille. 
Kansakoulun Sali 
Heli Pekkarinen 
Ke 16.30–17.30 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 13 sl, 18 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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Tanssi-
ryhmät

110570 Israelilaiset 
kansantanssit 

Hyppää mukaan Israelilaisten 
tanssien riemulliseen menoon. 
Tanssimme piirissä, joten paria et 
tarvitse. Tanssit ovat pääasiassa 
jatkotansseja, joten jonkinlaista 
tanssitaustaa on hyvä olla. 
Yhtenäiskoulu/näyttämö 
Tuula Bågman 
Ti 18.00–19.30 
13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110571 Ministreet 4-6v 

Tule tutustumaan street-tanssiin! 
Harjoittelemme street-tanssin 
tekniikkaa ja tutustumme koreo-
grafian tanssimiseen leikin kaut-
ta. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
Päälle mukavat joustavat vaatteet 
ja mukaan vesipullo. 
Kansakoulun Sali 
Mari Saarinen 
La 10.00–10.30, Su 10.00–10.30 
24.–25.9.2022 
Tunteja 1,33 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 11.9.2022 mennessä
 

110572 Street-tanssi 
lapset 7-12v 

Tule tutustumaan street-tanssiin! 
Harjoittelemme street-tanssin 
tekniikkaa ja tutustumme koreo-
grafian tanssimiseen. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Päälle mukavat 
joustavat vaatteet ja mukaan vesi-
pullo. 
Kansakoulun Sali 
Mari Saarinen 
La 10.45–11.30, Su 10.45–11.30 
24.–25.9.2022 
Tunteja 2 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 11.9.2022 mennessä

110573 Show/Street 
-tanssi nuoret 13-18v 

Tule tutustumaan show- ja street 
-tanssiin! Harjoittelemme tanssi-
tekniikkaa ja tutustumme koreo-
grafian tanssimiseen. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Päälle mukavat 
joustavat vaatteet ja mukaan vesi-
pullo. 
Kansakoulun Sali 
Mari Saarinen 
La 11.45–12.45, Su 11.45–12.45 
24.–25.9.2022 
Tunteja 2,66 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 11.9.2022 mennessä

Jooga,
shindo,

asahi

830213 Jooga, iltaryhmä 

Tunnit pohjautuvat SJL-joogan rak-
enteella tehtyihin joogaharjoituk-
siin, joissa pyritään huomioimaan 
jokaisen harjoittajan yksilölliset 
tarpeet ja rajoitteet. Harjoituksen 
aikana valmistellaan kehoa kohti 
tavoiteasentoa rentoutumalla, 
lämmittelevin liikkein ja hengitystä 
hyödyntämällä. Mukaan tarvitset 
alustan, mukavat vaatteet ja viltin. 
Kansakoulun Sali 
Aino Kankaanpää 
Ti 19.30–21.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830214 Jooga, Häkkilä 

Häkkilän kylätupa 
Heidi Höök-Mustamäki 
Ke 18.30–20.00 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
OS

830217 Jooga, Tarvaala 

Hathajooga perustaso+. It-
sehoitomenetelmä kehotie-
toisuuden lisäämiseksi. Perustuu 
hengityksen, venytysten ja li-
hastyöskentelyn yhteisvaikutuk-
seen, jonka olennainen osa on 
selkärangan notkistaminen, lihas-
ten vahvistaminen ja mielen rau-
hoittuminen. Sopii lähes kaikille 
tykyliikunnaksi ja rentouttami-
seen. Jooganopettaja SJL® 
Tarvaalan koulu / sali 
Seija Haukilehto 
Ti 18.00–19.30 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830212 Jooga, 
aamuryhmä 

Hathajoogaa. Joogaharjoitus sis-
ältää fyysisiä harjoituksia, tie-
toisen hengityksen harjoituksia, 
ohjatun rentoutumisen ja sisäisen 
hiljaisuuden kokemisen. Omat joogam-
atot mukaan! Jooganopettaja SJL®  
Hänninen Iiris, jooganopetta-
ja-opiskelija Kankaanpää Aino 
Kansakoulun Sali 
Iiris Hänninen, Aino Kankaanpää 
To 9.45–11.15 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830210 Jooga 60+ 

Lempeää hathajoogaa. Jooga on 
keino, joka parantaa elämämme 
laatua. Jooga on konkreettinen, 
se tasapainottaa toimintojamme. 
Siinä on kyse tietoisuuden ke-
hittämisestä, laajentamisesta ja 
syventämisestä. Jooganopettaja 
SJL®. OS 
Kansakoulun Sali 
Heidi Höök-Mustamäki 
Ke 10.00–11.30 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 43,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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Jooga, shindo, asahi
830211 Jooga 70+ 

Lempeää hathajoogaa. Jooga-
harjoitus sisältää fyysisiä har-
joituksia, tietoisen hengityksen 
harjoituksia, ohjatun rentou-
tumisen ja sisäisen hiljaisuuden 
kokemuksen. Jooganopettaja SJL®  
Hänninen Iiris, jooganopetta-
ja-opiskelija Kankaanpää Aino. OS
Kansakoulun Sali 
Iiris Hänninen, Aino Kankaanpää 
Ti 9.45–11.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 43,00 € 

830215 Jooga, Rahkola 

Hathajooga perustaso +. It-
sehoitomenetelmä kehotie-
toisuuden lisäämiseksi. Perustuu 
hengityksen, venytysten ja li-
hastyöskentelyn yhteisvaikutuk-
seen, jonka olennainen osa on 
selkärangan notkistaminen, lihas-
ten vahvistaminen ja mielen rau-
hoittuminen. Sopii lähes kaikille 
tykyliikunnaksi ja rentouttami-
seen. Jooganopettaja SJL® 
Rahkolan kylätupa 
Seija Haukilehto 
To 18.00–19.30 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Lempeää hathajoogaa. Jooga on 
keino, joka parantaa elämämme 
laatua. Jooga on konkreettinen, 
se tasapainottaa toimintojamme. 
Joogassa on kyse tietoisuuden ke-
hittämisestä, laajentamisesta ja 
syventämisestä. Jooganopettaja 
SJL® 



Jooga,
shindo,

asahi

Tanssi-
ryhmät

Senioritanssi 110560
Senioritanssi on kansainvälinen, 
ikääntyneille ihmisille tarkoitettu 
mukava liikuntamuoto. Kansan-
tanssimainen. Et tarvitse omaa 
paria. 
ke klo 15.45-16.45
Kansakoulun Sali
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia 
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia 
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 35€ OS
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Latinobic / Kantri 110561
Latinalaistanssit liikuntamuoto-
na. Et tarvitse omaa paria. Joka 
kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko kantria. Ilmoittautuminen 
alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 17-18
16.9.-25.11.2020, 13 oppituntia
13.1.-21.4.2021, 18 oppituntia 
Pitkänen Riitta  
Kurssimaksu 45€
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Lavatanssin alkeet 110562
Lavatanssia aloittelijoille. Et tarvit-
se omaa paria. Ilmoittautuminen 
alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 18.05-19.05
16.9.-25.11.2020, 13 oppituntia
13.1.-21.4.2021, 18 oppituntia
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 45€
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Lavatanssin alkeet 110562
Tanssikurssi jo perusteet osaaville. 
Et tarvitse omaa paria. Ilmoittau-
tuminen alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 19.10-20.10
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia

Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 45€ 
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Senioritanssi 110560
Senioritanssi on kansainvälinen, 
ikääntyneille ihmisille tarkoitettu 
mukava liikuntamuoto. Kansan-
tanssimainen. Et tarvitse omaa 
paria. 
ke klo 15.45-16.45
Kansakoulun Sali
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia 
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia 
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 35€ OS
Ilm. 30.8.2020 mennessä

830218 Jooga, Kansakoulu 

830221 Shindo, Kalmari 

Kalmarin Nahjus 
Anita Poikonen 
Ke 18.50–19.35 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830222 Shindo, 
peruskurssi 

Shindo peruskurssilla tutustu-
taan kuuteen perusvenytykseen, 
tehdään rentousharjoituksia ja 
opetellaan yksinkertaisia hoito-
tekniikoita kotikäyttöön. Kurssi 
soveltuu jo aikaisemmin Shindoon 
tutustuneille sekä vasta-alkajille. 
Kokoontumispäivät: 1.10, 8.10 ja 
15.10.2022
Kansakoulun Sali 
Anita Poikonen 
La 10.00–13.00 
1.–15.10.2022 
Tunteja 12 sl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

Jooga,
shindo,

asahi

830224 Alexander-
tekniikan yksityistunnit 

Alexander-tekniikan yksityistun-
neilla opit huolehtimaan itsestä-
si myös stressaavissa tilanteissa. 
Menetelmää harjoittamalla muu-
tat omassa arjessa muodostunei-
ta kaavamaisia ajattelun ja liikku-
misen malleja. Opit arvioimaan 
voimavarojasi, ja käyttämään niitä 
tehokkaammin. Tutkimusten pe-
rusteella Alexander-tekniikka voi 
auttaa niska- ja selkäkipuihin, sekä 
esiintymisjännitykseen. Tunneil-
la käytetään tavallisia vaatteita ja 
liikutaan aina oppilaan kykyjen 
puitteissa. Saat henkilökohtaista 
opetusta. Opettajalla on kolmi-
vuotinen, kansainvälisen tason 
Alexander-tekniikan opettajan 
koulutus ja sertifikaatti. Et tarvitse 
mitään erityistaitoja tai -välineitä 
harrastuksen aloittamiseen. Opis- 

Shindo on rentoutusvenyttely-
menetelmä, jossa rauhallisten ja 
lempeiden harjoitusten avulla rau-
hoitetaan kehoa ja mieltä. Mukaan
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Shindo on rentoutusvenyttely 
-menetelmä, jossa lempeiden ja 
rauhallisten harjoitusten myötä 
parannetaan kehon liikkuvuutta ja 
rauhoitetaan mieltä. 

830223 Shindo lauantai, 
syksy 

kannattaa ottaa alusta, 2-3 tyy-
nyä ja peitto. Kokoontumispäivät: 
29.10, 12.11 ja 19.11.2022 
Kansakoulun Sali 
Anita Poikonen 
La 11.00–12.30 
29.10.–19.11.2022 
Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 13.10.2022 mennessä

Jooga,
shindo,
asahi

830226 Hengähdä hetki 
-kurssi 

830225 Alexander- 
tekniikka, alkeet 

Löydät pinnistelyn tai liiallisen 
rentoutumisen sijaan luontevaa 
jäntevyyttä. Samalla opit hahmot-
tamaan asentojasi tarkemmin, ja 
ymmärrät, mikä vaikutus ajattelulla 
ja mielentilalla on kehon toimin-
nassa. Opettaja ohjaa sanallisesti, 
näyttää, ja opastaa kosketuksen 
avulla kurssilaisten työskentelyä. 
Alexander-tekniikka sopii ihmisille, 
jotka haluavat parantaa vartalon 
hallintaa hauskalla ja mielenkiin-
toisella tavalla. Tekniikan hyvistä 
vaikutuksista selkä- ja niskakipu-
jen hoidon tukena on laadukasta 
tieteellistä näyttöä. Mielen ja ke-
hon perushallinnan parantaminen 
vaikuttaa myös sen varaan raken-
netuille, monimutkaisemmille tai-
doille. Alexander-tekniikka onkin 
perinteisesti suosittu muusikko-
jen, näyttelijöiden ja urheilijoiden 
parissa. 
Kansakoulun Taideluokka 
Aino Klippel 
Ti 19.30–20.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä  

830227 Rumpumeditaatio 

Alexander-tekniikka auttaa tiedos-
tamaan ja muuttamaan tottumuk-
sia. Käytämme arkisia liikkeitä ja 
asentoja omien toimintamallien 
havainnoimiseen. Istuminen, sei-
somaan nousu, kävely, hengitys ja 
lepääminen sujuvat usein kuin it-
sestään, vanhasta tottumuksesta.
Siksi niihin liittyviä ajattelu- ja liike-
malleja on vaikea havaita ja muut-
taa käyttökelpoisemmiksi. Alexan-
der-tekniikassa tarkastelemme, 
mitä mielessä ja kehossa tapahtuu 
kriittisillä hetkillä, esimerkiksi juuri 
ennen kuin lähdemme liikkeelle. 
Kurssilla opit arvioimaan, käytätkö 
liikaa vaivaa arkipäiväsi tehtäviin. 
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kelijalle 30 min ohjauskerrat/viik-
ko. Ajat sovitaan opettajan kanssa. 
Voit tulla mukaan myös myöhem-
min lukuvuoden aikana. 
Kansakoulun Sali 
Aino Klippel 
Ti 16.00–17.45 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 7 sl, 9 kl 
Kurssimaksu 200,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tämä rentouttava, läsnäolon har-
joituksia sisältävä kurssi sopii kai-
kille, jotka haluavat aikaa itselleen 
ja hengähtää hetken. Teemme pie-
niä liikemeditaatioita, puramme 
arjen stressi kuormaa ja avaamme 
aistejamme. Harjoitukset ovat rau-
hallisia ja sopivat kaiken ikäisille. 
Petran omat tilat / Lannevesi 
Petra Reiman 
Ma 19.00–20.30 
12.9.–21.11.2022, 
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tämä on erittäin meditatiivinen 
hetki. Tule nauttimaan ja vastaan-
ottamaan rummun värähtelyä ke-
hollesi. Voit matkustaa voimaeläi-
mesi kanssa tai vain nauttia pienet 
torkut lämpimän viltin alla. Rum-
mun värähtely rentouttaa 

Astanga-joogassa harjoittelet 
omassa tahdissa ryhmässä. Syk-
syllä opettelemme perussarjaa 
yhteisesti ohjatuilla harjoituksilla, 
ja vähitellen siirrytään henkilökoh-
taisesti ohjattuun harjoitukseen. 
Aluksi harjoituksesi on lyhyempi. 
Vähitellen, jaksamisen ja kiinnos-
tuksen mukaan, voidaan ottaa li-
sää asentoja tai hengitysharjoituk-
sia astangan 1. sarjasta. Opettaja 
opettaa jokaista joogaajaa asento 
kerrallaan, yksilöllisesti. Astangas-
sa ei ole tasoryhmiä, vaan kaikki 
harjoittelevat yhdessä samassa 
ryhmässä. Tule rohkeasti mukaan 
mukavaan ryhmään. 
Kansakoulun Sali 
Aino Klippel 
Ti 17.50–19.20 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä



Tanssi-
ryhmät

Senioritanssi 110560
Senioritanssi on kansainvälinen, 
ikääntyneille ihmisille tarkoitettu 
mukava liikuntamuoto. Kansan-
tanssimainen. Et tarvitse omaa 
paria. 
ke klo 15.45-16.45
Kansakoulun Sali
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia 
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia 
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 35€ OS
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Latinobic / Kantri 110561
Latinalaistanssit liikuntamuoto-
na. Et tarvitse omaa paria. Joka 
kuukauden ensimmäinen kes-
kiviikko kantria. Ilmoittautuminen 
alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 17-18
16.9.-25.11.2020, 13 oppituntia
13.1.-21.4.2021, 18 oppituntia 
Pitkänen Riitta  
Kurssimaksu 45€
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Lavatanssin alkeet 110562
Lavatanssia aloittelijoille. Et tarvit-
se omaa paria. Ilmoittautuminen 
alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 18.05-19.05
16.9.-25.11.2020, 13 oppituntia
13.1.-21.4.2021, 18 oppituntia
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 45€
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Lavatanssin alkeet 110562
Tanssikurssi jo perusteet osaaville. 
Et tarvitse omaa paria. Ilmoittau-
tuminen alkaa: 6.8.2020
Kansakoulun Sali 
ke klo 19.10-20.10
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia

Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 45€ 
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Senioritanssi 110560
Senioritanssi on kansainvälinen, 
ikääntyneille ihmisille tarkoitettu 
mukava liikuntamuoto. Kansan-
tanssimainen. Et tarvitse omaa 
paria. 
ke klo 15.45-16.45
Kansakoulun Sali
16.9.-25.11.2020,  13 oppituntia 
13.1-21.4.2021,  18 oppituntia 
Pitkänen Riitta
Kurssimaksu 35€ OS
Ilm. 30.8.2020 mennessä

Jooga,
shindo,

asahi

Liikunta-
ryhmät

mukavasti arjen stressistä. Kokoon-
tuminen: 26.9, 3.10, 10.10.2022. 
Petran omat tilat / Lannevesi 
Petra Reiman 
Ma 17.30–18.45 
26.9.–10.10.2022 
Tunteja 5 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830152 Naisten liikunta, 
Konttimäki 

Soveltuu kaiken tasoisille liikkujille. 
Omista välineistä hyötyä, mutta ei 
pakollisia. Joka tunnille juomapul-
lo ja jumppamatto mukaan. 
Konttimäen entinen koulu 
Noora Rautiainen 
Ti 18.00–18.45 
13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830150 Miesten jumppa, 
Pajupuro 

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehit-
tävää harjoittelua venyttelyä uno-
htamatta. Oma jumppamatto mu-
kaan. 
Pajupuron entinen koulu 
Suvi Rossi 
Ti 19.15–20.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä 

830151 Naisten jumppa, 
Pajupuro 

Monipuolista lihaskuntoharjoittel-
ua, palauttavaa venyttelyä. Oma 
jumppamatto mukaan. 
Pajupuron entinen koulu 
Suvi Rossi 
Ti 18.30–19.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Liikuntaryhmät

830160 Kyläliikunta, 
Kekkilä 

Hyvää oloa liikunnasta. Monipuo-
lista lihaskuntoa nostattavaa, li-
hashuoltoa, venyttelyä ja rentou-
tusta. Välineitä apuna käyttäen 
(mm. kepit, kuminauhat, puntit). 
Jumppamatto ja juomapullo mu-
kaan. Sopii kaiken ikäisille ja kun-
toisille. 
Kekkilän kylätupa 
Saija Salminen 

830161 Kyläliikunta,  
Häkkilä 

Hyvää oloa liikunnasta. Monipu-
olista lihaskuntoharjoittelua, pa-
lauttavaa venyttelyä, rentoutusta. 
Apuna välineitä käyttäen (kepit, 
puntit, kuminauhat). Mukavaa 
yhdessä oloa. Ota mukaan jump-
pamatto ja juomapullo. Sopii kai-
ken ikäisille ja kuntoisille. 
Häkkilän kylätupa 
Saija Salminen 
Ma 18.15–19.00 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Monipuolista liikuntaa oman ke-
hon painolla ja välineillä. Sykkeen-
nostoa ja lihaskuntoharjoittelua. 

Ti 17.00–17.45 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110569 Asahi 

niteltu länsimaalaiselle ihmisel-
le. Se sopii kaikenikäisille ja -kun-
toisille. Asahi on yksinkertaista, 
mutta kokonaisvaltaista ja teho-
kasta liikuntaa, joka auttaa ihmis-
tä ylläpitämään fyysistä terveyttä 
ja henkistä tasapainoaan. Erityi-
sen hyvin Asahi soveltuu nivel- ja 
selkävaivoista kärsiville ihmisille, 
ikääntyville ja raskaana oleville. 
Kansakoulun Sali 
Heli Pekkarinen 
Ke 14.00–14.45 

14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023  
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Asahi on Suomessa kehitetty ter-
veysliikuntamuoto, joka on suun-
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Liikunta-
ryhmät830162 Kyläliikunta, 

Peltokylä 

Hyvää oloa liikunnasta. Yleiskun-
toa, tasapainoa ja lihaskuntoa 
kehittävää harjoittelua. Välineitä 
apuna käyttäen (mm. kepit, puntit, 
kuminauhat).Liikkeet sovelletaan 
osallistujien kunnon mukaan. Ota 
mukaan jumppamatto ja juoma-
pullo. 
Peltokylän kylätupa 
Saija Salminen 
To 11.00–11.45 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830167 Ulkoillaan yh-
dessä - perheliikunta 

Lapset pääsevät harjoittelemaan 
perusliikuntataitoja erilaisten 
liikunnallisten puuhien ja leikkien 
avulla yhdessä perheenjäsenen 
tai muun tutun aikuisen kanssa. 
Mukavaa yhdessäoloa ulkona. 
Suunnattu alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän perheilleen tai 
tutuille aikuisille (saman per-
heen alakouluikäiset voivat myös 
osallistua). Ulkoilemme Mannilan 
pallokentällä/ männikössä, tar-
vittaessa Vanhalla Kansakoululla. 
Säänmukainen vaatetus. Kurssi-
maksu on perhekohtainen. Ensim-
mäinen kokoontuminen Vanhan 
Kansakoulun pihalla, Karhumäen-
tie 11.Tälle kurssille ilmoittautu-
minen vain puhelimitse. 
Mannilan männikkö / Mannilan 
pallokenttä 
Anna Manninen 

830179 Tasapainoryhmä 

Ryhmä tarkoitettu henkilöille, joil-
la on vaikeuksia tasapainon kanssa 
(todettu tasapainohäiriö tai oma-
kohtainen kokemus). Ryhmään 
osallistuvan henkilön tulee kyetä 
liikkumaan itsenäisesti tai avustaja 
mukaan kurssille. Salissa tapahtu-
van jumpan lisäksi aika ajoin har-
joittelua kuntosalilaitteilla. Jump-
an jälkeen voi käydä pesulla. OS 
Aarresaari 
Aarresaaren henkilökunta
Pe 9.00–10.00 
16.9.–25.11.2022,  
13.1.–21.4.2023 
Tunteja 13 sl, 19 kl 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830180 Liikunta 60 + / - 

Ryhmä tarkoitettu n. 60-vuotiaille 
Mm. keppijumppaa, kuminauha-
jumppaa, jättipallojumppaa, step, 
venyttelyjumppaa ja perusjump-
paa ilman välineitä, pallopelejä 
ym. Jumpan jälkeen voi käydä pe-
sulla. OS. 
Aarresaari
Aarresaaren henkilökunta
To 9.00–9.45 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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830181 Liikunta 60 + / -, 
ryhmä 2 

Ryhmä tarkoitettu n. 60-vuotiaille 
Mm. keppijumppaa, kuminauha-
jumppaa, jättipallojumppaa, step, 
venyttelyjumppaa ja perusjump-
paa ilman välineitä, pallopelejä 
ym. Jumpan jälkeen voi käydä pe-
sulla. OS. 
Aarresaari 
Aarresaaren henkilökunta
To 10.00–10.45

830184 Kuntojumppa 

Hieman kevyempi, kuin liikunta 
60+/- jumpat. Mm. keppijumppaa, 
kuminauhajumppaa, jättipallo-
jumppaa, step, venyttelyjumppaa 
ja perusjumppaa ilman välineitä, 
pallopelejä ym. Jumpan jälkeen 
voi käydä pesulla. OS. 
Aarresaari 
Aarresaaren henkilökunta
Ke 10.00–10.45 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830185 Kehonhuolto, 
ryhti, tasapaino 

Ryhti-kehonhuolto-tasapaino-tun-
nilla kehitetään ja huolletaan ran-
kaa tukevia lihaksia ja aktivoidaan 
toimintakykyä tasapainoon vaikut-
tavilla moninivelliikkeillä. Rauhal-
linen tunti, jossa on matala osallis-
tumiskynnys.
OS
Aarresaari 
Aarresaaren henkilökunta
Ti 11.00–11.45

Pe 17.30–18.15 
16.9.–25.11.2022,  
13.1.–21.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023  
Tunteja 10 sl, 14 kl  
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä



Liikunta-
ryhmät830186 Työ- ja toiminta- 

kykyä ylläpitävä liikunta 

Monipuolista jumppaa eri väli-
nein. Jumpan jälkeen voi käydä 
pesulla ja uimassa Aarresaaressa. 
Aarresaari 
Aarresaaren henkilökunta
To 12.00–12.45 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830187 
Eläkeläisten liikunta 

Monipuolista kuntoliikuntaa koko 
kehon liikuntakykyä ylläpitäen. 
Liikutaan sekä lattiatasossa että 
seisaallaan. Käytetään apuna kep-
pejä, tuoleja, kuminauhoja jne. 
Voidaan muokata ohjelmaa kurs-
silaisten mukaan. Pyritään löytä-
mään kaikille suotuisa tapa liikkua. 
Mukaan juomapullo ja jumppa-
matto (lainattavissa) OS 

830188 Naisten liikunta 
ja rentoutus, Lehtola 

Mukaan: juomapullo, joustavat 
vaatteet, sekä halutessa oma mat-
to + viltti.
Lehtolan ent. koulu/Äärelläsi 
Erja-Riitta Niskanen 
Ma 18.30–19.30 
12.9.–21.11.2022, 
9.1.–17.4.2023  
Tunteja 13 sl, 17 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Kansakoulun Sali 
Saija Salminen
Ma 12.00–12.45 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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Monipuolista liikuntaa oman 
kehonpainolla, sekä välineillä. 
Sykkeennostoa, sekä lihaskunto-
harjoittelua. Soveltuu kaiken tasoi-
sille liikkujille. Omista välineistä on 
hyötyä, mutta eivät ole pakollisia. 
Joka tunnilla tarvitset juomapulloa 
ja jumppamattoa. 
Lanneveden Sampola 
Noora Rautiainen 
Ma 18.00–18.45 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830189 Naisten 
liikunta, Sampola 

Lihaskuntoa, tasapainoa ja koor-
dinaatiota kehittäviä harjoituksia 
mukavan musiikin tahtiin. 
Kalmarin Nahjus 
Anita Poikonen 
Ke 18.00–18.45 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830190 Naisten  
liikunta, Kalmari 

Monipuolista ja kuntoa kohot-
tavaa jumppaa. Liikettä ja voimaa 
kehosta. Tanssin askelia. Sopiva 
kaiken tasoisille. Annetaan hel-
pompi ja vaikeampi vaihtoehto. 
Lisäksi: rentoustusta, mindfullnes 
(tietoinen läsnäolo) harjoituksia, 
oman kehon kuuntelua ja venytte-
lyä syvimpiinkin lihaksiin.   

Monipuolista liikuntaa oman ke-
honpainolla ja välineillä. Soveltuu 
kaiken tasoisille liikkujille. Omista 
välineistä hyötyä, mutta ei pakol-
lisia. Joka tunnille juomapullo ja 
jumppamatto mukaan. 
Rahkolan kylätupa 
Noora Rautiainen 
Ke 17.00–17.45 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830191 Naisten  
jumppa, Rahkola 
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Liikunta-
ryhmät

Tasapaino-lihaskunto-koordinaa-
tioharjoituksia mukavan musiikin 
tahtiin. Tunnin ohjelmisto sovelle-
taan osallistujien kunnon mukaan. 
Pylkönmäen koulu / sali 
Anita Poikonen 
Ti 18.00–18.45 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830192 Kaiken kansan 
kuntojumppa, Pylkön-
mäki 

Rauhallista venyttelyä, kehoa ja 
mieltä rauhoittavia rentoutushar-
joituksia. 
Pylkönmäen koulu / sali 
Anita Poikonen 
Ti 18.50–19.35 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830193 Kehonhuolto, 
Pylkönmäki 

Monipuolista liikuntaa oman ke-
honpainolla sekä välineillä. So-
veltuu kaiken tasoisille liikkujille. 
Omista välineistä hyötyä, mutta ei 
pakollisia. Joka tunnille juomapul-
lo ja jumppamatto mukaan. 
Rahkolan kylätupa 
Noora Rautiainen 
Ke 18.00–18.45 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830196 Äijäjumppa, 
Rahkola 

Monipuolista liikuntaa oman ke-
honpainolla sekä välineillä. So-
veltuu kaiken tasoisille liikkujille. 
Omista välineistä hyötyä, mutta ei 
pakollisia. Joka tunnille juomapul-
lo ja jumppamatto mukaan! 
Lanneveden Sampola 
Noora Rautiainen 
Ke 19.30–20.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830195 Äijäjumppa, 
Lanneveden Sampola 

Monipuolista liikuntaa oman ke-
honpainolla sekä välineillä. So-
veltuu kaiken tasoisille liikkujille. 
Omista välineistä hyötyä, mutta ei 
pakollisia. Joka tunnille juomapul-
lo ja jumppamatto mukaan. 
Mahlun ns-talo 
Noora Rautiainen 
To 18.30–19.15 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830197 Kuntoliikunta, 
Mahlu 

Jumppaa koko keholle niska-har-
tia-selkä seutua painottaen. Lii-
kuntaa myös lattiatasossa. Mu-
kaan juomapullo ja jumppamatto. 
Kansakoulun Sali 
Saija Salminen 
Ma 13.00–13.45 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830198 Niska-
hartia-selkä 

Kurssi on tarkoitettu kaikille liik-
kujille. Tunneilla tehdään koko-
naisvaltaisia venytyksiä ja ren-
toutuksia. Tunneilla harjoitetaan 
myös tasapainoa ja koordinaatiota 
erilaisia välineitä apuna käyttäen. 
Mukaan tarvitset vain juomapul-
lon ja jumppamaton. 
Lanneveden Sampola 
Noora Rautiainen 
Ma 19.00–19.45 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 10 sl, 13 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830199 Kehonhuolto, 
Sampola 

Kurssilla käydään läpi rintauinnin, 
selkäuinnin ja vapaauinnin tekniik-
kaa. Tarkoitettu aikuisille, joiden 
uimataito on vähintään 25m päin- 
ja selin asennossa tai jotka eivät 
ole aiemmin saaneet tekniikka-
opetusta. Tavoitteena löytää oikea 
ja tehokas uintiasento ja syventyä 
uinnin perustekniikoihin. Kurssi-
maksun lisäksi maksettavaksi tulee 
uimahallin uintimaksut. 
Aarresaari 
Noora Rautiainen 
Pe 17.00–18.00 
16.9.–25.11.2022 
Tunteja 13 sl 
Kurssimaksu 30,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830228 Aikuisten 
uintitekniikan kurssi 



Jooga,
shindo,

asahi

Liikunta-
ryhmät 18

830230 Golfopetusta 
aloittelijoille 

Golfopetusta laadukkaassa golf-
simulaattorissa 3 hengen ryhmä-
kurssilla. Sinulla ei tarvitse olla 
aiempaa kokemusta golfin pelaa-
misesta. Mailat ja muut tarvittavat 
välineet tarvittaessa golfseuran 
puolesta. Opiskelijat maksavat si-
mulaattorista Liikelataamoon itse 
12h käyttömaksun, eli 20€/kerta, 
joka jaetaan käyntikerralla muka-
na olevien opiskelijoiden kesken. 
Lisäksi Kansalaisopisto laskuttaa 
88€ kurssimaksun. Opetus tapah-
tuu arkisin klo 9-11:00 välillä, ope-
tusaika ja päivä sovitaan opettajan 
kanssa tarkemmin. 
Golfsimulaattori Liikelataamo, 
Rentontie 7 Saarijärvi 
Jukka Puranen 
13.9.–24.11.2022,  
9.1.–20.4.2023 
Tunteja 13 sl, 19 kl 
Kurssimaksu 88€
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830231 Golfopetusta 
harrastajille 

Golfopetusta laadukkaassa golf-
simulaattorissa 3 hengen ryh-
mäkurssilla. Kurssivaatimuksena 
aiemmin suoritettu Green card. 
Kurssilla kehitetään pelitaitoja oh-
jatuissa harjoituksissa. Paneudum-
me mm. tarkastelemaan ja kehit-
tämään swingi- ja puttitekniikkaa. 
Omia välineitä voit kuljettaa mu-
kana, mutta ne eivät ole välttä-
mättömiä. Opiskelijat maksavat si-
mulaattorista Liikelataamoon itse 
12h käyttömaksun, eli 20€/kerta, 
joka jaetaan käyntikerralla muka-
na olevien opiskelijoiden kesken. 
Lisäksi Kansalaisopisto laskuttaa 
88€ kurssimaksun. Opetus tapah-
tuu arkisin klo 9-11:00 välillä, ope-
tusaika ja päivä sovitaan opettajan 
kanssa tarkemmin. 
Golfsimulaattori Liikelataamo, 
Rentontie 7 Saarijärvi 
Jukka Puranen 
12.9.–24.11.2022,  
9.1.–20.4.2023 
Tunteja 13 sl, 19 kl 
Kurssimaksu 88€ 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830209 Kaikille avoimia 
liikuntatapahtumia

Liikuntatapahtumat ovat ilmaisia, 
kaikille avoimia ja järjestetään 
yhteistyössä Sydänyhdistyksen 
kanssa. Tapahtumia toteutamme 
keskiviikkoisin 7., 14., 21.,28.9. ja 
5.10.2022. Tapahtumista ilmoi-
tamme tarkemmin syyskuun 
alkupuolella Sydänyhdistyksen ja 
kansalaisopiston Facebook sivuil-
la. Sieltä selviää paikka, aika ja oh-
jaaja. Mukaan reipas mieli, luvas-
sa mukavaa liikkumista yhdessä. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
To 17.00–18.00 
7.9.2022 - 5.10.2022
Kurssi on maksuton

Kuva-
taide-
koulu

Kuvataidekoulu 5-18-vuotiaille
Saarijärven kuvataidekoulu järjestää lapsille ja nuorille tavoitteellista, tasolta toiselle 
etenevää yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta ja muuta kuvataiteen 
edistämiseen liittyvää toimintaa. Opetuksen sisällöt ja menetelmät suunnitellaan nuorten ikään ja 
kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, 
tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle.
 
• Opetus järjestetään ikäkausittain muodostetuissa ryhmissä: varhaisiän kuvataidekasvatus, ku-

vataiteen yhteiset opinnot ja kuvataiteen teemaopinnot
• Opettajina kuvataideopettaja Kaisu Hiltunen ja taidemaalari/kuvanveistäjä Kirsi Tapper
• Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on keväisin. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös 

lukuvuoden aikana. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Lukuvuoden hinta 195 € laskutetaan kahdessa erässä (syksy 95 € / kevät 100 €). Materiaalit sis. 

hintaan.
• Sosiaalisin ja taloudellisin perustein on haettavissa alennusta kevätlukukauden kurssimak-

susta. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee toimittaa rehtori Timo Tikalle,  
timo.tikka@saarijarvi.fi 31.10.2022 mennessä. Kevätlukukaudella aloittavat voivat hakea alen-
nusta 31.1.2023 mennessä.

• Peruutusehdot: 26.8.2022 saakka peruutus on maksuton. Jo laskutettuja kurssimaksuja ei palau-
teta. 

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.saarijarvi.fi/kuvataidekoulu tai puh. 044 459 8456
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Lukujärjestys 2022-2023 julkaistaan elokuussa!

UUSI KUVATAIDEOPETTAJA ALOITTAA! 

Taiteenperusopetuksen opettajana aloittaa 
kuvataideopettaja Kaisu Hiltunen. Hän vastaa  
Kansalaisopiston kuvataidekoulun opetuksesta 
yhdessä taidemaalari/kuvanveistäjä 
Kirsi Tapperin kanssa.

Kaisu Hiltunen



kuvataiteet
ja muo-

toilu

110302 Kuvanveisto 

Valmistetaan veistoksia erilaisia 
kuvanveistotekniikoita käyttäen; 
kipsiä, savea, betonia tai pronssia. 
Kurssilla voi valmistaa myös puu-
tarhaveistoksia. Teoksia voi tehdä 
mallista tai oman suunnitelman 
mukaan. Kurssi sopii aloittelijoil-
le, sekä aiemmin harrastaneille, 
kaikille kuvanveistosta kiinnostu-
neille. Kokoonnutaan joka toinen 
lauantai. 
Kansakoulun Taideluokka 
Alberto Ferretti 
La 13.00–17.00 
17.9.–26.11.2022,  
14.1.–22.4.2023 
Tunteja 30 sl, 40 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110313 Vedic Art 
-luovuuden lähteillä 

Kuka olet ja minne olet matkalla? 
Intuitiivinen Veda-maalauskurs-
si. Perustuu 17. prinsiippiin, jotka 
johdattavat eteenpäin. Sana veda 

via esteitä ja auttaa löytämään 
oma yksilöllinen tapa ilmaista it-
seämme vapaasti kaikessa toimin-
nassamme. Ei edellytä maa-laus- 
tai piirustustaitoa eli Vedic Artia 
voi harrastaa iästä riippumatta 
ilman aikaisempaa kokemusta. 
Asioita alkaa nähdä laajemmin ja 
voi tehdä rohkeammin valintoja 
elää muutoksessa ja päästää irti 
vanhasta. Vedic Art toimii tienä 
löytää taiteilija meistä jokaisesta. 
Töitä ei arvioida eikä ole olemassa 
oikeaa tai väärää tapaa ilmaista it-
seään. Opettaja on ennen kurssin 
alkua yhteydessä s-postilla opis-
kelijoihin ja neuvoo mitä tarvitsee 
olla mukana kurssilla. Tunnit sis. 
30 min ruokatauon. 17-18.9, 15-
16.10, 19-20.11.2022 
Kansakoulun Teorialuokka 
Kirsi Collander-Honkonen 
La-su 10.00–16.00 
17.9.–20.11.2022 
Tunteja 44 sl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110331 Grafiikka, 
päiväryhmä 

Kurssilla tutustutaan vanhoihin 
syväpainotekniikoihin, kuten viiva 
-ja akvatintasyövytys sekä kuiva-
neula. Kuva piirretään päällyste-
tylle kuparilaatalle, jonka jälkeen 
laattaa syövytetään. Lopuksi kuva 
vedostetaan syväpainoprässil-
lä etsauspaperille. Ideana on, 
että valmiista laatasta painetaan 
useampia vedoksia. Tämä metal-
ligrafiikan tekeminen on yllätyk-
sellistä, kiinnostavaa käsityötä. 
Tarvikkeista saat tietoa kurssin 
alussa. 
Kuvataidekoulu/Grafiikka 
Kaisu Hiltunen 
Pe 11.30–13.45 
16.9.–25.11.2022,  
13.1.–21.4.2023 
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110383 Kansalaisopis-
ton perjantaileffat,  
kertamaksajat 

Kurssille voi osallistua myös ker-
takävijänä. Kertakävijät eivät il-
moittaudu netin kautta, vaan 
paikan päällä, tällöin maksu 5 €/
kerta. Kertamaksun voi hoitaa 
Smartumin setelillä, Smartum-
Paylla tai pankkikortilla. Varaa 
aikaa ilmoittautumiseen. Ei kä-
teismaksumahdollisuutta. Ohjel-
miston voit tarkistaa osoitteesta: 
www.saarijarvenelokuvakerho.fi. 
 
Kertamaksu 5,00 € 

kuvatai-
teet ja 
muotoilu

110332 Grafiikka,  
iltaryhmä 

Kurssilla tutustutaan vanhoihin 
syväpainotekniikoihin, kuten viiva 
-ja akvatintasyövytys sekä kuiva-
neula. Kuva piirretään päällyste-
tylle kuparilaatalle, jonka jälkeen 
laattaa syövytetään. Lopuksi kuva 
vedostetaan syväpainoprässillä et-
sauspaperille. Ideana on, että val-
miista laatasta painetaan useam-
pia vedoksia. Tämä metalligrafiikan 
tekeminen on yllätyksellistä, kiin-
nostavaa käsityötä. Tarvikkeista 
saat tietoa kurssin alussa 
Kuvataidekoulu/Grafiikka 
Kaisu Hiltunen 
Ke 18.00–20.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110381 Maalauskurssi 
 

Kurssi tarjoaa opetusta maalauk-
seen ja sen eri tekniikoihin niin 
aloittelijoille kuin kokeneemmille 
maalareillekin. Omat maalaustar-
vikkeet mukaan. 
Kansakoulun Taideluokka 
Jouko Hackzell 
Ke 10.15–12.30 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110382 Oppia piirtämi-
seen ja maalaamiseen 

Kurssi tarjoaa perus opetusta, 
sekä syvempää opetusta piirtämi-
seen ja maalaamiseen yksilöllises-
ti. Omat piirustus- ja maalaustar-

vikkeet mukaan. 
Kansakoulun Taideluokka 
Jouko Hackzell 
Ke 16.30–18.45 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110384 Kansalaisopis-
ton perjantaileffat 

Joka toinen perjantai Saarijär-
vi-salissa nähdään laadukkaita 
kansainvälisiä elokuvia laidas-
ta laitaan. Elokuvan jälkeen on 
mahdollista jäädä keskustele-
maan nähdystä elokuvasta ve-
täjän johdolla. Ajankohdat syksy 
16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 25.11. 
ja 9.12 kevät 13.1., 27.1., 10.2., 
24.2., 10.3., 24.3. ja 14.4. Huo-
maathan, että kevään aikataulu 
on epäsäännöllinen, viikonpäivä 
ja esitysaika ovat kuitenkin samat.  
 
Ilmoittautumiset koko lukuvuo-
deksi netin kautta tai puhelimit-
se ennakkoon. Ilmoittautuminen 
koko lukuvuodeksi paikanpäällä 
ei ole mahdollista. Kurssille voi 
osallistua myös kertakävijänä. Ker-
takävijät eivät ilmoittaudu netin 
kautta, vaan paikan päällä, tällöin 
maksu 5 €/kerta. Kertamaksun 
voi hoitaa Smartumin setelillä, 
SmartumPaylla tai pankkikortilla. 
Varaa aikaa ilmoittautumiseen. Ei 
käteismaksumahdollisuutta. Oh-
jelmiston voit tarkistaa osoitteesta 
www.saarijarvenelokuvakerho.fi. 
 
Kaupungintalo 
Yhteistyössä Saarijärven elokuva-
kerho ry:n kanssa 
Pe 18.30–21.00 
16.9.–9.12.2022,  
13.1.–14.4.2023 
Tunteja 20 sl, 23 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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110385 Valokuvaus 
 

Kuvaustilanne, havaitseminen, ku-
van muodollinen ja sisällöllinen 
valikointi haltuun tällä kurssilla! 
Teemoja: dokumentoiva kuvaus, 
matka– ja luontokuvaus, kamera-
piirustus, lavastetut kuvat. Sopi-
vasti teoriaa ja tekemistä, yhteisiä 
harjoituksia, kuvausretkiä, koti-
tehtäviä, palautetunteja. Kuvaus-
väline järkkäri, tabletti jne. Kuvien 
siirto tietokoneelle, tallennus ja 
muokkauksen perusteita opiskeli-
joiden laitteilla. 
Herajärven koulu 2.krs / Kans.opis-
ton tietotekn. luokka 
Lea Saikkonen 
To 17.30–19.45 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–30.3.2023 
Tunteja 30 sl, 33 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

tarkoittaa tietoa, joka meillä on si-
sällämme valmiina. Onko ”sisäisel-
lä lapsellasi” mahdollisuus ilmaista 
itseään luovasti? Kurssin tarkoitus 
on purkaa luovuutemme tiellä ole- 
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Musiikki

Musiikki

Musiikin yksilöopetukseen jatkoilmoittautuminen oli keväällä. Uusia oppilaita otetaan rajallisesti. Il-
moittautuminen ajalla 8.8. - 26.8. osoitteessa www.opistopalvelut.fi/saarijarvi 

Lisätietoa musiikin ryhmistä musiikinopettaja Vesa-Matti Laaksoselta puh. 044 4598770
Kuoroihin ilmoittaudutaan paikan päällä ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

22

110110 Musiikin yksilöopetus, uusien oppilaiden ilmoittautuminen, Saarijärvi

Huom. uudet oppilaat ilmoittautuvat ensin varasijalle 
 
Ilmoita instrumentti ja aika (15 min tai 30 min), toive viikonpäivästä ja kellonajasta. Vaihtoehtoina ovat yk-
sinlaulu, piano, kitara, sähkökitara, sähköbasso, huilu, puhallinsoittimet, kantele, harmonikka, jousisoittimet 
ja lyömäsoittimet. Opettaja ottaa yhteyttä paikan saaneisiin ennen opetuksen alkamista. Kurssimaksut (15 
min/110€, 30 min/200€). Opetusajat ovat arkipäivisin iltapäivästä iltaan, joitakin poikkeuksia voi olla opet-
tajasta/instrumentista riippuen. Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Yksilöopetuspaikan peruminen 
on maksutonta 26.8.2022 mennessä. Tämän jälkeen veloitamme koko kurssimaksun. 
12.9.–27.11.2022, 9.1.–23.4.2023  / Ilm. 26.8.2022 mennessä

110114  
Onnenlaakso-kuoro 

Yhteis- ja soololaulua yksiäänises-
ti ja moniäänisesti. Sopii alkavalle 
kuorolaiselle. Voit ilmoittautua 
ennakkoon tai paikan päällä en-
simmäisellä kerralla. 
Lehtolan ent. koulu/Äärelläsi 
Mikko Kallio 
Su 19.00–20.30 
18.9.–27.11.2022,  
15.1.–23.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 

110115 Kalmarin kuoro 

Harjoittelemme 2-3-äänisiä 
lauluja: kansanlauluja, joulu-
lauluja, hengellisiä lauluja yms. 
Äänenmuodostusta. Esiintymisiä 
runsaasti erilaisissa juhlissa, hoi-
tolaitoksissa jne. Voit ilmoittau-
tua ennakkoon tai paikan päällä 
ensimmäisellä kerralla. OS 
Kalmarin Nahjus 
Veikko Heinäaho
Ma 18.30–20.00 
12.9.2022 - 21.11.2022  
9.1.2023 - 17.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 43,00 € 

110116 Ikikukat 

2-3 - äänistä sekakuoro-ohjelmis-
toa varttuneemmille laulajille. Voit 
ilmoittautua ennakkoon tai paikan 
päällä ensimmäisellä kerralla. OS 
Työväentalo 
Vesa-Matti Laaksonen 
Ti 14.15–15.45 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 43,00 € 
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Saarijärven kansalaisopiston 
musiikinopettaja vaihtuu 

Maritta Heikkurisen työtä kansalaisopiston 
musiikinopetuksessa tulee jatkamaan KM, 
kanttori, luokanopettaja Vesa-Matti Laaksonen. 

Musiikinopetuksen suunnittelu- ja koordinointitehtä-
vien lisäksi  hänen tehtäviinsä kuuluu tulevana luku-
kautena kuoroja, muuta ryhmäopetusta sekä myös 
yksilöopetusta. Yksilöopetuksen painopistealueina 
ovat  pianonsoitto ja vapaa säestys.  
 
Edellä mainitun lisäksi kuluvana lukuvuonna musiikin 
päätoimisen opettajan työtehtäviin kuuluu myös kau-
pungin kulttuuritilaisuuksien ja –tapahtumien suun-
nittelua ja organisointia.

Musiikki

110117 Kuurankukat 

2-3- äänistä sekakuorolaulua vart-
tuneemmille laulajille. Voit ilmoit-
tautua ennakkoon tai paikan pääl-
lä ensimmäisellä kerralla. OS 
Kansakoulun Sali 
Maria Ojanperä 
Ti 11.30–13.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 43,00 € 

110121 Kanteleyhtye 
Kantele-Kirsikat 

Pitkään harrastaneiden aikuis-
ten ryhmä. Ryhmässä soitetaan 
16-kielistä kannelta sekä suur-
kannelta stemmoissa näppäillen 
sekä soinnuilla säestäen. Ryh-
män yksi tavoite on yhtyesoit-
totaitojen hiominen. Jos haluat 
ilmoittautua uutena opiskelijana 
tähän ryhmään, olethan yhtey-
dessä opettajaan hyvissä ajoin 
ennen ilmoittautumista. Ryhmä 
kokoontuu tiistaisin klo 18-19.15  
Kansakoululla. 
Kansakoulun Kahvio 
Maria Ojanperä 

Ti 18.00–19.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 17 sl, 23 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110122 Laitakaupungin 
Orkesteri 

Musisoidaan Dallapén ja Metro-
tyttöjen tyyliin. 
Valolan orkesteritila 
Teijo Rekonen 
To 14.00–15.30 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110123 
Harmonikkaorkesteri 

Harmonikkayhtyeelle sovitetun 
perinteisen ohjelmiston harjoit-
telua.Aiemmasta soittokokemuk-
sesta hyötyä kurssilla. Muutamia 
esiintymisiä kauden aikana. 
Soitin Oy 
Teijo Rekonen 
Ti 17.00–18.30 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 

Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110125 Viihdeorkesteri 

Viihdemusiikkia suuren maailman 
meiningillä. Uudet soittajat ovat 
myös tervetulleita. Kokoontumis-
paikka tarkentuu myöhemmin. 
Yhtenäiskoulu/musiikkiluokka 
Jukka Puranen 
Ke 18.00–20.15 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110127 
Puhallinorkesteri 

Soitamme perinteistä sekä viih-
teellistä puhallinmusiikkia. Ko-
koontumispaikka varmentuu myö-
hemmin. 
Yhtenäiskoulu/musiikkiluokka 
Raimo Rytsy 
Ti 18.30–20.45 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
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110128 Rollarit 

Yhteismusisointia ja laulamista 
bändissä. Mukaan pääsee jos on 
intoa ja jos soitto tai laulu yhtään 
onnistuu. 
Valolan orkesteritila 
Toni Vaalamo 
Ti 18.00–20.00 
13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 27 sl, 37 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110129 Dixie Paavot 

Soitamme 20- ja 30-lukujen Dixie-
land- ja Jazz-musiikkia. Kokoontu-
mispaikka ilmoitetaan myöhem-
min. 
Raimo Rytsy 
To 18.30–20.45 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110196 Musiikkituokio, 
Annantupa  

Lauletaan yhdessä lauluja eri aihe-
piireistä ja aikakausilta. Kokoontuu 
syyslukukaudella 4 kertaa, kevätlu-
kukaudella 5 kertaa. OS.
Annantupa 
Teijo Rekonen 
Ke 12.00–12.45 
14.9.–23.11.2022,
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 4 sl, 5 kl 
Kurssimaksu 22,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110199 Laulupiiri, 
Pajupuro 

Lauletaan yhdessä lauluja eri aihe-
piireistä ja aikakausilta. Kokoon-
tuu syksyllä parittomilla viikoilla, 
keväällä parillisilla viikoilla. 
Pajupuron entinen koulu 
Teijo Rekonen 
To 18.30–20.00 
15.9.–24.11.2022, 
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 16 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tasokasta mieskuorolaulua, äänen-
käytön ohjausta ja tekniikka. Laulut 
perinteistä, viihdettä, kansanlau-
luja...esiintymisiä ja konsertteja. 
Voit ilmoittautua kuoroon ennak-
koon tai paikan päällä ensimmäi-
sellä kerralla. Kokoontumispaik-
ka ilmoitetaan myöhemmin. OS. 
Vesa-Matti Laaksonen
Ma 18.30 - 20.45
12.9.2022 - 21.11.2022,  
9.1.2023 - 17.4.2023
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 

110113 Saarijärven  
Laulumiehet
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Viitasalo-opiston musiikkileikkikoulun ja 
soitinvalmennuksen sekä musiikin ja 

tanssin perusopetuksen oppilaspaikat

Viitasalo-opiston musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmiin voi ilmoittautua 19.8.2022 
mennessä. Musiikkileikkikouluryhmiä perustetaan Saarijärvellä keskustaan (koulukeskuksen 
Väistökoulu) ja Lanneveden koululle, soitinvalmennusryhmä toimii Väistökoululla. Ryhmät 
aloittavat viikolla 35, 29.8.2022 alkaen.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille (0–6 vuotiaille) lapsille. 
Musiikkileikkikoulussa pyritään leikin, laulun ja liikunnan kautta antamaan lapsille musiikillisia 
perusvalmiuksia sekä tutustutetaan lapsia eri musiikkityyleihin. Musiikkileikkikoulussa lapset 
jaetaan ikäkauden mukaisiin ryhmiin, kussakin ryhmässä on 5–12 lasta.

Soitinvalmennus on tarkoitettu 5 – 8 vuotiaille lapsille. Soitinvalmennus kestää yhden 
lukuvuoden ja tapahtuu sekä ryhmäopetuksena että yksilö- tai pienryhmäopetuksena. 
Ryhmätunneilla tutustutaan eri soittimiin, opitaan erilaisia asioita musiikista ja 
musiikkiopistossa opiskelusta ja tärkeä osa opiskelua on tutustua musiikkiopiston muihin 
oppilaisiin ja opettajiin. Soitinjaksoilla oppilaat käyvät tutustumassa kolmen viikon jaksoissa 
4 – 5 eri instrumentin opiskeluun joko yksilöopetuksena tai pienissä ryhmissä.

Musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa viitasalo.eepos.fi, valitse Hakeudu oppilaaksi -painike ja sen jälkeen 
Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen 2022 – 2023 -lomake, 
täytä tiedot huolellisesti ja lähetä lomake!

Musiikin ja tanssin perusopetukseen voi myös vielä ilmoittautua. Musiikin ja tanssin 
perusopetuksen syyslukukausi alkaa 15.8.2022.

Musiikin ja tanssin perusopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa viitasalo.eepos.fi, valitse Hakeudu oppilaaksi -painike ja sen jälkeen 
Ilmoittautuminen musiikin perusopetukseen tai Ilmoittautuminen tanssin perusopetukseen 
-lomake, täytä tiedot huolellisesti ja lähetä lomake!
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110401 Kudonta,  
Lannevesi 

Kurssilla kudotaan kangaspuilla 
erilaisia töitä kurssilaisten toivei-
den mukaan. Opetellaan kudon-
taan liittyviä asioita. 
Lanneveden Sampola 
Satu Väisänen 
Ke 18.00–20.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Kudonnan alkeita sekä edisty-
neempää tekniikkaa. Opetellaan 
kankaan rakentamista loimen luo-
misesta kutomiseen. Kudotaan 
erilaisia käyttö- sekä sisustusteks-
tiilejä. Materiaaleja voidaan tilata 
yhteistilauksena. 
Häkkilän kylätupa 
Saija Salminen 
Ti 18.15–20.30 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110403 Kädentaidot, 
Mahlu 

Kurssilla tehdään eri tekniikoilla 
erilaisia käsitöitä kurssilaisten toi-
veiden mukaan. 
Mahlun ns-talo 
Satu Väisänen 
Ma 18.00–20.15 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Nahjuksen Näpsäkät. Käsityö- ja 
askarteluryhmä. Tule mukaan 
ideoimaan, tekemään ja onnistu-
maan. Käytämme työskennelles-

110407 Neulootikot 

Jos tunnistit itsesi kurssin nimes-
tä, Tervetuloa! Neulomme, rupat-
telemme, ehkä kahvittelemme ja 
otamme rennosti tehden yhdessä 
käsitöitä. Jos puikkojen heilutus ei 
innosta, voit vaikka virkata, tehdä 
haarukkapitsiä, kinnasneulatöitä 
tai jotain muita lankatöitä. Kurssi 
sopii myös aloittelijoille. Jokainen 
hankkii itse omat materiaalinsa, 
neuvomme ja keskustelemme par-
haista ostopaikoista yhdessä. Syk-
sy: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 
23.11.2022 
Kansakoulun Kahvio 
Taina Pöllänen 
Ke 18.00–20.15 
14.9.–23.11.2022 
Tunteja 18 sl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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Käden-
taidot

110402 Kudonta,  
Häkkilä 

110404 Kädentaidot, 
keskusta 

Kurssilla tehdään erilaisilla teknii-
koilla käsitöitä kurssilaisten toivei-
den mukaan. 
Herajärven koulu/tekstiililuokka 
Satu Väisänen 
Ti 18.00–20.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110405  
Nahjuksen Näpsäkät 

sämme erilasia materiaaleja ja 
tekniikoita. Materiaalit maksetaan 
itse, tarvittaessa voimme tehdä 
yhteishankintoja.  OS.
Kalmarin Nahjus 
Marketta Piispanen 
Ke 11.00–13.15 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 63,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Käden-
taidot110409 Tilkkutyöt 

Tehdään tilkkutöitä vanhoista ja/
tai uusista kankaanpaloista. Osal-
listujien toiveiden mukainen uusi 
yhteinen aihe, tekniikka tai blok-
ki joka tilkkutyö-lauantai. Edellä 
opitun käyttäminen yksilöllisiä 
tuotteita (kassi, liina, peitto ym.) 
ommeltaessa. Kokoontumispäi-
vät syksy: 17.9, 15.10, 29.10, 
12.11.2022 kevät: 14.1, 11.2, 11.3, 
1.4.2023 Aika:10-16, sis.45min. 
tauon. 
Herajärven koulu/tekstiililuokka 
Sari Perhonen-Pirttiniemi 
La 10.00–16.00 
17.9.–12.11.2022,  
14.1.–1.4.2023 
Tunteja 28 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110413 Sieni- ja  
kasvivärjäyskurssi 

Käytettävät värjäysmenetelmät 
soveltuvat luonnonkuiduille. Hel-
poin värjättävä on suomenlam-
paan villa. Myös sukkalanka, jossa 
on 15-20% polyamidia värjäytyy 
hyvin. Kasvikuituihin kuten puu-
villa ja pellava saadaan vaaleita 
sävyjä. Parhaat värjäystulokset 
saa vaaleisiin lankoihin. Värjäysai-
neiden hankinta/keruu neuvotaan 
infokerrassa tiistaina 6.9. Materi-
aalimaksu noin 10 €, maksetaan 
kurssilla opettajalle. Ti 6.9 ja pe 
23.9 klo 18:00-20:15, la-su 24-
25.9 klo 10:00-16:30. La-su ajassa 
mukana 30min. ruokatauko. 
Kalmarin Nahjus 
Pirkko Pirttinen 
Ti 18.00–20.15, Pe 18.00–20.15, 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
6.–25.9.2022 
Tunteja 23 sl 
Kurssimaksu 42,00 €  
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110414 Kranssikurssi 

Kurssilla opit valmistamaan krans-
sin pohjasta alkaen. Voit tehdä 
omastasi juhlaan sopivan, oveen 
käyvän, kynttilän ympärille, as-
tiaan… sisälle tai ulos. Myös havu- 
tai mustikanvarpu pallon valmistus 
mahdollista. Tällä kurssilla pääste-
tään luovuus valloilleen! Ensim-
mäisellä kerralla 13.10 teoriaa ja 
suunnittelua, ohjeita ja ideoita. 
Käydään lävitse mitä tarvitset mu-
kaasi seuraaville kerroille. 29.10 
ja 12.11 jokainen ehtii valmistaa 
omia kransseja ja palloja vaikka 
useamman. 
Kansakoulun Taideluokka 
Taina Pöllänen 
To 18.00–20.15, La 10.00–14.00 
13.10.–12.11.2022 
Tunteja 13 sl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 2.10.2022 mennessä

Käyttö- ja koristekeramiikan val-
mistusta käsinrakennustekniikoilla 
ja halutessa dreijaamalla. Harjoi-
tellaan koristelumenetelmiä ja la-
sittamista. Tee vaikka omat tontut 
saunankiukaalle ja astioita kotiin 
tai mökille. Savet ja tarvikkeet saa 
ostettua opettajalta. 
Kuvataidekoulu/Keramiikka 
Sari Hämäläinen 
Ma 11.00–13.15 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110420 Keramiikka,  
keskusta 
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Käyttö- ja koristekeramiikan val-
mistusta käsinrakennustekniikoil-
la ja halutessa dreijaamalla. Har-
joitellaan koristelumenetelmiä 
ja lasittamista. Tee vaikka omat 
tontut saunankiukaalle ja astioi-
ta kotiin tai mökille. Savet ja tar-
vikkeet saa ostettua opettajalta. 
Kuvataidekoulu/Keramiikka 
Sari Hämäläinen 
M: 18.00 - 20.15
12.9. - 21.11.2022, 
9.1. - 17.4.2023
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110421 Keramiikka,  
keskusta



Jooga,
shindo,

asahi

Tanssi-
ryhmät
Käden-
taidot 

110422 Keramiikka,  
Kolkanlahti 

Käyttö- ja koristekeramiikan val-
mistusta käsinrakennustekniikoilla 
ja halutessa dreijaamalla. Harjoi-
tellaan koristelumenetelmiä ja la-
sittamista. Tee vaikka omat tontut 
saunan kiukaalle ja astioita kotiin 
tai mökille. Savet ja tarvikkeet saa 
ostettua opettajalta. 
Sarin keramiikkapaja, Kolkanlahti 
Sari Hämäläinen 
Ti 17.00–19.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Käyttö- ja koristekeramiikan val-
mistusta käsinrakennustekniikoilla 
ja halutessa dreijaamalla. Harjoi-
tellaan koristelumenetelmiä ja la-
sittamista. Tee vaikka omat tontut 
saunan kiukaalle ja astioita kotiin 
tai mökille. Savet ja tarvikkeet saa 
ostettua opettajalta. 
Konttimäen entinen koulu 
Sari Hämäläinen 
Ke 12.00–14.45 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110425 Posliinin-
maalaus, Kansakoulu 

Posliinimaalausta perinteisin ja 
uusin menetelmin. Tule ja maalaa 
vaikka kokonaan oma astiasto tai 
laattoja persoonalliseen remont-
tiin! Värejä ym. tarvikkeita saa os-
tettua opettajalta. 
Kansakoulun Taideluokka 
Sari Hämäläinen 

Ti 12.00–14.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110426 Sepäntyöt 

Käyttö- ja koriste-esineiden val-
mistusta omista raudoista. Hiilet 
sisältyvät kurssin hintaan, omat 
raudat. 
Pohjoisen Keski-Suomen Ammat-
tiopisto, luonnonvara-ala 
Iivari Pääkkönen 
Ma 18.00–20.15 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 90,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110427  
Puutyöt ja entisöinti 

Puutöitä ja pienten huonekalujen 
entisöintiä. Säilytystilat ovat rajal-
liset. 
Herajärven koulu/tekniset tilat 
Iivari Pääkkönen 
To 17.00–20.00 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 40 sl, 56 kl 
Kurssimaksu 79,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110428 Naisten puutyöt 

Puutöitä kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Puusta voi tehdä mitä 
vain. Jokainen hankkii materiaalit 
itse, tarvittaessa opettaja neuvoo 
materiaalin hankinnassa. 
Herajärven koulu/tekniset tilat 
Mauri Kauppinen 
Ke 17.00–20.00 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 40 sl, 56 kl 
Kurssimaksu 79,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110432 Soitinrakennus 

Soitinrakennus: pääasiassa kitarat, 
bassot ym. kielisoittimet. Omat 
materiaalit. 
Herajärven koulu/tekniset tilat 
Ilkka Mankonen 
La 10.00–13.00 
17.9.–26.11.2022,  
14.1.–22.4.2023 
Tunteja 36 sl, 56 kl 
Kurssimaksu 79,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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110423 Keramiikka,  
Konttimäki 

Puutöitä omien toiveiden mu-
kaan. 
Herajärven koulu/tekniset tilat 
Iivari Pääkkönen 
Ti 17.00–20.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 40 sl, 56 kl 
Kurssimaksu 79,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110430 Puutyöt 

110485 Shamaanirum-
mun valmistus 

Kurssilla rumpu valmistetaan 
ompelemalla poron nahasta valmi-
iseen puu kehikkoon kehärumpu. 
Halutessasi voit myös värjätä rum-
mun ja piirtää kuvioita. Lopuksi 
valmistetaan vielä rumpukapula. 
Ilmoittautuessasi kysytään nahan 
tilaamista varten, minkä kokoisen 
rummun haluat valmistaa näistä 
vaihtoehdoista: 1. pyöreä, 45cm 
halkaisija. 160€ 2. soikea, jätti, 
50x70cm. 180€ 3. soikea, pieni, 
30x41cm. 130€ Materiaalit makse-
taan opettajalle suoraan. Kurssilla 
30min. ruokatauko. 
Petran omat tilat / Lannevesi 
Petra Reiman 
La 10.00–17.00 / 24.9.2022 
Tunteja 9 sl / Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Sana-
taide

Sanataide ja kirjallisuus

110601 
Lanneveden Runoryhmä 

Luemme ja tutkimme yhdessä 
runoja. Keskustelemme niistä 
kunkin kokoontumiskerran tee-
man mukaan. Syksy: 21.9, 12.10, 
16.11.2022 Kevät: 18.1, 15.2, 15.3, 
19.4.2023. OS.
Lanneveden Sampola 
Tanja Alkula-Temonen 
Ke 12.00–13.30 
21.9.–16.11.2022,  
18.1.–19.4.2023 
Tunteja 6 sl, 8 kl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

27.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 32 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110602 Luovat sanat - 
kirjoitusryhmä 

Eri kirjoittamisen tyylilajeja kokeil-
len lähestymme kirjallisuuden ai-
neksia ja aiheita, joita oma elämä 
jo tarjoaa moninaisesti. Paitsi kau-
nokirjallisuuden, niin myös musii-
kin, kuvataiteen, omien uniemme 
ja haaveittemme ja koko elinym-
päristömme suomin virikkein heit-
täydymme kirjoittajan asentoon ja 
annamme kynän viedä ja yllättää. 
Luovat sanat -ryhmässä on vapaus 
etsiä ja löytää sanoja, vahvistaa il-
maisua, sanoittaa mielikuvia. Kurs-
silaisilla omat vihkot ja kirjoitusvä-
lineet. Syksy: 27.9, 11.10, 25.10, 
8.11, 22.11.2022 kevät: 10.1, 24.1, 
7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4.2023 
Kirjasto 
Jarna Pihlajamäki 
Ti 10.30–13.45

110603 Runopoluilla 

Runopoluilla-kurssilla luetaan 
runoja eri vuosikymmeniltä. Tu-
tustumme mm. runon tyyli- ja 
tehokeinoihin myös kirjoitushar-
joitusten kautta. Harjoittelemme 
tulkintaa, ja iloitsemme luku- ja 
kirjoitusmatkastamme lyriikkaan. 
Syksy: 21.9, 5.10, 2.11, 16.11.2022 
Kevät: 18.1, 1.2, 15.2, 15.3, 29.3, 
12.4, 19.4.2023 Näiden käyntiker-
tojen lisäksi vapaa-ehtoinen Mati-
nea 15.5.2023. 
Kansakoulun Kahvio 
Jarna Pihlajamäki 
Ke 10.30–13.45 
21.9.–16.11.2022,
8.1.–15.5.2023 
Tunteja 16 sl, 32 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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110802 Murreppiiri 

Lähetetään murteemme sano-
ja selityksineen digitaaliseen 
Suomen murteiden sanakirjaan, 
vertaillaan murretta kyläkuntien 
välillä, tarkastellaan murretta 
Harri Tapperin lukemana kirjas-
taan Syyntakeeton mies. Käytössä 
Pentti Kähkösen Soarjärven mur-
tee´ opas, sekä kirjastosta suo-
men sanakirjat. OS. Syksy: 14.9, 
5.10, 26.10, 9.11, 23.11.2022 Ke-
vät: 11.1, 1.2, 22.2, 15.3, 5.4.2023 
Kirjasto
Lauri Koskinen
Ke 18.00 - 19.30
14.9. - 23.11.2022,
11.1. - 5.4.2023
Tunteja 20 sl, 20 kl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä



830201 Ensiavun pe-
ruskurssi EA1, ryhmä 1 

SPR:n sertifiointi sisältyy hintaan. 
Ilmoita tätä varten henkilökohtai-
nen sähköpostiosoitteesi. Tapa-
turmat ja niiden yleisyys, toiminta 
tapahtumapaikalla, potilaan tutki-
minen, elvytystapahtuma, sairaus-
kohtaukset, verenvuodot ja sokki, 
haavat ja ruhjeet, pään ja kasvo-
jen vammat, raajojen murtumat 
ja nivelvammat, myrkytykset ja 
palovammat. Kurssin hyväksytty 
suorittaminen edellyttää osallistu-
mista koko kurssin ajan. 
Rahkola-sali (Kaupungintalo 2.krs) 
Rauni Lankinen 
Ke-to 9.00–16.00 
5.–6.10.2022 
Tunteja 16 sl 
Kurssimaksu 84,00 € 
Ilm. 25.9.2022 mennessä

830202 Ensiavun pe-
ruskurssi EA1, ryhmä 2 

SPR:n sertifiointi sisältyy hintaan. 
Ilmoita tätä varten henkilökohtai-
nen sähköpostiosoitteesi. Tapa-
turmat ja niiden yleisyys, toiminta 
tapahtumapaikalla, potilaan tutki-
minen, elvytystapahtuma, sairaus-
kohtaukset, verenvuodot ja sokki, 
haavat ja ruhjeet, pään ja kasvo-
jen vammat, raajojen murtumat 
ja nivelvammat, myrkytykset ja 
palovammat. Kurssin hyväksytty 
suorittaminen edellyttää osallistu-

830203 Ensiavun ker-
tauskurssi / Hätä-EA 

SPR:n sertifiointi sisältyy hintaan. 
Ilmoita tätä varten henkilökohtai-
nen sähköpostiosoitteesi. Toimin-
ta tapahtumapaikalla, potilaan 
tutkiminen hätäensiapua varten, 
elvytystapahtuma: hengityksen ja 
sydämentoiminnan turvaaminen, 
peruselvytys, tajuttomuus, viera-
sesineen poistaminen hengitys-
teistä, Verenvuodot, sokki sekä 
defibrillaattorin käyttökoulutus. 
Kertauskurssille tulijoilla tulee olla 
voimassaoleva EA-kortti. Kortin 
voimassaoloaikaa voi jatkaa vain 
kerran, sen jälkeen käytävä 16:n 
tunnin kurssi uudestaan (EA1 tai 
EA2). 
Rahkola-sali (Kaupungintalo 2.krs) 
Rauni Lankinen 
Ke 9.00–12.00 
12.10.2022 
Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 2.10.2022 mennessä

mista koko kurssin ajan. 
Rahkola-sali (Kaupungintalo 2.krs) 
Rauni Lankinen 
Ke-to 9.00–16.00 
9.–10.11.2022 
Tunteja 16 sl 
Kurssimaksu 84,00 € 
Ilm. 30.10.2022 mennessä

830235 Vapaaehtoisen 
Pelastuspalvelun etsin-
nän peruskurssi /SPR 

käytyään kurssilaiset tuntevat ylei-
simmin käytettävät etsintämene-
telmät ja osaavat toimia niissä et-
sijöinä. Osallistujat tietävät myös 
Vapepan toiminnan ja viranomais-
yhteistyön periaatteet, henkilö-
kohtaisen valmiuden osa-alueet, 
vastuuasiat ja osaavat varautua 
etsintöihin sekä toimia etsintä-
hälytyksessä. Kurssin käyminen 
ei velvoita liittymään hälytysryh-
mään, mutta toimintaan mukaan 
haluaville pyritään osoittamaan 
oma hälytysryhmä. Kurssi sisältää 
teoriaopetusta, pienimuotoisia 
ryhmätehtäviä ja ohjattua etsintä-
harjoittelua maastossa. Kurssilai-
set saavat vapepa-kevytliivin sekä 
henkilökortin. Omat eväät mu-
kaan, mikro, jääkaappi ja kahvin-
keitin löytyy. Ruokatauko 30min. 
sis. kurssi aikaan. 
Rahkolan kylätupa 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
valmiuskouluttaja Mika Virta 
La 8.30–17.15 
1.10.2022 
Tunteja 11 sl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

Kurssi on tarkoitettu kaikille Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun toi-
minnasta kiinnostuneille. Kurssin 

Ensi-
apu-
kurssit

830205 Ystävätoiminnan 
peruskurssi, SPR

Tule tutustumaan vapaa-ehtoi-
seen ystävätoimintaan –koulutuk-
sen jälkeen voit päättää lähdetkö 
mukaan vai et. Koulutus sopii kai-
kenikäisille. Koulutus on maksuton 
ja siitä saa todistuksen. Ystävätoi-
minnasta saat hyvän mielen ja tu-
tustut uusiin ihmisiin! Toivomme, 
että ennen kurssia olet tutustu-
nut Punaiseen Ristiin ”Tervetuloa 
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Ensi-
apu-

kurssit
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yhteiseen tarinaan -verkkokurs-
silla, kesto 30-50min: https://
www.punainenristi.fi/frc-tarina/ 
Toivomme myös, että kurssille 
saavuttuasi olet tehnyt profiilin 
OMA Punainen Risti -järjestel-
mään. Profiilin luominen nopeut-
taa ystävävapaaehtoisen profiilin 
luomista kurssilla. Profiilin voi 
tehdä osoitteessa: punainenristi.
fi/oma. SPR tarjoaa tauolla kahvit 
osallistujille. 
SPR/Saarijärven osasto
Ti 17.00 - 20.00
20.9.2022 
Tunteja 4 sl 
Kurssi on maksuton
Ilm. 11.9.2022 mennessä

830206 
Ulkoiluystäväkoulutus, 
SPR

Koulutus on tarkoitettu vapaaeh-
toistyöntekijöille, vertaisvetäjille, 
iäkkäiden omaisille ja läheisille, 
sekä muille henkilöille, jotka 
haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään 
kanssa. Koulutukseen osallistumi-
nen ei sido sinua mihinkään, voit 
myöhemmin päättää, lähdetkö 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
Ystävätoiminnan peruskurssi 
(830205) olisi hyvä olla käytynä 

ennen tätä kurssia. SPR tarjoaa 
tauolla kahvit osallistujille.  
 
Koulutus antaa:  
• Tietoa vapaaehtoistyön periaat-
teista  
• Valmiuksia ulkoilun avustami-
seen  
• Valmiuksia kotivoimistelun 
opastukseen  
• Valmiuksia sopivien ulkoilureit-
tien valintaan  
• Tietoa missä voi toimia ulkoilu-
ystävänä  
 
Koulutuksen sisältö:  
• ulkoilun hyödyt iäkkäälle  
• liikkumisen esteettömyys ja 
erilaiset ympäristöt• apuvälinei-
den käytön ja kotivoimisteluohjel-
man ohjaus 
•  vapaaehtoistyön periaatteet
• turvallinen ulkoilu 
• ulkoiluystävän omat voimavarat
Heralan serviisi 
Ti 17.00 - 20.00
4.10.2022 
Tunteja 4 sl 
Kurssi on maksuton
Ilm.25.9.2022 mennessä

830207 Täyttä elämää 
eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä-valmen-
nus tarjoaa osallistujille työka-
luja muutoksen kohtaamiseen 
ja siihen valmistautumiseen 
keskustellen muiden samassa 
elämäntilanteessa olevien kans-
sa. Valmennuksen tavoitteena on 
tukea osallistujia omien arvojen, 
tavoitteiden ja voimavarojen 
mukaisen eläkeläiselämän raken-
tamiseen sekä kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin vahvistamiseen. 
Kokoontuu: ti 25.10, ti 1.11 ja to 
3.11 Ei kurssimaksua. SPR tarjoaa 
tauolla kahvit osallistujille.
SPR/Saarijärven osasto 
Ti, To 17.00 - 20.00
25.10. - 3.11.2022 
Tunteja 12 sl 
Kurssi on maksuton
Ilm.26.8.2022 mennessä



Kieli-
kurssit

120400 Saksan pe-
ruskurssi aikuisille 

Saksan kielen perusteita, maan-
tuntumusta ja saksalaista kult-
tuuria. Verkkokurssi, Zoom-so-
velluksella, saat opettajalta linkin 
omaan sähköpostiosoitteeseesi 
ennen tuntien alkua. Kirja: Ein-
verstanden! Otava, ISBN 978-951-
1-18953 
Verkkokurssi 
Tatjana Markova 
Ke 17.00–18.30 
14.9.–23.11.2022, 
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120450 Englantia  
verkossa 

Kurssi on tarkoitettu englannin pe-
rusteisiin aiemmin tutustuneille. 
Harjoitellaan englannin käyttämis-
tä erilaisissa käytännön tilanteissa 
- ostoksilla, ravintolassa, jne. Ta-
voitteena on saada varmuutta kie-
len ymmärtämiseen ja varsinkin 
omaan puhumiseen. Oppimateri-
aali: Heikki Tulkki, Tomi Välimaa, 
Englantia matkailijoille. Finn lectu-
ra. Kurssi toteutetaan etäopetuk-
sena. Etäopiskelu tapahtuu Jitsi - 

verkkokokoussovelluksella. Osal-
listumiseen tarvitset nettiyhtey-
den, mikrofonin ja mielellään 
kamerankin. Saat sähköpostiisi lin-
kin, jota klikkaamalla pääset mu-
kaan kokoukseen.
Verkkokurssi 
Tarja Leppäaho 
To 18.00–19.30 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120501 Ranskan  
jatkokurssi 

Kurssi on tarkoitettu kaikille rans-
kan kielen perusteet osaaville. Op-
pikirja: C’est parfait! 3 
Väistökoulu, 138 luokka 
Marjatta Abedi 
Ti 15.30–17.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120502 Ranskan kielen 
syventävä jatko- ja ker-
tauskurssi 

Väistökoulu, 138 luokka 
Marjatta Abedi 
Ti 17.00–18.30 
13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023 

Jatketaan Venäjän kaupunkeihin 
tutustumista, opitaan kielen käyt-
töä eri puhetilanteissa. Kurssi so-
pii myös jo ruostuneen kielitaidon 
uudelleen kirkastamiseen. Oppi-
kirjana Allen, Kirsi ym., Ponjatno 
2. Otava. Etäopiskelu tapahtuu 
Jitsi verkkokokoussovelluksella. 
Osallistumiseen tarvitset nettiyh-
teyden, mikrofonin ja mielellään 
kamerankin. Saat sähköpostiisi lin-
kin, jota klikkaamalla pääset mu-
kaan kokoukseen. 
Verkkokurssi 
Tarja Leppäaho 
Ma 18.00–19.30 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120601 Venäjän  
perusteet verkossa

32

Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Kurssi ranskan kieltä useamman 
vuoden opiskelleille. Enchan-
te’! Me’thode de francais langue 
e’trange’re B1/B2 

Kieli-
kurssit

Ti 18.00–19.30  
13.9.–22.11.2022, 
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120701 Espanjan 
alkeis-/jatkokurssi 1 

Kurssi on tarkoitettu kaikille es-
panjan kielestä kiinnostuneille 
tai sitä jo hieman osaaville. Kirja 
Fantastico 1 (Tammi) ja opettajan 
omaa materiaalia. 
Väistökoulu, 139 luokka 
Batista Pedro Suarez 
Ma 17.45–19.15 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120703 Espanja,  
jatkokurssi 2 

Kurssi on tarkoitettu kaikille es-
panjan kieltä useamman vuoden 
harrastaneille. Oppikirja Fantasti-
co 3 ja 4, opettajan omaa materi-
aalia. 
Väistökoulu, 139 luokka 
Batista Pedro Suarez 
Ma 16.00–17.30 
12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 20 sl, 26 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120800 Italian jatko 
Italian kielen jatkokurssilla sy-
vennetään sanavarastoa ja pe-
rehdytään laajemmin kielioppiin. 
Keskusteluharjoituksia käyttäen 
harjoitellaan ääntämistä ja puhu-
tun kielen ymmärtämistä, jotka 
antavat lisävarmuutta kommu-
nikointiin. Puheharjoitukset joh-
dattavat ajankohtaisiin aiheisiin 
ja teemoihin. Kokoonnutaan joka 
toinen lauantai. Oppikirja Si parte 
2. Kokoontumisajassa on 15 min 
tauko. Syksy: 17.9, 1.10, 15.10, 
29.10, 12.11, 26.11.2022. Kevät: 
14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 
8.4, 22.4.2023. 
Väistökoulu, 138 luokka 
Alberto Ferretti 
La 9.30–12.45 
17.9.–26.11.2022,  
14.1.–22.4.2023 
Tunteja 24 sl, 32 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

120900 Pryvit! Ukrai-
nan kielen ja kulttuurin 
alkeita, verkossa, Jyväs-
kylän kansalaisopisto 

Kiinnostaako opiskella ukrainan 
alkeita? Ilmoittautuminen teh-
dään Jyväskylän kansalaisopis-
toon: https://opistopalvelut.fi/
jyvaskyla Aloitamme aakkostosta 
ja etenemme perussanaston ja yk-
sinkertaisen keskustelukulttuurin 
alkeisiin helppojen harjoitusten ja 
kulttuuriohjelman avulla. Ennak-
kotietoja ei tarvita. Ukrainalaisten 
kanssa toimivien kurssilaisten tar-
peet pyritään huomioimaan tar-
peen mukaan. Sopii slaavilaisiin 
kieliin ensi kertaa tutustuville ja 
jo jotakin slaavilaista kieltä osaa-
ville. Kurssi toimii pohjana mah-
dollisille myöhemmille opinnoille 
kevätlukukaudella 2023. Oppitun-
nit kerran viikossa Zoomissa kes-
kiviikkoisin klo 18.00-19.30. Saat 
tarkemmat ohjeet sähköpostil-
la hieman ennen kurssin alkua. 
Opettajan materiaali. Yhteis-
työssä muiden opistojen kanssa.  
Hinta 43€ 
Verkkokurssi 
Riku-Artturi Lilja, FM 
Ke 18.00–19.30 
14.9.–7.12.2022 
Tunteja 24 sl 
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120602  
Venäjän keskustelu 

Ryhmä sopii sinulle, jos haluat yllä-
pitää venäjän kielen keskustelutai-
toa. Ryhmä tarkoitettu vähintään 
kolme vuotta venäjää opiskelleille. 
Väistökoulu, 153 luokka 
Svetlana Kallio 
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Digitutor eli digiopastaja

Saarijärvellä toimivat digiopastajat ovat henkilöitä, jotka neuvovat ja opas-
tavat ikäihmisiä digiosaamisessa. Digitutorilta voit kysyä neuvoja, kuinka 
aloittaa tietokoneen käyttö tai vaikka apuja koneen hankkimiseen.  
 
He ovat vierellä kulkijoita, joilta uskaltaa kysyä ne oudoimmatkin kysymyk-
set. Saat neuvoja, esim. kuinka käydä omakannasta katsomassa lääkkeiden 
reseptejä, Kelan sivuja tms. 
 
Digitutorit toimivat Saarijärven kirjastolla, josta heille voi varata ajan. Di-
gitutorit ovat käytettävissä tiistaisin klo 17-19 ja torstaisin klo 12-14, aina 
tunnin asiakasta kohden, voit tilata tutorin myös kotikäynnille. Heidän pal-
velunsa ei maksa mitään asiakkaalle. 

Varaa aika: Saarijärven kirjasto, puh. 044 4598 257 
 

Tule tutustumaan Saarijärven tutoreihin, heidän toimintaansa ja tarjoa-
miinsa neuvoihin digiosaamisessa. Vieraana Digivireä Keski-Suomi –hank-
keen asiantuntijat. Tule kuulemaan luento tietoturvasta. Tilaisuus on avoin 
ja ilmainen kaikille asiasta kiinnostuneille. 

  
340170 Tietotekniikan  
  yksilöopetus

  
Digitutor-info tiistaina 20.9 klo 17:00 - 19:00, 
Kaupungintalon Rahkola-salissa.

Yksilöllisesti räätälöity 8 oppitun-
nin (á 45 min) kokonaisuus. Ope-
tusajat ja -aiheet sovitaan jokaisen 
osallistujan kanssa erikseen. Hen-
kilökohtainen ilmoittautuminen 
Taina Pöllänen 044 - 459 8456 tai 
yhteydenotto sähköpostilla 
taina.pollanen@saarijarvi.fi. OS 
Virnes Voitto 
1.11.2022 - 27.11.2022 
9.1.2023 - 23.4.2023 
Tunnit 16  
Kurssimaksu 90,00 € 
Ilm. 23.10.2022 mennessä

Tieto-
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340171 Tietokone ja 
sähköinen asiointi apu-
na arjen hallinnassa

sekä sähköpostin käyttö. Kurssilla 
opetellaan käyttämään sähköisiä 
palveluja tunnistautumalla säh-
köisesti esimerkiksi Kelan, Oma-
kannan ja Saarikan sähköisiin 
palveluihin. Omassa asioinnissa 
jokaisella on mahdollista ope-
tella katsomaan omat tietonsa 
ja tekemään tarvittaessa hake-
muksia tai ajanvarauksia. Terve-
ydenhuollon matkakorvauksiin 
oikeuttavia matkoja voidaan sel-
vittää esimerkein karttasovellusta 
ja Kelan sivustoa apuna käyttäen. 
Kurssilla perehdytään tarvittaes-
sa myös kotitalousvähennykseen, 
sekä muihin sähköisiin palveluihin 
tarpeen mukaan. Kurssilla käyte-
tään koulun tietokoneita. Verk-
kopankkitunnukset mukaan 
kurssille! Sis. 15 min tauon. OS.  
Tuula Leppänen
Ma 18.00 - 20.30 
19.9. - 31.10.2022 
Tunnit 18 sl  
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 11.9.2022 mennessä

Kurssilla perehdytään ja opetel-
laan käyttämään sähköisiä palve-
luja, joilla jokainen voi helpottaa 
omassa arjessaan virastoissa 
asiointia. Verotoimiston, KELAn, 
Omakannan, terveyskeskuksen ja 
kaupungin sähköisten palvelujen 
käyttö. Lisäksi monia muita mah-
dollisuuksia kurssilaisten toivei-
den mukaisesti, esim. passin tai 
matkalippujen tilaaminen. Kurssi 
on tarkoitettu henkilöille, jotka jo 
osaavat tietokoneen peruskäytön 
ja joilla on myös hieman 
kokemusta internetin käytöstä. 
Verkkopankkitunnukset mukaan 
kurssille! Sis. 15 min tauon. OS.
Väistökoulu
Tuula Leppänen
Ti 18.00 - 20.30 
25.10.2022–15.11.2022
Tunteja 12 sl
Kurssimaksu 22,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

340172 
Sähköinen asiointi

  
340170 Tietotekniikan  
yksilöopetus

Kurssilla opetellaan tietokoneen 
käyttöä alusta alkaen. Näppäimis-
tön käyttö, tekstin kirjoittaminen 
ja tiedostojen tallentaminen joko 
tietokoneelle tai muistitikulle sekä 
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320500 Canvan 
perusteet 

Tule ottamaan haltuun Canvan 
perusteet. Canva on ilmainen 
kuvankäsittelyohjelma, jota on 
helppo hyödyntää monenlaiseen 
graafiseen tarpeeseen. Canvan 
perusteet sopii niin yksityishen-
kilöille, yrittäjille ja yhdistystoi-
mijoillekin. Kurssi on suunnattu 
henkilöille, joille Canva on uusi 
tuttavuus tai henkilöille jotka ha-
luavat kerrata yhdessä. Voit ottaa 
oman tietokoneen mukaasi tai 
käyttää opiston tietokoneita. 
Herajärven koulu 2.krs / Kans.
opiston tietotekn. luokka 
Mari Saarinen 
La 13.00–15.15 
1.10.2022 
Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

320501 Kaikki irti 
Googlen hausta!

Ilmainen verkkotyöpaja on tar-
koitettu sosiaali- ja terveysjärjes-
töissä ja muissa yleishyödyllisissä 
yhdistyksissä toimiville. Koulutuk-
sen järjestävät yhteistyössä Kes-
ki-Suomen Yhteisöjen Tuen KYT 
järjestöpalvelut, Pohjois-Karjalan 
sosiaaliturvayhdistys ja kansalai-
sopistot Saarijärvellä, Laukaassa 
ja Äänekoskella.
Verkkokurssi
Jesse Raitapuro ja Johanna Berlin, 
Aargh! Digital oy 
To 17.00 - 18.30 
27.10.2022
Tunteja 2,3 sl 
Kurssi on maksuton
Ilm. 9.10.2022 mennessä

Hakukoneoptimoinnin verkko-
työpaja yhdistyksille.

Mitä on hakukoneoptimointi? Mi-
ten parantaa ilmaista Google-nä-
kyvyyttä yhdistyksen verkkosivuil-
la ja somessa? Verkkotyöpajassa 
saat helppoja ja käytännönlähei-
siä vinkkejä hakukonenäkyvyyden 
parantamiseen. Työskentelyosuu-
dessa pääset tutkimaan oman 
yhdistyksesi kannalta tärkeitä 
hakusanoja ja harjoittelemaan 
ytimekkäiden kuvausten kirjoit-
tamista. Työpajan vetävät vies-
tintäyrittäjät Jesse Raitapuro ja 
Johanna Berlin, Aargh! Digital Oy. 
Linkki ja osallistumisohjeet lähe-
tetään ilmoittautuneille ilmoittau-
tumisajan päätyttyä sähköpostiin. 

320502 Hyvinvointialue 
ja paikallisyhdistykset

Ajankohtaisluento hyvinvoin-
tialueen synnyn vaikutuksista 
paikallistoimintaan ja mukana 
olon paikoista paikallisyhdistyk-
sille Keski-Suomessa. Luennoitsi-
joina KYT-järjestöpalveluiden ja 
Keski-Suomen hyvinvointialueen 
asiantuntijat. Maksuton verkko-
luento on suunnattu erityisesti 
paikallistason sosiaali- ja terveys-
järjestöissä ja muissa yleishyödyl-

303001 Yhdistyksen vies-
tinnän kehittäminen

Vapaa-ehtoistoimija tai yksinyrit-
täjä! Tule tutustumaan ilmaisiin 
yhdistyksen toimintaa ja vies-
tintää hyödyttäviin työkaluihin, 
ratkaisuihin ja suunnittele organi-
saatiosi viestintää uudelle vuosi-
kymmenelle.
Herajärven koulu 2.krs / Kans.
opiston tietotekn. luokka
Mari Saarinen 
Su 13.00 - 15.15 
2.10.2022
Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

lisissä yhdistyksissä toimiville. 
Koulutuksen järjestävät yhteis-
työssä Keski-Suomen Yhteisöjen 
Tuen KYT-järjestöpalvelut, Kes-
ki-Suomen hyvinvointialue sekä 
kansalaisopistot Saarijärvellä, 
Hankasalmella, Laukaassa ja Ää-
nekoskella.
To 17.00 - 18.00
17.11.2022
Tunteja 1,3 sl 
Kurssi on maksuton
Ilm. 6.11.2022 mennessä

Puutarha
710300 Yrttien viljely 

Yrttien kasvattaminen kotiolois-
sako vaikeaa? No ei todellakaan! 
Yrttikurssilla saat helpot niksit, joi-
den avulla voit itse kasvattaa omat 
yrttisi. Käymme läpi mm. eri lajik-
keet, hoito-ohjeet, kylvö, koulinta, 
istutus. jne. Mukaan muistiinpa-
novälineet ja valpas mieli. 
Väistökoulu, 151 kuvisluokka 
Marko Ahola 
To 17.30–19.45 
6.10.2022 
Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 25.9.2022 mennessä

710301 Suunnittele  
oma pihasi 

Teoriatunneilla käymme läpi seu-
raavat aiheet: Kasvuvyöhykkeet, 
maanparannus, katteet, reunakas-
vit, vesiaiheet, laatoitus, valais-
tus, aidanteet, aidat, muurit, jne. 
Oman unelmapihan suunnittelu / 
piirtäminen opettajan avustuksel-
la A3 valkoiselle paperille ja val-
miin suunnitelman piirtäminen A3 
millimetripaperille. Tarvitset mu-
kaan asemapiirroksen tontistasi. 
Tunnit sis. 45min ruokatauon.
Väistökoulu, 151 kuvisluokka 
Marko Ahola 
La-su 10.00–16.00 
15.–16.10.2022 
Tunteja 14 sl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 2.10.2022 mennessä

710302  
Vanhan pihan preppaus 

Miten saadaan pienellä vaivalla 
pihasta viihtyisä ja hyvin toimiva 
vanhan sijaan. Pihan yleisimmät 
ongelmat, ongelma kasvit, suun-
nittelulla piha toimivaksi kasveja 
apuna käyttäen, helpot hoito-oh-
jeet, jne. 
Väistökoulu, 151 kuvisluokka 
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Marko Ahola 
Pe 17.30–19.45 
11.11.2022 
Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 30.10.2022 mennessä
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810103 Koululaisten 
kokkikerho, 1-2  
luokkalaisille 

Harjoitellaan tekemään yhdessä 
helppoja välipaloja. Kurssimaksu 
sisältää ruokatarvikemaksut. 
Lanneveden Sampola 
Petra Reiman 
Ti 13.15–14.30 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 17 sl, 23 kl 
Kurssimaksu 114,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

810104 Koululaisten 
kokkikerho,  
3-6 luokkalaisille 

Harjoitellaan tekemään yhdessä 
helppoja välipaloja. Kurssimaksu 
sisältää ruokatarvikemaksut. 
Lanneveden Sampola 
Petra Reiman 
Ti 14.30–16.00 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 114,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

810105 Kokkikoulu 
yläkoululaisille 

Harjoitellaan tekemään yhdessä 
helppoja välipaloja. Kurssimaksu 
sisältää ruokatarvikemaksut. 
Lanneveden Sampola 
Petra Reiman 
Ke 15.00–16.30 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 

Kurssimaksu 138,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

810202 Kasvisruokakurssi 

Kasvikset ovat syksyllä parhaim-
millaan! Valmistamme erilaisia, 
nopeita ja edullisia kasvisruokia: 
salaatteja, keittoja, laatikoita, 
pihvejä ja pyöryköitä. Perjantaina 
esivalmistellaan ja maistellaan 
erilaisia salaatteja sekä kasvis-
piirakkaa. Lauantaina tehdään 
kasvisruokia ja maistellaan niitä. 
Saat mukaasi tietoa erilaisista kas-
viksista ja uusimpia ohjeita. Kurssi 
ei edellytä ennakko-osaamista ja 
sopii kaikille kasvisruoasta kiin-
nostuneille. Tarvikemaksu 10€ 
maksetaan opettajalle kurssilla. 
Yhtenäiskoulu/kotitalousluokka 
Seija Haukilehto 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–13.00 
23.–24.9.2022 
Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 4.9.2022 mennessä

810203 Säilöntäkurssi 

Nyt sato talteen! Perehdytään eri-
laisiin säilöntämenetelmiin, joita 
ovat pakastaminen, mehustami-
nen, hilloaminen, pikkelöinti, sa-
vustus, umpiointi, suolaaminen, 
kuivaaminen ja hapattaminen. 
Perjantaina tehdään mansikkahil-
loa letuille ja lauantaina pikkels-
sejä, hapankaalista röstiä, sekä 
wokkia, jota maistellaan punahe-
rukkahillon kera. Kurssilla ei tarvi-
ta ennakko-osaamista ja se sopii 
kaikille säilönnästä kiinnostuneil-
le. Ota 3 kpl n. 0,5l vetoista kan-
nellista lasipurkkia mukaan, teem-
me mansikkahilloa, punasipuli- ja 
kurkkupikkelssiä kotiin vietäväk-
si. Tarvikemaksu 10 € maksetaan 
opettajalle kurssilla. 
Yhtenäiskoulu/kotitalousluokka 
Seija Haukilehto 

Pe 18.00–20.15, La 10.00–12.15 
30.9.–1.10.2022 
Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

810204 Hapattaminen ja 
hyvät bakteerit ruoassa 

Voi hyvin, käytä hapatettuja tuot-
teita ravinnossasi! Perehdytään 
erilaisiin hapattamalla valmistet-
taviin tuotteisiin kuten hapankaali 
ja siitä tehtävät tuotteet/ohjeet, 
tutustutaan mm. Kombutshaan, 
perehdytään myös itsetehtyihin 
tuotteisiin kuten voin- ja tuore-
juuston valmistukseen kotioloissa, 
juuritaikinan hyödyt ja kotilei-
vonta, sekä hapattamisen hyödyt 
suolistobakteerien kannalta. 
Perjantaina tehdään ja maistel-
laan hapankaalia, tuorejuustoa 
ja leipää iltapalaksi. Lauantaina 
kokataan hapankaalista röstejä ja 
wokkia lounaaksi. Ota mukaan iso 
lasipurkki kotiin vietävien kuljet-
tamiseen. Materiaalimaksu 10€ 
maksetaan opettajalle kurssilla. 
Yhtenäiskoulu/kotitalousluokka 
Seija Haukilehto 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–12.15 
7.–8.10.2022 
Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 25.9.2022 mennessä
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810205  
Juuritaikinaleivonta 

Hapanjuuren uusi tuleminen! 
Tutustutaan hapanjuureen ja sen 
huoltoon. Perjantaina valmis-
tellaan taikina, joka lauantaina 
leivotaan ja paistetaan. Tehdään 
perjantaina sämpylöitä iltapalaksi. 
Lauantaina nautitaan smörreb-
röd-lounas eli leipäateria erilaisilla 
päällyksillä. Kurssilta saat ohjeita 
erilaisiin leipiin. Ei vaadi ennak-
ko-osaamista ja sopii kaikille 
kiinnostuneille. Tarvikemaksu 10 € 
maksetaan opettajalle kurssilla. 
Yhtenäiskoulu/kotitalousluokka 
Seija Haukilehto 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–13.00 
14.–15.10.2022 
Tunteja 7 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 2.10.2022 mennessä

810209 Järjestele  
kodistasi viihtyisä 

Onko nurkissasi tavara- tai pape-
ripinoja? Onko kalenterisi liian 
täynnä? Nämä helposti vievät 
aikaa ja energiaa muilta tärkeiltä 
asioilta. Kurssilla saat simppeleitä 
vinkkejä oman kotisi järjestämi-
seen ja ajankäytön hallintaan. 
Kurssipäivät: 8.10, 29.10 ja 
26.11.2022 
Väistökoulu, 139 luokka 
Anna Manninen 
La 10.00–13.00 
8.10.–26.11.2022 
Tunteja 12 sl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 25.9.2022 mennessä
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110315 Löydä 
unelmiesi aarrekartta 

Kurssilla pääset pohtimaan omia 
unelmiasi ja selkiyttämään ta-
voitteita niiden saavuttamiseksi. 
Käsittelemme unelmien ympärille 
liittyviä aiheita erilaisten mieli-
kuva- ja kirjoittamisharjoitusten 
avulla. Kurssi huipentuu omien 
unelmien aarrekartan tekemi-
seen. Tarvitset omat muistiinpa-
novälineet mukaan. Kokoonnu-
taan: 1.10, 15.10, 29.10 klo 12-13 
ja 12.11klo aika 12-15 
Kansakoulun Kahvio 
Anna Manninen 
La 12.00–13.00 
La 12.00–15.00 
1.10.–12.11.2022 
Tunteja 8 sl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 18.9.2022 mennessä

110201 Tee-Se-Itse Teat-
terimaskeerauksen ABC 

Opi Maskeeraamaan itsesi tuleviin 
rooleihin! Tällä kurssilla saat katta-
vasti tietoa ja taitoa erilaisten hah-
mojen & roolien toteuttamiseen. 
Opit perusteet mm. lavameikeistä, 
vanhennuksista, nuorennuksis-
ta, vuosilukumeikeistä, haavoista 
& ruhjeista, erilaisten hahmojen 
(murhaaja/vampyyri/zombi jne.) 
luomisesta ja vielä paljon muuta! 
Kurssi soveltuu kenelle tahansa 
maskeerauksesta kiinnostuneelle, 
myös miehille. Painoarvon pidäm-
me kuitenkin teatteri- ja lavamas-
keerauksessa. Mitään aiempaa 
osaamista ei tarvita. Vain innokas-
ta ja kokeilunhaluista asennetta 
tutustua maskeerauksen saloihin. 
Kurssilla opettaja pitää ensin teo-
riaosuuden ja tekee esimerkki-
työn. Tämän jälkeen harjoitellaan 
itse itselleen ja lopuksi käymme 

yhdessä kaikki maskeeraukset 
läpi. Ennen aloittamista teemme 
yhdessä tarvittavat tuote- & väli-
nehankinnat. Voit itse vaikuttaa 
siihen mitä tarvitset ja mitä sinul-
ta jo ennestään löytyy. Tilatessasi 
koko kurssimateriaalin opettajan 
kanssa, maksavat kaikki tarvittavat 
tuotteet & välineet sinulle maksi-
missaan n. 50€. Näiden kanssa on 
hyvä lähteä jatkossakin toteutta-
maan rohkeasti eri lookkeja. Käy-
tämme mm. Grimaksen laaduk-
kaita, hajusteettomia tuotteita. 
Kurssilaisille lähtee vielä opastava 
kirje ennen kurssin alkua. 
Kansakoulun Taideluokka 
Miia Johanna Roponen 
To 18.00–20.15 
15.9.–24.11.2022 
Tunteja 30 sl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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320505 Suvun  
tarinat talteen 

On tärkeää kerätä suvun perimä-
tietoa, valokuvia ja tarinoita tal-
teen ja julkaista niitä. Näin arvo-
kasta tietoa siirtyy sukupolvelta 
toiselle. Kurssilla saat vinkkejä sii-
hen, miten voit tarkistaa asioiden 
todenperäisyyttä ja täydentää nii-
tä verkossa olevilla tiedoilla esim. 
sanomalehdistä, kuvakokoelmista 
ja kirkonkirjoista.Tällä verkkokurs-
silla kertaamme ensin sukututki-
muksen perusteet ja tutustumme 
erilaisiin verkossa ja arkistoissa 
oleviin lähdeaineistoihin. Tieto-
kirjailija Liisa Lauerma johdattelee 
omien ja lähisukupolvien muisto-
jen kokoamiseen eri teemapolkuja 
kulkien. Millaista tarinaa kertovat  

320506 Miten löydän 
karjalaiset sukujuureni 

Tervetuloa tutustumaan karja-
laisiin sukujuuriisi Reijo Savolan 
johdolla! Kurssilla käsitellään 
karjalaisten sukujuurien historiaa, 
sukututkimuksen aloitusta, orto-
doksista sukututkimusta ja sen 
erityispiirteitä, elämäkertatyötä ja 
sukututkimuksen yhteisjulkaisu-
alustan Genin käyttöä. Sis. 30min. 
ruokatauon. Koulutus järjestetään 
yhteistyössä Snellman-kesäyli-
opiston kanssa. 
Verkkokurssi 
Reijo Savola 
La 10.00–13.30 
29.10.2022 
Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

suvun tärkeät paikat, luonto ja 
maisemat, esineet ja tekstiilit, arki 
ja juhla? Miten tieto, taide ja luova 
toiminta tukevat oman historian 
tutkimista? Lauerma on julkaissut 
kirjan Suvun jäljillä - löydä oma ta-
rinasi. Kurssi soveltuu kaikille, jot-
ka ovat kiinnostuneet oman suvun 
historiasta, tarinoista ja sukututki-
muksesta. Opiskelijat saavat myös 
käyttöönsä Suomen Sukuhistorial-
lisen Yhdistyksen jäsentunnukset, 
jotka helpottavat sukututkimusta 
huomattavasti. Koulutus järjeste-
tään yhteistyössä Snellman-kesäy-
liopiston kanssa. 
Verkkokurssi 
Ritva Sampio, sukututkimusopet-
taja, Suomen Sukututkimustoimis-
to Oy, mukan tietokirjailija Liisa 
Lauerma 
Ke 17.30–19.00 
21.9.–5.10.2022 
Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilm. 4.9.2022 mennessä

LISÄÄ UUSIA KURSSEJA 
TULOSSA KEVÄÄLLE!

SEURAA ILMOITTELUA.
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Uudet kurssit
Kannon-

koski

Kurssit Kannonkoskella
Kannonkosken osastonjohtaja Tarja Alainen 
tarja.alainen@kannonkoski.fi / puh. 0404596151 
 
Ilmoittautuminen avautuu netissä  www.opistopalvelut.fi/saarijarvi
Ilmoittautumiset Saarijärven toimistoon 044 4598 254 ja 044 4598 456. 
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110111 Musiikin yksilöopetus, uusien oppilaiden ilmoittautuminen, 
Kannonkoski. 

Huom. uudet oppilaat ilmoittautuvat ensin varasijalle 
 
Ilmoita instrumentti ja aika (15 min tai 30 min), toive viikonpäivästä ja kellonajasta. Kannonkoskella vaihto-
ehtoina ovat piano, kitara, sähkökitara, sähköbasso ja lyömäsoittimet. Muiden instrumenttien opetusta on 
mahdollista saada Saarijärvellä, tällöin ilmoittaudutaan Saarijärven kurssille 110110. Opettaja ottaa yhteyttä 
paikan saaneisiin ennen opetuksen alkamista. Kurssimaksut (15 min/110€, 30 min/200€). Opetusajat ovat 
arkipäivisin iltapäivästä iltaan, joitakin poikkeuksia voi olla opettajasta/instrumentista riippuen. Ilmoittautu-
minen on sitova. Yksilöopetuspaikan peruminen on maksutonta 26.8.2022 mennessä. Tämän jälkeen veloi-
tamme koko kurssimaksun. 12.9.–27.11.2022, 9.1.–23.4.2023 / Ilm. 26.8.2022 mennessä

Ti 17.00–18.30 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110169 Laulupiiri 

Tule mukaan laulamaan tuttuja ja 
opettelemaan uusia yhteislauluja. 
Kannonkosken koulu 
Kari Keurulainen 

110120 Kannonkosken 
pelimanniorkesteri 

Soitetaan pelimannimeiningillä 
vanhaa ja uutta tanssimusiikkia lai-
dasta laitaan. Tervetuloa mukaan! 
Torstai on pääsääntöinen ilta, jos-
kus vaihtopäivänä tiistai tai maa-
nantai, jotka sovitaan erikseen. OS
Kannonkosken koulu 
Mika Rekonen 

To 17.45–20.00 
15.9.–24.11.2022,  
12.1.–20.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

www.kotiinmeille.fi www.saarijarvi.fi www.visitsaarijarvi.fi
UUSI ASUKAS MATKAILUKAUPUNKI

Hyvä syntyy meistä.

Kotiin       meille



Kannon-
koski

110574 Lavatanssin 
alkeet, Kannonkoski 

Lavatanssia aloittelijoille, et tar-
vitse omaa paria. 2 ot / kerta - jo-
kaisella kerralla käydään läpi yksi 
tanssilaji. 3 lauantaita syysluku-
kaudella ja 3 lauantaita kevätluku-
kaudella 24.9.2022 Fusku / 15.10. 
Hidas valssi / 12.11. Bugg / 28.1. 
Tango / 18.2. Rumba / 18.3. hitaat 
/ beat Alkeiden jälkeen voit halu-
tessasi jatkaa samana päivänä sa-
man tanssilajin parissa erillisellä 
jatkotason kurssilla. 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Perälä Tarja ja Tapio 
La 13.00–14.30 
24.9.–12.11.2022,  
28.1.–18.3.2023 
Tunteja 6 sl, 6 kl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110575 Lavatanssi, jat-
koryhmä, Kannonkoski 

Lavatanssia alkeet jo hallitseville. 2 
ot / kerta - jokaisella kerralla käy-
dään läpi yksi tanssilaji. 3 lauan-
taita syyslukukaudella ja 3 lauan-
taita kevätlukukaudella. 24.9.2022 
Fusku / 15.10. Hidas valssi / 12.11. 
Bugg / 28.1. Tango / 18.2. Rumba / 
18.3. hitaat / beat Ennen jatkoryh-
mää samana päivänä kokoontuu 
alkeisryhmä. Mikäli haluat ensin 
kerrata taitojasi, voit ilmoittautua 
molempiin ryhmiin ja saat teho-
kasta tanssiaikaa enemmän! 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Perälä Tarja ja Tapio 
La 14.30–16.00 
24.9.–12.11.2022,  
28.1.–18.3.2023 
Tunteja 6 sl, 6 kl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä
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110433 Tekninen työ, 
Kannonkoski 

Puutöitä, koriste- ja käyttöesinei-
den valmistusta. Ei edellytä aiem-
paa kokemusta puutöistä. Mah-
dollisuus myös pienimuotoisten 
metallitöiden tekemiseen. 
Kannonkosken koulu, tekninen tila 
Alpo Peltola 
Ti 18.00–20.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Käsinkudotun kankaan rakenta-
minen kangaspuihin. Kudontaan 
perehtyminen ja omien mallien 
suunnittelu. Perinteiset kudonta-
mallit ja uudet ideat sovitellaan 
yhdessä ryhmän kanssa. Kurssiin 
sisältyy lisäksi muita kädentaitoja. 
Niistä sovitaan yhteisesti syksyn 
ensimmäisellä kokoontumiskerral-
la. Materiaalien ja työvälineiden 
hankinta tarpeen mukaan yhteis-
tilauksena. 
Nappulan kylätalo 
Riikka Jokisalo 
Ma 17.00–19.15 

110415 Kankaankudon-
taa ja kädentaitoja  

12.9.–21.11.2022,  
9.1.–17.4.2023 
Tunteja 30 sl, 39 kl 
Kurssimaksu 68,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830170 Kuntopiiri,  
Kannonkoski 

Sopii kaiken tasoisille! 
Kannonkosken koulu, sali 
Heidi Reiman 
Ti 17.30–18.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

830163 Kyläliikunta, 
Kylätupa Hilmonkoski 

Tavoite saada lihaskunto säily-
mään kohtalaisena ja nivelet norji-
na. Jumpaten ja venytellen. Myös 
mieliala virkeänä. Kavereiden 
tapaaminen on erittäin tärkeää. 
Kaikkeen tähän pyrimme. OS. 
Hilmonkosken kylätupa 
Heidi Reiman 
Ti 15.30–16.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 10 sl, 14 kl 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

830166 Lasten  
temppukerho 

Liikunnan riemua temppukerhos-
sa Piispalan yläsalissa 4-6-vuoti-
aille ja 0-2. luokkalaisille. Mukaan 
vesipullo ja ylle sisäliikuntavaate-
tus. Temppuillessa ollaan paljain 
jaloin. Kokoontuminen Piispalan 
ala-aulaan ennen kuutta. Kokoon-
tumiset viikoilla 43-47 ja 2-7. 
Piispala, sali 
Tarja Alainen
To 17.30–18.15 
27.10.–24.11.2022,  
12.1.–16.2.2023 
Tunteja 5 sl, 6 kl 
Kurssimaksu 32,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

830171 Allas-lavis® 

Hyväntuulinen Allas-Lavis sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Sii-
nä yhdistyvät lavatanssimusiikki 
ja vesijumppa - kokonaisvaltais-
ta, reipasta ja intervalli -tyyppistä 
liikkumista pilke silmäkulmassa. Ei 
edellytä tanssitaitoa, mutta aske-
leita voi vahingossa oppia. Kansa-
laisopistomaksun lisäksi uimahalli-
maksu PiiSpaan. 
PiiSpa, uimahalli 
Tarja Alainen 
To 18.45–19.30 
27.10.–24.11.2022,  
12.1.–16.2.2023 
Tunteja 5 sl, 6 kl 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Kannon-
koski

Hathajoogaa. Lihastyöskentelyn, 
venytysten ja hengityksen avulla 
esim. selkärangan notkistaminen, 
lihasten vahvistaminen sekä mie-
len rauhoittuminen. Sopii lähes 
kaikille rentouttamiseen ja tykylii-
kunnaksi. Itsehoitomenetelmä ke-
hotietoisuuden lisäämiseen. Oma 
matto mukaan. jooganopettaja 
SJL® 
Kannonkosken koulu, sali 
Seija Haukilehto 
Ke 18.30–20.00 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 

830229 Jooga,  
Kannonkoski 
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110412 Kädentaidot ja 
kudonta, Hilmonkoski 

Askartelua ja kudontaa kurssilais-
ten toiveiden mukaan. Materiaali-
maksut erikseen. OS. 
Hilmonkosken kylätupa 
Margit Valtonen 
Ti 13.00–15.15 
13.9.–22.11.2022,  
10.1.–18.4.2023 
Tunteja 30 sl, 42 kl 
Kurssimaksu 63,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110576 Aikuisten tanssi, 
vkl, Kannonkoski 

Huolla kehoa ja mieltä tanssin kei-
noin. Lajeina sopiva sekoitus nyky-
, street-, jazz- ja showtanssia. Kun 
haluat hetkeksi painaa arjen kii-
reen mielen ulkopuolelle ja saada 
hyvän olotilan kroppaa kuunnel-
len, on tämä tunti sinulle. Ota mu-

kaan kykyä heittäytyä, joustavat 
pitkähihaiset vaatteet ja vesipullo. 
Opintie 2 
Mari Saarinen 
La-su 12.00–13.3029.–30.10.2022 
Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

110577 Street-tanssi 
lapset 7-12 v, vkl,  
Kannonkoski 

Tule tutustumaan street-tanssiin! 
Harjoittelemme street-tanssin 
tekniikkaa ja tutustumme koreo-
grafian tanssimiseen. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Päälle mukavat 
joustavat vaatteet ja mukaan vesi-
pullo. 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Mari Saarinen 
La-su 10.00–10.45 
29.–30.10.2022 
Tunteja 2 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

110579 Lattarirytmit, 
Kannonkoski 

lajia. Lajeina mm.salsa, 
samba, chacha, rumba, jive jne. 
Sopii sekä aloittelijoille, että jo 
aiemmin tanssineille. 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Heli Pekkarinen 
Ke 18.30–19.30 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 13 sl, 19 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tunteja 20 sl, 28 kl 
Kurssimaksu 53,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

110578 Show / Street 
-tanssi nuoret 13-15 
vuotta, vkl, Kannokoski 

vesipullo. 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Mari Saarinen 
La-su 10.45–11.45 
29.–30.10.2022 
Tunteja 2,66 sl 
Kurssimaksu 21,00 € 
Ilm. 9.10.2022 mennessä

Tule tutustumaan show- ja street 
-tanssiin! Harjoittelemme tanssi-
tekniikkaa ja tutustumme koreo-
grafian tanssimiseen. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Päälle mukavat 
joustavat vaatteet ja mukaan vesi- 

110580 Tanssitreeni-
tunti, Kannonkoski 

Tehokas, mutta helposti seurattava 
tanssillinen treenitunti - tällä tun-
nilla saat hauskalla ja vauhdikkaal-
la tavalla hikeä pintaan. Sisältää 
eri lihasryhmiä ja koordinaatiota 
kehittäviä liikkeitä. Ei rakenneta 
koreografista sarjaa, sisältää help-
poja askelsarjoja. Rytmikäs mu-
siikki vauhdittaa liikkumista. 
Opintie 2, 43300 Kannonkoski 
Heli Marianne Pekkarinen 
Ke 19.30–20.30 
14.9.–23.11.2022,  
11.1.–19.4.2023 
Tunteja 13 sl, 19 kl 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilm. 26.8.2022 mennessä

Tule tanssimaan lattarirytmejä 
hauskalla ja vauhdikkaalla tavalla. 
Tunneilla tanssitaan kerralla 2-3 
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SSaaaarriijjäärrvveenn  kkaauuppuunnggiinnkkiirrjjaassttoo    
PALVELUAJAT     MA - KE KLO 11 – 18 

   TO - PE KLO 10 – 16 

   AATTOINA KLO 10 - 15 

OMATOIMIAIKA     MA - SU KLO 7 - 21 

Tarkemmat tiedot, tapahtumat ja aukioloajat löydät kirjaston kotisivulta  

saarijarvi.fi/kirjasto, verkkokirjastosta keski.finna.fi tai  

facebookista: Saarijärven kaupunginkirjasto.  

Pääkirjasto p. 044 459 8257 Kirjastoauto p. 0400 262 726 

TTeerrvveettuullooaa!!  
 

 

LLööyyddäätt  mmeeiiddäätt  mmyyööss:: 

26.11.2022 klo 10–14 
Vanhalla Kansakoululla

(Karhumäentie 11)
 

Myynnissä Kädentaito- ja 
taideaineryhmien kurssilaisten 

ja opettajien töitä.

TERVETULOA!

Kansalaisopiston
MYYJÄISET



SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO

KÄYNTIOSOITE: SSYP yritystalo 
Avoinna ma-to klo 12 - 14

POSTIOSOITE: Sivulantie 11 PL 13, 43101 Saarijärvi

OPISTON SÄHKÖPOSTI: kansalaisopisto@saarijarvi.fi

Kurssi-ilmoittautumiset 
verkkoilmoittautumisen kautta: 
www.opistopalvelut.fi/saarijarvi
tai puhelimitse 044 4598254 /  
044 4598256 / 0444598456

EI SÄHKÖPOSTILLA TAI TEKSTIVIESTILLÄ!

facebook.com/
SaarijarvenKansalaisopisto

Ikis-luennot syksy 2022
 

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON LUENNOT (329800)
Saarijärvi-sali, keskiviikkoisin 14-15.30

Syyslukukauden etäluennot, klo 14.00-15.30
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Ilmoittautuminen aulassa ennen luentoa.

14.9. Suomen geopoliittinen asema: historiaa ja näkymiä  
Professori, eversti evp. tietokirjailija Pekka Visuri 

 
21.9. Vanhetessa viisastuu – totta vai tarua?  
TT, tutkijatohtori Jenni Spännäri, UEF, ÅA, HY  

 
26.10. Ja sana tuli lihaksi – Elokuvan matka käsikirjoituksesta valkokankaalle  

Käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa 
 

2.11. Aivojen huolto unen aikana  
Professori Vesa Kiviniemi, OY 

 
9.11. Digitaalinen taistelu maailmassa ja mielissä

Yliopistonopettaja, eversti evp. Martti. J. Kari, JYU Lehtori Panu Moilanen, JYU 
 

23.11. Euroopan ja Suomen taloustilanne ja rahapolitiikka  
Pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki

 
14.12. Sydämen sivistys

Puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa sivistystyö ry. Kanteletaiteilija Ida-Elina

Oikeus muutoksiin pidätetään. 
 


