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YHTEYSTIEDOT, HENKILÖSTÖ
Osoite:  Tornion kansalaisopisto, Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio
Puh.  040 770 5972, opiston toimisto
Fax.  016 430 939
E-mail:  kansalaisopisto@tornio.fi
    Päätoimisen henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tornio.fi
Internet:  www.tornio.fi/kansalaisopisto
Facebook:  https://www.facebook.com/tornionkansalaisopisto

Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00 – 16.00 opistotalon 1. kerroksessa, Seminaarinkatu 14, mm. kurssi-ilmoit-
tautumisten vastaanottoa ja opiskelijaneuvontaa varten. Poikkeuksista ilmoitetaan pääsäätöisesti Kemi-Tornio kaupunkilehdessä 
sekä opiston www- ja Facebook-sivuilla.

HALLINTO- JA OPETUSHENKILÖSTÖ:

• Rehtori Tarja Hooli, 050 597 1939. Kansalaisopiston hallinnon, talouden ja toiminnan johto. 
 Kansalaisvalmiuksien yksikön opetuksen suunnittelu/opetus, liikunta ja tilauskoulutuspalvelut.
• Toimistosihteeri Arja Karhu, paikalla ma ja ti, 050 597 1944. Kurssi-ilmoittautumiset, laskutus, tiedotus, 
 opintoneuvonta, opetustilat ja -välineet, tuntiopettajien avustaminen.
• Toimistosihteeri Birgit Kadenius, 040 770 5972. Kurssi-ilmoittautumiset, tiedotus, opintoneuvonta.
• Kieltenopettaja Tarja Laakso, 050 597 1935. Kielten opetus ja tilauskoulutuspalvelut.
• Tekstiilityöaineiden opettaja, p. 050 597 1931. Kädentaitoaineet.
• Taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki, 0400 721 183. Taideaineet.
• Projektikoordinaattori Arja Jaako, 040 669 4848, Meänmaan verkko-opisto, Suunnitelmista saavutuksiin 
 laatu- ja kehittämishanke, LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut

Tuntiopettajat:
Tuntiopettajat ovat opiskelijoiden tavattavissa ennen opetuksensa alkamista ja sopimuksen mukaan.

Toimittaja Toimistosihteeri Arja Karhu
Kannen kuva Sofia Helminen, Kuvataiteen perusteet 4-6 ja 7-10 (n.10-13 v.) TPO
Tekstit  Rehtori ja opettajat / vastuuhenkilöt
Painotyöt ja ulkoasu Crea / Erweko 
Jakelu  Posti Oy
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REHTORIN KYNÄSTÄ

VISIO 
Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan si-
vistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

ARVOT
Asiakaslähtöisyys
Luovuus
Kestävä kehitys
Yhteistyökykyisyys
Laatu
Saavutettavuus
Tuloksellisuus

TOIMINTA-AJATUS
Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimisen pe-
riaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kaupungin ve-
tovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. 

Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhtei-
söllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. 

Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, kansalaisvalmiuk-
sien opetus sekä maksullinen palvelutoiminta tukee opis-
kelijoiden ammatillisia ja jatko-opintovalmiuksia sekä 
työllistymistä.

Tutkimusten mukaan kansalaisopistot ovat vuodesta toiseen 
parhaita kuntapalveluja yhdessä kirjasto- ja neuvolapalvelujen 
kanssa. Ihmiset tarvitsevat paikkoja, joihin on helppo mennä ja 
joissa on mukava olla. Ihmiset kaipaavat myös toisten ihmis-
ten kohtaamisia, vuorovaikutusta ja onnistumisen kokemuksia. 
Juuri näitä kansalaisopistot ovat mahdollistaneet ja tarjonneet 
sen yli satavuotisen historiansa ajan. Ihmiset voivat hyvin, kun 
heidän elämässään on mielekkäitä sosiaalisia  kohtaamisia.   
Kansalaisopistoissa voi opiskella ja harrastaa ilman pääsyko-
keita ja -vaatimuksia, sillä meillä ovat kaikki samanarvoisia ja 
yhtä tervetulleita. 

Vaikka sote-uudistuksessa otettiin aikalisä, uskon uudistuksen 
kuitenkin tulevaisuudessa toteutuvan. Sote-palvelujen siirtyes-
sä maakunnille kuntien tehtäviksi jäävät koulutus- ja sivistys-
palvelujen sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestäminen. 
Tulevaisuuden kunnissa paremmuus mitataan niiden kyvyssä 
luoda ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Kuntien kannattaa 
tulevaisuudessa satsata entistä enemmän kansalaisopistojen 
ja kirjastojen tapaisiin kuntalaisten kohtaamispaikkoihin, joissa 
yhteisöllisyyden kautta syntyy sivistystä. Mielestäni tulevai-
suustutkija Ilkka Halava on onnistunut määrittelemään si-
vistyksen mielenkiintoisella tavalla: ”Sivistys on se, mitä jää 
jäljelle kun tiedot haihtuvat.” 

Kansalaisopisto on olemassa kuntalaisia varten ja sen tehtävä-
nä on vastata kuntalaisten tarpeisiin. Tässä tehtävässä olemme 
jälleen onnistuneet. Saimme keväällä yli 70 kurssitoivetta, jois-
ta nyt pystyimme toteuttamaan lähes kaikki. Kurssitoiveiden 

esittäminen ja yhdessä ideointi on kuntalaisten ja kansalaiso-
piston välistä vuorovaikutusta, josta kaikki hyötyvät. On tär-
keää, että opisto kehittyy ajan hengen mukaisesti kuntalaisia 
kuunnellen. 

Lukuvuoden 2018–2019 kurssitarjonnassa on monia ilonaihei-
ta. Opettajat ovat kirjoittaneet Taiteen perusopetuksen uusia 
opetussuunnitelmia jo pitkään ja uusi opetussuunnitelma astuu 
voimaan elokuussa kun Elämänlaatulautakunta on sen hyväk-
synyt. Maaseutualueilla järjestettävä kurssitarjonta on lisäänty-
nyt ja yhteistyö kyläyhdistysten kanssa entisestään kehittynyt. 
Hyviä uutisia on kerrottavana myös kielikurssien osalta, sillä 
alkavana lukuvuonna on tarjolla ennätykselliset 14 eri kieltä. 
Lisäksi tarjoamme aiempaa enemmän opetuspalveluja myös 
maahanmuuttajille ja otamme isosti vastuuta kotouttamisteh-
tävästä. Olemme monipuolistaneet kädentaitojen kurssitarjon-
taa ja lisänneet liikuntaa. Tietotekniikkakurssien suunnittelussa 
olemme ottaneet digiloikkaa hallituksen toiveiden mukaisesti 
ja kurssit vastaavat entistä paremmin nykyisiä digiajan tarpeita 
eri-ikäiset huomioiden. 

Tornion kansalaisopisto toivottaa entiset ja uudet opiskeli-
jat tervetulleiksi kaikille avoimien opintojen, harrastusten ja 
elämysten pariin. Astu sisään vireään ja vetovoimaiseen opis-
toomme!

Kansalaisopisto - hyvän  
elämän mahdollistaja lähellä ihmistä
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ILMOITTAUTUMISET, 
PERUMISET JA LASKUTUKSET

-  Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan 13.8.2018 klo 7.00 
 alkaen joko netissä ympäri vuorokauden tai toimiston 
 aukioloaikoina (ma – to klo 9 – 16).
-  Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssi-
 maksun sekä mahd. materiaalimaksun, jotka 
 laskutetaan.
- Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä soittamalla 
 toimistoaikaan p. 050 597 1944 tai käymällä opiston 
 toimistossa viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin 
 alkua. Muussa tapauksessa perimme koko kurssimaksun. 
 Huomautuslaskuun lisätään 5 €. Kurssimaksu on 
 perintäkelpoinen.
- Jos opiskelija keskeyttää kurssin tai ilmoittautumisestaan 
 huolimatta ei saavu tunnille, kurssimaksuja ei palauteta eikä 
 alenneta. Keskeyttämisestä ja poisjäämisestä on 
 ilmoitettava välittömästi opiston toimistoon. 
- Jos opiskelija keskeyttää kurssin siirtyäkseen toiseen 
 ryhmään, siitä on ilmoitettava välittömästi opiston  
 toimistoon (ei ainoastaan opettajalle), jotta aiheettomilta 
 laskutuksilta vältytään.

Netti-ilmoittautumisen ohje: 
https://www.opistopalvelut.fi/tornio

- Ilmoittautumislomake avautuu sinulle kun olet valinnut 
 kurssin. Ilmoittautuminen tehdään opiskelijan nimellä. 
 Täytä kaikki kohdat huolellisesti. 
- Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen ilmoittautumi- 
 sestasi. Jos vahvistusta ei tule, palaa ilmoittautumis-
 lomakkeeseen (edellinen sivu) ja paina Lähetä –painiketta 
 uudelleen. Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua 
 varapaikalle. 
- Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssi-
 maksun, vaikka kurssimaksu laskutetaan  
 kahdessa erässä. Mahdollinen peruutus on tehtävä soitta-
 malla toimistoaikaan p. 050 597 1944 tai käymällä opiston 
 toimistossa viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin 
 alkua. Jos opiskelija keskeyttää kurssin tai ilmoittautumises-
 taan huolimatta ei saavu, kurssimaksuja ei palauteta eikä 
 alenneta. Kurssimaksu on perintäkelpoinen. Lasku 
 lähetetään kotiosoitteeseen. 
- Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
 Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa 
 muutoksissa tai varasijojen vapautuessa puhelimitse, 
 tekstiviestein tai sähköpostitse. 

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline ja –setelit,  
eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli, epassi tms.) 
pitää selvittää opiston toimistossa, p. 050 597 1944, vii-

meistään kurssin käynnistyttyä.

Huom! Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa muutoksissa 
tai varasijojen vapautuessa puhelimitse, tekstiviestein tai säh-
köpostitse. Tarkista, että henkilötiedoissasi on myös matkapu-
helinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 

ALENNUKSET JA OPINTOSETELIT

Torniolaisten työttömien opintoseteli arvoltaan 50 € / hen-
kilö on saatavissa opiston toimistosta niin kauan kuin Torni-
on kaupungin henkilöstöjaoston myöntämää rahoitusta riittää.

Opintosetelityyppisellä rahoituksella alennetaan eläkeläisten, 
yli 63-vuotiaiden ja maahanmuuttajien kurssimaksuja las-
kutuksen yhteydessä 20 %, yksi alennuskurssi / henkilö. Alle 
63-vuotiaiden eläkeläisten on esitettävä eläkeläiskortti toimis-
tossa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen alennuksen saami-
seksi.

Opiskelija-alennusta myönnetään 20 % kurssimaksusta, yk-
si alennuskurssi / henkilö. Alennuksen saamiseksi tulee esittää 
opiskelijakortti toimistossa välittömästi ilmoittautumisen jäl-
keen.

Sisarusalennus 20 % kunkin sisaruksen yhdestä kurssimaksus-
ta, jos vähintään kolme alle 18-vuotiasta samassa taloudessa 
asuvaa sisarusta opiskelee kursseilla.

HUOM! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat pitää selvittää opiston toimistossa viim. kurssin 
käynnistyttyä, jotta aiheettomilta laskutuksilta ja hyvi-
tyksiltä vältytään.

OPETUKSEN JA TAPAHTUMIEN AJOITUS

Syyslukukauden opetustoiminta käynnistyy viikolla 35 ja päät-
tyy viikolla 50. Koulujen syysloman aikaan 15. - 19.10. ei järjes-
tetä opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajan kanssa ole 
toisin sovittu.

Kevätkauden toiminta käynnistyy viikolla 2 ja päättyy viikolla 
24. Koulujen talviloman aikaan, 4. – 8.3. sekä juhlapyhien ai-
kaan ei ole opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajan kanssa 
ole toisin sovittu.

Opettajan velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa oppilaiden 
tasapuolinen oppiminen heikentyy tai opettajan työskentely häi-
riintyy. Opiskelijan velvollisuus on noudattaa opettajan anta-
mia ohjeita. Rehtorilla on oikeus erottaa opiskelija, joka ei toimi 
annettujen ohjeiden mukaisesti ja toistuvasti häiritsee ryhmän 
muiden oppilaiden tai opettajan työskentelyä.
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TIEDOTUS

Kansalaisopiston uusista kursseista, luennoista, opetusohjel-
man muutoksista ja muusta toiminnasta tiedotetaan Kemi-Tor-
nio kaupunkilehdessä. Opiston lähiajan kurssit ja opetusohjel-
ma on nähtävissä Hellewissä https://opistopalvelut.fi/tornio/ , 
kotisivuilla www.tornio.fi/kansalaisopisto ja Peda.net:ssa htt-
ps://peda.net/tornio/tornionkansalaisopisto sekä Facebookissa. 
Kerromme toiminnastamme myös Instagramissa ja Twitterissä.
Yksittäisen, alkaneen kurssin osalta opettaja sopii mahdollisista 
muutoksista oppilaidensa kanssa ja tiedottaa niistä vähintään 
viikkoa aikaisemmin myös poissaolleille opiskelijoille, lasten 
vanhemmille ja opiston toimistoon p. 040 770 5972.

TODISTUKSET

- Opiston toimistosta voi tilata osallistumistodistuksen huo-
mioiden n. 1 – 2 viikon toimitusajan. Tarvittaessa opettajat hoi-
tavat todistusten tilauksen ja jakelun keskitetysti ennen kurssin 
päättymistä. Yhtä lukuvuotta vanhemmista todistuksista peri-
tään 8 € toimitusmaksu.
- Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao. oppilaitok-
sessa saa kansainvälisen vertailukelpoisuuden antavan todis-
tuksen.
- Opiston valinnaisaineiksi tai korvaaviksi kursseiksi soveltu-
vien kurssien (ks. val-merkintä kurssin kohdalla) suorittamisesta 
saa omasta oppilaitoksesta korvaavan todistuksen, sopimalla 
asiasta oppilaitoksen rehtorin/johtajan kanssa.

VAKUUTUKSET JA KORVAUKSET

Opiston opiskelijat kuuluvat Tornion kaupungin tapaturma-
vakuutuksen piiriin, joka koskee vain opetustunteja. Tapatur-
ma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan lisäksi 
oma vakuutus. Opettaja vastaa kurssinsa tilojen ja laitteiden 
valvonnasta sekä työvälineiden käytön opastuksesta.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

Kansalaisopisto toimii syksystä 2017 alkaen uuden elämänlaa-
tulautakunnan alaisuudessa yhdessä kunnan nuoriso- ja liikun-
tatoimen, kirjaston sekä museoiden kanssa. Lautakunnan jäse-
net yhteystietoineen löytyvät kaupungin nettisivuilta.

OPISTOLAISYHDISTYS

Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija voi halutessaan 
osallistua Tornion kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry:n toi-
mintaan. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestä-
miin tilaisuuksiin, juhliin, matkoihin, retkiin. 
Toivomme opiskelijoiden tulevan mukaan opistolaisyhdistyksen 
toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 
Tarkempia tietoja puheenjohtaja Arja Jaakolta p. 050 363 1518 

(email: arja.jaako@outlook.com), opiston ilmoitustaululta
ja lehti-ilmoituksista.

OPINTO-OHJELMAN LYHENTEET JA TERMIT

t = opetustunti (45 min)
ov = opintoviikko, n. 38 opetustuntia (esim. peruskoulun ja luki-
on / toisen asteen valinnaisaineiksi soveltuvien tms. korvaavien 
kurssien kohdalla)
jtvk = opetusta joka toinen viikko
sl = syyslukukausi, kl = kevätlukukausi (myös kesäkurssit)
A, B tai C = saman tasoinen rinnakkaisryhmä
I, II, III jne = opetusryhmän taso / lukuvuosi / luokka (lk)
TPO = taiteen perusopetus. Tasolta toiselle etenevä lapsille 
ja nuorille suunnattu opetus, joka antaa valmiuksia mm. jat-
ko-opintoihin. Toteutetaan OPH:n hyväksymän TPO:n opetus-
suunnitelman yleisen oppimäärän mukaisesti.
ATPO = aikuisten kuvataiteen perusopetus. 
YKI = kansainvälisen vertailukelpoisuuden mahdollistava ylei-
nen kielitaitotutkinto johon ko. kielten opiskelijat voivat osal-
listua määrätyissä oppilaitoksissa.
val = soveltuu mm. toisen asteen valinnais- tai korvaavaksi 
kurssiksi, josta opiskelija itse neuvottelee korvaavuuden oman 
oppilaitoksen kanssa (esim. lyhyiden kielten suulliset kurssit, 
abikurssit, taideaineiden diplomit, tietokoneen ajokorttikurssit).

 = verkko-/tai monimuotokurssi
Tornion yhteislyseon lukio (TYL)= Kauppakatu 29

TOISEN ASTEEN 
KORVAAVIA-/VALINNAISAINEITA

Tornion kansalaisopistossa on valmistettu lukion ym. toisen as-
teen oppilaitosten kanssa opetussuunnitelman kuvauksia tai-
deaineisiin ja kieliin. Opiskelijat sopivat kurssin korvaavuudesta 
koulunsa rehtorin kanssa. Tornion yhteislyseon lukion oppilaille 
kurssit ovat maksuttomia.

Tarkempia tietoja yksikön opetusohjelmasta (val-merkintä) ja 
päätoimisilta opettajilta.

VALINNAISAINEIDEN KURSSITARJOTIN

Kielet
In the Picture, abikurssi  1 ov
Ingen panik, abikurssi  1 ov
Hablamos! espanjan suullinen kurssi 1,5 ov
Parlons! ranskan suullinen kurssi  1,5 ov
Govorim po-russki! venäjän suullinen kurssi 1,5 ov

TIETOTURVA

Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n yleistä tietotur-
va-asetusta (GDPR). Tietosuojaseloste löytyy kotisivulta sekä 
opistolta.
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KIELET

Vastuuhenkilö: Kieltenopettaja Tarja Laakso on tavattavissa työkauden aikana to klo 11–13 kansalaisopistolla. Muina aikoina 
tavoitettavissa puhelimitse 050 597 1935, varmimmin klo 12–16.

YKI-merkityt kurssit ovat peruskursseja. Ne valmentavat samalla kansainvälisen vertailukelpoisuuden antaviin eritasoisiin 
yleisiin kielitutkintoihin, joita järjestetään pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. Kielitutkinto antaa mm. työmarkkinoita varten 
pätevän todistuksen osaamisen tasosta.

Ilman YKI-merkintää olevat kurssit ovat pääasiassa lyhyt-, kertaus- tai intensiivikursseja. Ne keskittyvät tietylle erikoisalalle 
tai kielen osa-alueelle, ne on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle tai niissä sovelletaan erityistä opetusmenetelmää.

SUOMI 

120101 SUOMEA ASIOINTIIN, 
OPISKELUUN JA TYÖELÄMÄÄN 
KANSALAISOPISTO  ti 14.00-15.30
TARJA TEIXEIRA 28.8.2018-27.11.2018
26 t sl, Kurssimaksu 46,00 €   
Oppimateriaali valitaan kurssin alkaessa.
Tason mukaan räätälöity ja yksilöllistetty suomen kielen kurssi 
ulkomaalaisille, jotka tarvitsevat tukea asioinnissa, opinnoissa 
tai työelämässä. Ei opetusta viikolla 42. 

ENGLANTI 

120301 ENGLANTI I JATKO
KANSALAISOPISTO  ti 19.30-21.00
TARJA LAAKSO 4.9.2018-16.4.2019
26 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 68,00 €    
YKI 1
Oppimateriaali: Destinations 1, osiosta 7. 
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia painottaen englan-
tia noin vuoden opiskelleille. Sisältöalueina arkipäivän kielen-
käyttötilanteita mm. ruoka, sää ja ympäristö sekä nähtävyydet. 
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120302 STEPPING STONES II JATKO
KANSALAISOPISTO  ke 15.30-17.00
TARJA LAAKSO 5.9.2018-17.4.2019
26 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
Oppimateriaali: Stepping Stones 2, osiosta 4. 
Käytännönläheinen englannin perustaitojen kertaukseen sovel-
tuva ja omakohtaiseen kielenkäyttöön kannustava kurssi kieltä 
muutaman vuoden opiskelleille. Sisältöalueina mm. uutiset ja 
tiedonvälitys, taide, kansalaisaktiivisuus ja vapaaehtoistyö sekä 
Suomen luonto. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120303 ALRIGHT JATKO
KANSALAISOPISTO  to 17.30-19.00
TARJA LAAKSO 6.9.2018-11.4.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   

Oppimateriaali: Alright? Alright! osiosta 5. 
Kommunikatiivinen englannin perustaitojen kertaukseen ja sa-
navaraston kartuttamiseen soveltuva kurssi kieltä muutaman 
vuoden opiskelleille. Sisältöalueina arkipäivän kielenkäyttöti-
lanteita mm. perhe, työ ja ammatti, puhelimessa asioiminen, 
asuminen sekä vapaa-aika ja harrastukset. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10. 

120304 ENGLISH FOR WORK AND LEISURE
KANSALAISOPISTO  ke 17.30-19.00
TARJA LAAKSO 5.9.2018-17.4.2019
26 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
Oppimateriaali: @Work, English for Work and Leisure, osiosta 1. 
Käytännönläheinen englannin keskeisiä perusrakenteita ja -sa-
nastoa kertaava kurssi työhön ja vapaa-aikaan. Kurssin teema-
na on englanti kansainvälisenä kielenä ja sisältöalueina mm. 
työpaikan ja itsensä esittely, puhelimessa asioiminen sekä suo-
malaiset juhlat ja harrastukset. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120305 AT HOME IN ENGLAND 
KANSALAISOPISTO  ma 19.30-21.00
TARJA LAAKSO 3.9.2018-15.4.2019
26 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
Oppimateriaali: Pat and Polly 2, Five years on, osiosta 1. 
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa 
laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi 
kielen perusteet jo hallitseville. Kurssin teemana on Britannia ja 
brittiläinen arkipäivä ja sisältöalueina mm. perhe-elämä, asumi-
nen ja terveys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120306 OPEN ROAD
KANSALAISOPISTO  ke 19.00-21.00
TARJA LAAKSO 5.9.2018-17.4.2019
32,5 t sl, 35 t kl, Kurssimaksu 74,00 €   
Oppimateriaali: Open Road, Course 8, Oral skills, osiosta 1. 
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajentava ja kes-
keisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kielen perusteet 
jo hallitseville. Sisältöalueina mm. koulutus ja työelämä, terveys 
ja ravinto, ympäristö ja liikenne, poliittinen vaikuttaminen sekä 
oikeus ja turvallisuus. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 
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120307 OPEN ROAD JATKO
KANSALAISOPISTO  ma 17.30-19.30
TARJA LAAKSO 3.9.2018-15.4.2019
32,5 t sl, 35 t kl, Kurssimaksu 74,00 €    
Oppimateriaali: Open Road, Course 8, Oral skills, osiosta 7. 
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajentava ja kes-
keisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kielen perusteet jo 
hallitseville. Sisältöalueina mm. sota ja rauha, luonto ja ympä-
ristö, esittävä taide, monikulttuurisuus, köyhyys ja kehitysapu, 
tiede ja teknologia sekä talous. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120308 LET'S TALK! 
KANSALAISOPISTO  to 19.00-21.00
TARJA LAAKSO 6.9.2018-11.4.2019
32,5 t sl, 32,5 t kl, Kurssimaksu 74,00 €   
Oppimateriaali: Profiles, Course 8. 
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä englannin kurssi 
kieltä jo pitkään harrastaneille. Sisältöalueina mm. terveys ja 
hyvinvointi, inhimilliset arvot, yhteiskunta, työelämä, media, ri-
kos ja rangaistus, raha ja talous sekä tiede ja teknologia. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120309 ENGLANTIA LEIKITEN
KANSALAISOPISTO  ke 17.00-18.00
MARIA RANTA 29.8.2018-21.11.2018
16 t sl, Kurssimaksu 46,00 €    
Oppimateriaali: Monistemateriaali 
Kielen perusteita ja fraaseja kielikylpymäisesti 5-7 –vuotiaille. 
Kurssilla tutustutaan englannin kieleen laulujen, lorujen sekä 
pelien avulla ja rakennetaan luottamusta oppia vierasta kieltä. 
Kurssi sopii hyvin myös tueksi ennen koulun englannin opinto-
jen alkua. Ei opetusta viikolla 42. 

120310 IN THE PICTURE
KANSALAISOPISTO  ma–pe 12.45-16.00
HEIDI HUHTA 3.6.2019-14.6.2019
38 t kl, Kurssimaksu 65,00 €  
1 ov 
val
Oppimateriaali: Moniste- ja verkkomateriaali. 
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava englannin kurssi lukiolai-
sille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä 
kirjoitelmien tekoa, kerrataan rakenteita, laajennetaan sanava-
rastoa ja vahvistetaan suullista ilmaisua. Oppimateriaali sisältyy 
kurssin hintaan. Oma kone mukaan! Ilm. 27.5. mennessä. TYL:n 
opiskelijoille kurssi on maksuton. 

Viitotun puheen kurssit löytyvät 
Kansalaisvalmiudet, Yleishyödylliset / am-

mattia täydentävät kurssit –osiosta

ESPANJA 

120701 ESPANJA I 
KANSALAISOPISTO  ke 17.30-19.00
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 29.8.2018-22.5.2019 
24 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €    
YKI 1
Oppimateriaali: Buenas Migas 1, osiosta 1. 
Toteuta haaveesi ja aloita espanjan opiskelu! Saat tutustua käy-
tännönläheisesti kieleen ja kulttuuriin. Opit mm. tervehtimään 
ja esittelemään itsesi, kertomaan perheestäsi ja ammatistasi se-
kä asioimaan hotellissa. Aiempia opintoja ei tarvita. Ei opetusta 
viikoilla 37, 42, 47, 5, 9, 10, 12, 18 ja 19. 

120702 ESPANJA I JATKO
KANSALAISOPISTO  ke 19.00-20.30
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 29.8.2018-22.5.2019 
24 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 1 
Oppimateriaali: Buenas Migas 1, osiosta 8. 
Oletko opiskellut espanjaa n. vuoden? Tule parantamaan kom-
munikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. 
Opit mm. kertomaan arkirutiineistasi sekä asioimaan vaateos-
toksilla ja ravintolassa. Ei opetusta viikoilla 37, 42, 47, 5, 9, 10, 
12, 18 ja 19. 

120703 ESPANJA II
KANSALAISOPISTO  to 17.00-18.30
MARJA ALAPERÄ 30.8.2018-11.4.2019 
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 2
Oppimateriaali: Ventana 2, osiosta 1. 
Oletko opiskellut espanjaa n. 2 vuotta? Tule parantamaan kom-
munikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. 
Opit mm. puhumaan terveydestä, arkirutiineista ja säästä sekä 
kertomaan menneestä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120704 ESPANJA II JATKO
KANSALAISOPISTO  ti 18.30-20.00
MARJA ALAPERÄ  28.8.2018-9.4.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 2
Oppimateriaali: Buenas Migas 1, osiosta 9. 
Oletko opiskellut espanjaa n. 3 vuotta? Tule parantamaan kom-
munikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. 
Opit mm. käyttämään uutta monipuolista sanastoa ja kielen 
rakenteita. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120705 ESPANJA III JATKO
KANSALAISOPISTO  ti 17.00-18.30
MARJA ALAPERÄ 28.8.2018-9.4.2019 
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 3
Oppimateriaali: Buenas Migas 2, osiosta 7. 
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Oletko opiskellut espanjaa 4–5 vuotta? Tule parantamaan kom-
munikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. 
Opit mm. kertomaan menneestä ja käyttämään puhekieltä eri-
laisissa tilanteissa. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120706 ESPANJA V JATKO
KANSALAISOPISTO  ma 17.00-18.30
MARJA ALAPERÄ 27.8.2018-8.4.2019 
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €    
YKI 4
Oppimateriaali: Buenas Migas 3, osiosta 6. 
Oletko opiskellut espanjaa useamman vuoden? Tule syventä-
mään oppimaasi, parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja 
jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. Kurssilla opit käyttämään 
monipuolista sanastoa ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä. Luem-
me myös espanjankielistä kirjallisuutta. Ei opetusta viikoilla 42 
ja 10 

120707 BUEN TIEMPO JATKO
KANSALAISOPISTO  ke 16.00-17.30
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 29.8.2018-22.5.2019
24 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
Oppimateriaali: ¡Fantástico! 1, osiosta 8. 
Rauhallisesti etenevä kommunikointivalmiuksia painottava 
kurssi espanjan kielen opiskelunsa vasta aloittaneille. Sisältö-
alueina arkipäivän kielenkäyttötilanteita mm. mielipiteen ilmai-
seminen, säästä kertominen ja erilaiset ostostilanteet. Ei ope-
tusta viikoilla 37, 42, 47, 5, 9, 10, 12, 18 ja 19. 

120708 HABLAMOS! 
KANSALAISOPISTO  to 18.30-20.00
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 30.8.2018-9.5.2019 
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
1,5 ov 
val
Oppimateriaali valitaan kurssin alkaessa. 
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä, sanastoa kartut-
tava ja keskeisimpiä rakenteita kertaava espanjan kurssi kielen 
perusteet jo hallitseville. Ei opetusta viikoilla 41, 42, 44, 49, 9, 
10 ja 16. TYL:n opiskelijoille kurssi on maksuton. 

HEPREA 

120902 NYKYHEPREAN ALKEISJATKO (NH3) 
VIRTUAALILUOKKA                     to 17.45-19.15
JUHA MUUKKONEN 6.9.2018-11.4.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
Oppimateriaali: Lyytikäinen & Gamzu: Opi hepreaa, alk. kpl 3. 
Vähintään heprean alkeet aiemmin opiskelleille. Ei opetusta 
18.10., 6.12. ja 7.3. Baruch haba! 
Verkkoluokassa osallistut opetukseen kotona omalla tietoko-
neellasi tai muulla verkkoyhteydessä olevalla laitteella (Android 
tai iOS). Näet ja kuulet opettajan, kuulet toisten opiskelijoiden 
puheenvuorot sekä näet luokan taulun. Oman headset-mikro-

fonisi kautta voit itse osallistua keskusteluun ja harjoituksiin. 
Kysymyksiä ja kommentteja voit kirjoittaa myös keskusteluruu-
tuun. Jos olet poissa tai haluat kerrata oppitunnin, voit seurata 
tunnin tallenteelta tietokoneella omalla ajallasi. Kurssin kaikki 
tallenteet ovat katsottavissa vielä kaksi viikkoa kurssin päätty-
misen jälkeen. Luokan taulun tekstit saat tunnin jälkeen sähkö-
postiisi pdf-tiedostona. Verkkoluokan osoitteen ja muut ohjeet 
saat opettajalta ennen kurssin alkua sähköpostiisi, joten muis-
tathan kertoa sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. 

120903 HEPREAN NOMINIT (HN) 
VIRTUAALILUOKKA        ma 17.45-19.15
JUHA MUUKKONEN 17.9.2018-15.4.2019
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 50,00 €   
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä hepreaa ja Tai-
nio: Mesila 2. 
Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Valmistaa sekä ny-
kyheprean että Raamatun heprean ja/tai aramean opiskeluun. 
Ei opetusta 15.10. ja 4.3. Baruch haba!
Tarkemmat ohjeet verkkoluokkaan 120902. 

120904 HEPREAN VERBIT (HV10) JA NYKYHEPREA
VIRTUAALILUOKKA        ma 19.45-21.15
JUHA MUUKKONEN  17.9.2018-15.4.2019 
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 50,00 €
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al: Ihan täyttä hepreaa, kappa-
leesta 10 ja Lyytikäinen & Gamzu: Opi hepreaa. 
Verbioppia sekä nykyheprean alkeet nominioppia aiemmin opis-
kelleille. Valmistaa sekä nykyheprean että Raamatun heprean 
ja/tai aramean jatko-opiskeluun. Ei opetusta 15.10. ja 4.3. Ba-
ruch haba! 
Tarkemmat ohjeet verkkoluokkaan 120902.

120905 HEPREALAISET PSALMIT 
VIRTUAALILUOKKA         su 19.45-21.15
JUHA MUUKKONEN 9.9.2018-14.4.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 50,00 €   
Oppimateriaali: Aejmelaeus et. al.: Ihan täyttä hepreaa ja Lilje-
qvist: Heprea–suomi, aramea–suomi. Vanhan testamentin sa-
nakirja. 
Alkukieliset heprealaiset Psalmit. 
Psalmien kirja on maailman luetuin, rakastetuin ja käännetyin 
runoteos. Tarkoitettu vähintään heprean alkeet hyvin osaavil-
le. Ei opetusta 14.10. ja 3.3. Tallenteet katsottavissa 28.4.2019 
asti. Baruch haba! Tarkemmat ohjeet verkkoluokkaan 120902. 

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Peru-
miset viim. 3 arkipäivää ennen kurssin alkua 

soittamalla opistolle.
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ITALIA 

120802 ITALIA III
KANSALAISOPISTO  jtvk pe 14.15-16.30
MARINA TOSI 14.9.2018-26.4.2019 
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 62,00 €  
YKI 2/3 
Oppimateriaali: In piazza 1, osiosta 16.  
Käytännönläheinen sanastoa kartuttava ja perusrakenteita vah-
vistava italian kurssi kieltä n. 3 v opiskelleille tai kielen perus-
teet muuten hallitseville. Kurssilla harjoitellaan erityisesti mat-
kailtaessa tarvittavia suullisia kielenkäyttötilanteita. Ei opetusta 
viikoilla 42, 10 ja 16. 

120803 ITALIA I JATKO / VI JATKO
KANSALAISOPISTO  jtvk pe 16.30-19.00
MARINA TOSI 14.9.2018-26.4.2019 
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 62,00 €  
YKI 1  
YKI 4
Oppimateriaali: Bellavista 1, osiosta 5. 
                         Bellavista 2, osiosta 5. 
I jatko: Italian kurssi kieltä opiskelleille tai uusille, myös omatoi-
miseen opiskeluun sitoutuville opiskelijoille. Kurssilla jatketaan 
seikkailua värikkään italian kielen kanssa aiemmin opittua ker-
raten ja uutta oppien sekä italialaiseen maailmaan ja elämän-
menoon tutustuen. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16. 
VI jatko: Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, sa-
navarastoa laajentava ja perusrakenteiden hallintaa syventävä 
italian kurssi kieltä useamman vuoden opiskelleille. Kurssilla jat-
ketaan tutustumista Italiaan, paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin. 
Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16. 

JAPANI

120907 JAPANIN KIELTÄ JA KULTTUURIA
KANSALAISOPISTO  pe 16.30-19.00
NAOKO SÖDERSTRÖM  la 10.00-12.30
18 t sl  5.10.2018-1.12.2018
Kurssimaksu 46,00 €
YKI 1
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. 
Tule oppimaan kommunikoimaan japaniksi matkustaessasi Ja-
panissa tai törmätessäsi japanilaisiin matkailijoihin Suomessa. 
Sisältöalueina matkailussa tarvittavia kielenkäyttö- ja vuoro-
vaikutustilanteita sekä tapakulttuuria. Aiempia opintoja ei tar-
vita. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Kurssi kokoontuu 
kolmena viikonloppuna: pe-la, 5.-6.10., 9.-10.11. ja 30.11-1.12.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko 
kurssimaksun, vaikka kurssimaksu laskutetaan 

kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).

KREIKKA 

120908 UUDEN TESTAMENTIN KREIKAN JATKO (K8) 
VIRTUAALILUOKKA              ke 18.00-19.15
JUHA MUUKKONEN 19.9.2018-3.4.2019
20 t sl, 20 t kl, Kurssimaksu 50,00 €  
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen: Johdatus Uuden testamen-
tin kreikkaan. 
Kappaleiden 4–7 kertauksen jälkeen uusi oppiaines alkaen kap-
paleesta 8. Ei opetusta 17.10. ja 6.3. Tapaamisiin verkkoluokas-
sa! Tarkemmat ohjeet verkkoluokkaan 120902. 

NORJA 

120901 NORJA I JATKO
KANSALAISOPISTO  to 17.30-19.00
SALLA KOTILA 6.9.2018-29.11.2018
24 t sl, Kurssimaksu 46,00 €   
YKI 1
Oppimateriaali: Brillefint! Norjan kielen alkeiskirja, osiosta 9. 
Vuonojen maan kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia 
painottaen. Kurssi on jatkoa edellisvuoden I-kurssille, mutta se 
sopii myös muille norjaa jo jonkin verran osaaville tai hyvän 
ruotsin kielen taidon omaaville. Sisältöalueina arkipäivän kie-
lenkäyttötilanteita. Ei opetusta viikolla 43. 

PORTUGALI 

120915 PORTUGALI I JATKO
KANSALAISOPISTO  ma 17.00-18.30
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 27.8.2018-6.5.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 1
Oppimateriaali: Tudo bem? 1, osiosta 7. 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen. Sisältö-
alueina mm. itsestä kertominen, hotelliin majoittuminen sekä 
ravintolassa ja kaupassa asioiminen. Kurssin alussa kerrataan 
osiot 1–6, joten kurssi sopii sekä portugalia jo opiskelleille että 
portugalin opintonsa vasta aloittaville. Ei opetusta viikoilla 40, 
42, 8, 10, 15, 17 ja 18. 

RANSKA 

120501 RANSKA I JATKO
KANSALAISOPISTO  ma 19.00-20.30
CLÁUDIA MACHADO RUNDGREN 27.8.2018-6.5.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 1
Oppimateriaali: C'est parfait! 1, osiosta 6. 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen. Sisältö-
alueina mm. arkirutiineista kertominen, vaateostosten tekemi-
nen sekä hotellissa ja ravintolassa asioiminen. Kurssin alussa 
kerrataan osiot 1–5. joten kurssi sopii sekä ranskaa jo opis-
kelleille että ranskan opiskelunsa vasta aloittaville. Ei opetusta 
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viikoilla 40, 42, 8, 10, 15, 17 ja 18. 

RUOTSI 

120201 RUOTSI I 
KANSALAISOPISTO  ma 19.00-20.30
TUIJA RANTAMAA 27.8.2018-8.4.2019 
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 1
Oppimateriaali: Vi ses!, osiot 1-4. 
Perusrakenteita ja kommunikointivalmiuksia painottava kurssi 
vasta-alkajille. Aihealueina mm. itsestä kertominen, harrastuk-
set ja vapaa-aika sekä ruokailu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120203 RUOTSI II
KANSALAISOPISTO      ke 17.00-18.30 
TUIJA RANTAMAA 29.8.2018-10.4.2019 
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €  
YKI 2
Oppimateriaali: Hålligång 2, osiot 1-4. 
Kielen perusteita ja kertausta kommunikaatiovalmiuksia painot-
taen ruotsia väh. 2 v opiskelleille. Aihealueina mm. sähköinen 
viestintä, asuinympäristö ja asuminen, vierailut ja shoppailu. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120204 SNACKA SVENSKA!
KANSALAISOPISTO  ti 17.00-18.30
MONIKA SAAPUNKI 4.9.2018-9.4.2019
26 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 68,00 €  
Oppimateriaali: Språkguiden ja autenttinen verkkomateriaali.
Suullista ruotsin kielen taitoa ylläpitävä ja aktivoiva kurssi kie-
len perusteet jo hallitseville. Sisältöalueina mm. arkipäivän pu-
hetilanteet ja työelämän dialogit sekä kulttuuri ja elämäntavat. 
Kurssiin sisältyy opintokäyntejä Ruotsin puolella. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 

120206 INGEN PANIK 
KANSALAISOPISTO  ma–pe  09.00-12.15
HEIDI HUHTA 3.6.2019-14.6.2019
38 t kl, Kurssimaksu 65,00 €   
1 ov  
val
Oppimateriaali: Moniste- ja verkkomateriaali.
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava ruotsin kurssi lukiolaisil-
le. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä 
kirjoitelmien tekoa, kerrataan rakenteita, laajennetaan sanava-
rastoa ja vahvistetaan suullista ilmaisua. Oppimateriaali sisältyy 
kurssin hintaan. Oma kone mukaan! Ilm. 27.5. mennessä. TYL:n 
opiskelijoille kurssi on maksuton. 

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Perumiset viim. 3 
arkipäivää ennen kurssin alkua soittamalla opistolle.

KURSSEJA 
MITTA-

TILAUKSESTA!
Tornion kansalaisopiston tilauskou-

lutuspalvelut kuntien, yritysten, 
yhdistysten ja muiden yhteisöjen 

käytössä.

Kurssien sisältö, laajuus ja toteutusmuoto 
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan 

kanssa heidän tarpeidensa mukaiseksi 
vastaamaan henkilöstön tai jäsenistön 

osaamis- ja kehitystavoitteita. Perinteisen 
lähiopetuksen ohella kursseilla voidaan 
hyödyntää esim. verkkoympäristöjen tar-
joamia etä- ja ryhmätyömahdollisuuksia.

Kurssit voidaan toteuttaa kansalaisopis-
tolla tai tilaajan osoittamassa koulutus-

paikassa. Kouluttajat valitaan yhteistyössä 
tilaajan toivomusten mukaan.

Tarjoamme tilauskursseja  
mm. seuraavilla alueilla:

• vieraat kielet 
• tietotekniikka 

• terveys- ja työpaikkaliikunta 
• ensiapukoulutus 

• työkykyä edistävät taidekurssit 
• asiakaspalvelu 

• vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 
• kädentaidot

TARKEMMAT TIEDOT:
Rehtori Tarja Hooli
p. 050 597 1939, 

sähköposti: tarja.hooli@tornio.fi
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SAAME

120801 SAAME - KOLMAS KOTIMAINEN
KANSALAISOPISTO        to 17.30-19.00/20.00
ELLEN PAUTAMO  23.8.2018-1.11.2018
22 t sl
Kurssimaksu 46,00 €
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. 
Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin jatkokurssi kielen perusteet 
hallitseville. Kurssilla kartutetaan sanastoa ja rakenteita, syven-
netään kulttuuritietämystä sekä aktivoidaan ja kehitetään kes-
kustelutaitoa. Kurssi koostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta 
verkkoluokassa. Kurssi käynnistyy lähiopetustapaamisella 23.8. 
klo 17.30-20.00. Ei opetusta viikolla 42.

SAKSA 

120401 HALLO II JATKO
KANSALAISOPISTO  ti 17.30-19.00
TARJA LAAKSO 4.9.2018-16.4.2019
26 t sl, 28 t kl 
Kurssimaksu 68,00 €   
YKI 2
Oppimateriaali: Hallo! 2, osiosta 7. 
Käytännönläheinen saksan kurssi kieltä vähintään 3 v opiskel-
leille. Kurssin punaisena lankana on vapaa-ajan matkailu ja si-
sältöalueina mm. vaatteet ja pukeutuminen, asuinalueiden pal-
velut, mökkilomailu Suomessa, terveys, harrastukset sekä työ-
elämä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

VENÄJÄ 

120601 OPI KYRILLISET KOTONA
VIRTUAALILUOKKA      27.8.2018-31.5.2019 
Materiaalimaksu 15,00 € 
Aloita venäjän kielen opinnot opettelemalla kyrilliset kirjaimet 
hauskojen jopa pelillisten harjoitusten avulla, vaikka kotisoh-
valta. Et tarvitse kuin tietokoneen, nettiyhteyden ja kuulokkeet 
sekä paljon iloista mieltä. Etene itsenäisesti opiskellen täysin 
omaan tahtiin. Vapaavalintaisesti voit suorittaa opiskelun lo-
puksi loppukokeen. Materiaali löytyy Peda.net -sivustolta. Kurs-
siavaimen sivustolle saat, kun olet ilmoittautunut kurssille. 

120602 VENÄJÄ I JATKO
VIRTUAALILUOKKA              ti 19.30-21.00
TUIJA RANTAMAA 28.8.2018-9.4.2019
26 t sl, 26 t kl 
Kurssimaksu 50,00 €  
YKI 1 
Oppimateriaali: Ponjatno! 1, osiosta 2. 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen 1 v ve-
näjää opiskelleille. Sisältöalueina mm. matkustaminen, majoit-

tautuminen, ruokailu ja kaupungilla asiointi. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10.

120603 VENÄJÄ II-III
KANSALAISOPISTO  ke 18.30-20.00
TUIJA RANTAMAA 29.8.2019-10.4.2019
26 t sl, 26 t kl 
Kurssimaksu 68,00 €  
YKI 2
Oppimateriaali: Kafe Piter 1. 
Kielen perusrakenteita, -sanastoa ja kommunikointivalmiuksia 
kertaava kurssi venäjää väh. 3 v opiskelleille. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10. 

120604 VENÄJÄ VI
KANSALAISOPISTO  ti 17.30-19.00
LJUDMILA JUUSTOVAARA 28.8.2018-9.4.2019
26 t sl, 26 t kl 
Kurssimaksu 68,00 €  
YKI 4
Oppimateriaali: Kafe Piter 3, osiosta 6.
Sanavarastoa kartuttava ja puhekieltä kehittävä venäjän kurssi 
kieltä 6-8 v opiskelleille. Sisältöalueina mm. Venäjä tänään sekä 
tv-ohjelmista keskusteleminen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

120605 GOVORIM PO-RUSSKI! 
KANSALAISOPISTO  ti 19.00-20.30
LJUDMILA JUUSTOVAARA 28.8.2018-9.4.2019
26 t sl, 26 t kl 
Kurssimaksu 78,00 €  
1,5 ov
val
Oppimateriaali: Monistemateriaali. 
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä venäjän kurssi kiel-
tä jo pitkään harrastaneille. Kurssilla laajennetaan nykyvenäjän 
sanavarastoa mm. Venäjän historiallisten tarinoiden ja mielen-
kiintoisten henkilöiden kautta ja kerrataan keskeisimpiä raken-
teita. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoil-
la 42 ja 10. TYL:n opiskelijoille kurssi on maksuton.

Viitotun puheen kurssit löytyvät 
Kansalaisvalmiudet, Yleishyödylliset / am-

mattia täydentävät kurssit –osiosta
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KÄDENTAIDOT

Kädentaitokursseja järjestetään eri puolilla kaupunkia useissa eri toimipaikoissa. Kursseja järjestetään myös viikonlopun kestävinä 
lyhytkursseina. Osa kursseista toteutetaan verkko-opetuksena. Vastuuhenkilö: rehtori Tarja Hooli

TEKSTIILITYÖ, OMPELU

114200 KÄSITYÖN YHTEISET OPINNOT 1-3 (7-10v.) TPO 
KIVIRANNAN KOULU        ke 14.00-16.15
PIA TURUNEN  19.9.2018-24.4.2019
30 t sl, 39 t kl
Kurssimaksu 100,00 €   Syksy 50,00 €  Kevät 50,00 €
Käsityön taiteenperusopetuksessa kokeillaan ja nautitaan käsil-
lä tekemisestä, lasten omista mielenkiinnonkohteista inspiroi-
tuen. Otetaan haltuun käsityön perustekniikkaa ja työvälineitä 
sekä kehitetään omaa monimateriaalista käsityöilmaisua esinei-
den, tekstiilien ja ympäristötaiteen toteutuksessa. Materiaalit 
kuuluvat kurssimaksuun. Ei opetusta viikoilla 42, 10. 

114201 KÄSITYÖPAJA 
LAPSELLE (6-10 v.) JA AIKUISELLE (TPO)
KANSALAISOPISTO  ke 17.30-19.45
PIA TURUNEN  3.10.2018-24.4.2019
21 t sl, 33 t kl
Kurssimaksu 76,00 €   Syksy 38,00 €   Kevät 38,00 €
Tutustutaan ilon ja leikillisyyden kautta käsityön perustekniik-
koihin, materiaaleihin ja työvälineisiin lasten mielenkiinnon-
kohteista inspiroituen. Kehitetään kädentaitoja niin esineiden 
ja tekstiilien valmistuksessa kuin ympäristötaiteessa. Kurssille 
voi osallistua lapsen kanssa esim. vanhempi, isovanhempi tai 
kummi. Soveltuu myös aiemmin ryhmässä 1-2 v. olleille. Huom! 
Ilmoitathan erikseen sekä aikuisen että lapsen nimen ja tiedot. 
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114202 KÄSITYÖPAJA AIKUISILLE PÄIVÄRYHMÄ  
KANSALAISOPISTO        ti 10.00-12.15
PIA TURUNEN  11.9.2018-30.4.2019
36 t sl, 45 t kl
Kurssimaksu 94,00 €  Syksy 47,00 €  Kevät 47,00 €
Kurssilla valmistetaan itselle mieluisia käsitöitä esim. vaateom-
pelusta tilkkutöihin, korjausompelusta tuunauksiin, perinne-
kirjontoihin, neulontaan ja virkkaukseen. Innostutaan yhdes-
sä myös uusista käsityöilmiöistä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114203 TEKSTIILITYÖ SATTAJÄRVI 
SATTAJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN TALO  jtvk ti 18.00-20.15
EEVA-KAISA SANKALA  4.9.2018-2.4.2019
16 t sl, 16 t kl
Kurssimaksu 40,00 €   Syksy 20,00 €  Kevät 20,00 € 
Suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilejä pukeutumiseen ja ko-
din sisustukseen soveltaen eri tekstiilityötekniikoita, esimerkiksi 
ompelu, kudonta, neulonta, virkkaus ja kirjonta, opiskelijoiden 

toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että pidempään harrastaneille. Ei opetusta viikolla 10. 

114204 TUMBELOJEN KÄSITYÖPAJA ARPELA
ARPELAN KOULU  jtvk ke 18.00-20.15
EEVA-KAISA SANKALA  19.9.2018-20.3.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 40,00 €   Syksy 20,00 €  Kevät 20,00 €
Kurssin aikana tutustutaan useisiin tekniikkoihin ja valmistetaan 
pieniä töitä. Käytettäviä tekniikoita voivat olla esim. kirjonnat 
erilaisin pistoin, neulonta, virkkaus, kudonta, solmeilu, tuunaus, 
ompelu, värjäys, kankaanpainanta ja sekatekniikat. Valituista ai-
heista sovitaan osallistujien kanssa yhdessä. Kurssi sopii kaikil-
le käsitöistä kiinnostuneille, erityisesti kokeilunhaluisille, mutta 
rohkaisua kaipaaville. Tällä kurssilla voi myös saattaa loppuun 
kesken jääneet ikuisuusprojektit tai jalostaa niitä uuteen suun-
taan. Yhdessä tekemisen lomassa saat nauttia mukavasta seu-
rasta, oppia uutta ja rohkaista ystävääsi. 

114206 OMPELUMAANANTAIT
KANSALAISOPISTO       jtvk ma 17.30-21.15
PIA TURUNEN  10.9.2018-6.5.2019
35 t sl, 40 t kl
Kurssimaksu 92,00 €   Syksy 46,00 €  Kevät 46,00 €
Matalan kynnyksen kurssi, jossa ommellaan itselle mieluisia 
projekteja lasten- ja aikuisten vaatteista sisustustuotteisiin ym. 
Tervetulleita niin ’koulukäsityöpohjalta’ ompelevat, kuin ompe-
luaikaa ja tukea kaipaavat konkarit. Omat materiaalit mukaan. 
Tukea ja kaavoja opettajalta. Kokoontumiset parittomilla viikoil-
la, ei opetusta viikolla 17. 

114207 MATALAN KYNNYKSEN KÄSITYÖPAJA
KARUNGIN KOULU  jtvk to 15.00-17.15
EEVA-KAISA SANKALA  20.9.2018-21.3.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 40,00 €  Syksy 20,00 €  Kevät 20,00 €
Pienet ompelut ja korjaukset, neuleet virkkaukset ja tuunaus. 
Joululahjat ja yksilölliset pikkupaketit tai keskenjääneet ikui-
suusprojektit saavat uutta vauhtia. Käsitöiden tekoa vanhan-
ajan ompeluseuratyyliin, mukavassa seurassa toinen toisiamme 
auttaen, kannustaen ja tukien. Kurssi sopii myös aloittelijoille. 
Opetus ja työskentely pienryhmissä. Oppimateriaalina alan kir-
jallisuus, lehdet ja internet.

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Perumiset 
viim. 3 arkipäivää ennen kurssin alkua soittamalla 

opistolle.
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114208 TILKKUILLAAN!
KANSALAISOPISTO  jtvk ti 17.30-20.30
PIA TURUNEN  18.9.2018-16.4.2019
20 t sl, 24 t kl
Kurssimaksu 60,00 €  Syksy 30,00 €  Kevät 30,00 €
Ommellaan itselle mieluisia tilkkutöitä uusista ja perinteisem-
mistä tilkkutyötekniikoista innostuen. Mukaan mahtuu niin tilk-
kutyökonkarit kuin aloittelevat tilkkuilijat. Voit valmistaa esim. 
erilaisia tekniikkakokeiluita sisustustuotteiksi opettajan malleis-
ta ja internetin ideoista inspiroituen tai koostaa haastavampaa 
tilkkutyötä. Omat tilkkutyömateriaalit mukaan. Ideoita ja tukea 
opettajalta. Kokoontumiset parillisilla viikoilla. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10. 

114209 KÄDENTAITAJAT KANTOJÄRVI
KANTOJÄRVEN MONITOIMITALO  jtvk ke 18.00-20.15
EEVA-KAISA SANKALA  26.9.2018-10.4.2019
15 t sl, 21 t kl
Kurssimaksu 50,00 €   Syksy 25,00 €  Kevät 25,00 € 
Mukavassa seurassa teemme pieniä tai vähän suurempia kä-
sitöitä. Sovellamme käytännössä eri tekniikoita opiskelijoiden 
tarpeiden tai ideoiden mukaan. Voit ommella, kirjoa, virkata, 
neuloa, kutoa tai tuunata toteuttaaksesi haaveesi. Nyt voit to-
teuttaa omat, yksilölliset kodintekstiilit ja asusteet. 

114210 TAITOTORSTAIDEN KÄSSÄKAHVIT
KANSALAISOPISTO        jtvk to 18.00-20.30
PIA TURUNEN  13.9.2018-25.4.2019
19,98 t sl, 23,3 t kl
Kurssimaksu 86,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Rennon kuplivat käsityökahvittelut, joilla nautitaan nykyhetken 
käsityökulttuurin houkuttavimmista herkkupaloista. Jokaiselle 
kerralle uusi ja erilainen tekniikkakokeilu ottaen vaikutteita pe-
rinnekäsitöistä, kulttuurivaikutteista ja nykyhetken trendeistä. 
Materiaalit kuuluvat kurssimaksuun. Kokeilussa tänä vuonna 
tekniikoista mm. smokkirypytys, kangasnyörin punonta, korukir-
jontaa, verkkovirkkausta ja materiaaleista kokeilussa mm. be-
toni, huopuneet villapaidat, muovinsulatus ja kynsilakkamar-
morointi ym. Kokoontumiset parittomilla viikoilla. Ei opetusta 
viikolla 13. Lisätietoja: http://bit-ly/kassakahvit

114211 OMPELUHAASTEITA!
KANSALAISOPISTO       jtvk ma 17.30-20.30
PIA TURUNEN  1.10.2018-29.4.2019
16 t sl, 24 t kl
Kurssimaksu 56,00 €  Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Harjoitellaan arjen ompelutöiden haastavampia kohtia ja om-
peluniksejä. Jokaisella kerralla tutustutaan uuteen haasteeseen, 
myös osallistujien toiveet otetaan huomioon. Haasteet voi to-
teuttaa pientuotteiksi, vaatteiden yksityiskohdiksi tai erillisinä 
harjoituksina. Esimerkkihaasteina 4 tapaa kiinnittää vetoketju, 
erilaisia napinläpiä ja taskuja, applikointi, kangasnyörit ja ruu-
sut, frillat, rypytykset ja laskokset, pussukan vuorittaminen ym. 
Omat materiaalit mukaan. Kokoontumiset parillisilla viikoilla, ei 

opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114216 KANSALLISPUKU I
KANSALAISOPISTO  jtvk ti 18.00-20.15
EEVA-KAISA SANKALA  11.9.2018-20.11.2018
36 t sl
Kurssimaksu 54,00 €
Oletko perinyt vanhan kansallispuvun, josta puuttuu osia? Kai-
paako pukusi huoltoa ja pesua? Haluatko tietoa kansallispuvun 
historiasta ja sen käytöstä ennen ja nyt? Kurssilla valmistetaan 
kansallispuku tai täydennetään ja kunnostetaan olemassa ole-
vaa pukuasi valmistamalla puuttuvia tai sopimattomia puvun 
osia käsin tai koneella ommellen ja kirjoen. Kurssi soveltuu 
myös muiden kansanomaisten pukineiden valmistuksesta kiin-
nostuneille. 

114217 KANSALLISPUKU II
KANSALAISOPISTO  jtvk ti 18.00-20.15
EEVA-KAISA SANKALA  15.1.2019-26.3.2019
36 t kl
Kurssimaksu 54,00 € 
Oletko perinyt vanhan kansallispuvun, josta puuttuu osia? Kai-
paako pukusi huoltoa ja pesua? Haluatko tietoa kansallispuvun 
historiasta ja sen käytöstä ennen ja nyt? Kurssilla valmistetaan 
kansallispuku tai täydennetään ja kunnostetaan olemassa ole-
vaa pukuasi valmistamalla puuttuvia tai sopimattomia puvun 
osia käsin tai koneella ommellen ja kirjoen. Kurssi soveltuu 
myös muiden kansanomaisten pukineiden valmistuksesta kiin-
nostuneille. Kurssilla voit jatkaa syksyllä aloittamaasi kansallis-
puvun valmistusta tai kunnostusta. 

KERAMIIKKA 

111011 KERAMIIKKAPAJA LAPSILLE (7-12 v.) TPO
KANSALAISOPISTO  ke 15.15-17.30
KAISU HYRKÄS  5.9.2018-24.4.2019
33 t sl, 45 t kl
Kurssimaksu 110,00 €  Syksy 55,00 €  Kevät 55,00 €
Kurssilla suunnitellaan ja muotoillaan savesta koriste- ja käyttö-
esineitä sekä veistoksia käsin rakentaen: painellen, makkaratek-
niikalla ja levytekniikalla. Tutustutaan erilaisiin savilaatuihin ja 
kokeilemme lasittamista sekä patinointia. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun 10 €. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

111012 KERAMIIKKAPAJA (YLI 16 v.)
KANSALAISOPISTO  ti 17.00-20.00
KAISU HYRKÄS  4.9.2018-23.4.2019
44 t sl, 60 t kl
Kurssimaksu 160,00 €  Syksy 75,00 €  Kevät 75,00 €
Suunnitellaan ja valmistetaan savesta koriste- ja käyttöesineitä 
sekä veistoksia käsinrakentaen oman suunnitelman mukaan. 
Käsinrakentamisen lisäksi voit kokeilla dreijausta ja valutek-
niikkaa. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu kurssilla tehdyille 
töille. Materiaalit (savet, patinat, lasitteet, kipsit sekä pientar-
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vikkeet) maksetaan opettajalle erikseen. Aloittavilla keramiikan 
valmistuksen perusopintoja, pidempään harrastaneille syventä-
viä opintoja ja erikoistekniikoita. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

111013 KERAMIIKKAPAJA 
NUORILLE (n. 13 v. ) JA  AIKUISILLE
KANSALAISOPISTO  ke 18.00-21.00
KAISU HYRKÄS  5.9.2018-24.4.2019
44 t sl, 60 t kl
Kurssimaksu 160,00 €   Syksy 75,00 €  Kevät 75,00 €
Sama sisältö kuin 111012. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

111014 RAKUKERAMIIKKAA
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-20.00
KAISU HYRKÄS  la 10.00-16.00
16 t kl, Kurssimaksu 30,00 €  3.5.2019-18.5.2019
Nyt voit tutustua Rakuun, vanhaan japanilaiseen keramiikan-
polttomenetelmään. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan 
esineitä ja veistoksia rakupolttoon. Valmistamasi esineet lasi-
tetaan sekä poltetaan Raku-uunissa ja näin polttomenetelmä 
tulee tutuksi käytännössä. Materiaalit maksetaan opettajalle 
erikseen. Kurssipäivät pe 3.5. klo 17-20, la 4.5. klo 10-13, la 
18.5. klo 10-16. 

POSLIININMAALAUS 

111101 POSLIININMAALAUS ARPELA
ARPELAN KOULU  jtvk ma 17.30-21.15
PAULA SALMINEN  3.9.2018-15.4.2019
35 t sl, 35 t kl
Kurssimaksu 100,00 €   Syksy 50,00 €  Kevät 50,00 € 
Soveltuu uusille ja aiemmin harrastaneille. Edetään yksilöllisesti 
opiskelijoiden kokemus ja taidot huomioiden: posliininmaalauk-
sen perusmenetelmiä, pidemmälle edenneille uusia tekniikoita 
ja tuulia. Tavoitteena posliininmaalaustaitojen kehittäminen. Ei 
opetusta viikolla 42 ja 10. 

111102 POSLIININMAALAUS 
KANSALAISOPISTO  jtvk to 17.30-21.15
PAULA SALMINEN  6.9.2018-4.4.2019
40 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 100,00 €   Syksy 50,00 €  Kevät 50,00 €
Sama sisältö kuin 111101. Ei opetusta viikolla 42 ja 10. 

111103 POSLIININMAALAUS POSTELLI 
POSTELLI  jtvk ma 17.30-21.15
PAULA SALMINEN  10.9.2018-8.4.2019
35 t sl, 35 t kl
Kurssimaksu 100,00 €  Syksy 50,00 €  Kevät 50,00 € 
Sama sisältö kuin 111101. 

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.

111104 POSLIININMAALAUS AIKUINEN - LAPSI (TPO)
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-20.00
PAULA SALMINEN  la ja su 10.00-14.00
14 t sl 5.10.2018-7.10.2018
Kurssimaksu 20,00 €  
Modernia posliinimaalausta, pinnan koristelua sekä perinteistä 
sivellinmaalausta. 

111105 POSLIININMAALAUS KESÄKURSSI
KANSALAISOPISTO  ma - pe 17.15-21.00
PAULA SALMINEN  3.6.2019-7.6.2019
25 t kl
Kurssimaksu 35,00 € 
Modernia posliinimaalausta, pinnan koristelua sekä perinteistä 
sivellinmaalausta. 

KUDONTA 

114011 KANKAANKUDONTA PORTHAN
PORTHANIN KOULU  ma 19.00-20.30
EEVA-KAISA SANKALA  10.9.2018-15.4.2019
22 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 70,00 €   Syksy 35,00 €  Kevät 35,00 € 
Soveltuu sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Suun-
nitellaan, rakennetaan ja kudotaan pienryhmissä sisustus- ja 
vaatetustekstiilejä. Kankaankudonta on paljon muutakin kuin 
ihanat suomalaiset räsymatot: esim. pieniä valo- ja nukkaryijyjä, 
kaita- ja kahviliinoja, laude- ja pyyheliinoja, kaulahuiveja, naru-, 
paju-, oksa- tai tilkkutekstiilejä. Tarpeen mukaan sovelletaan 
myös muita tekstiilityötekniikoita. 

114012 KANKAANKUDONTA KAAKAMO 
KAAKAMON KYLÄTOIMINTAYHDISTYKSEN TALO ma 17.00-18.30
EEVA-KAISA SANKALA  10.9.2018-15.4.2019
22 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 70,00 €   Syksy 35,00 €  Kevät 35,00 € 
Sama sisältö kuin 114011. 

NYPLÄYS, HUOVUTUS JA LANKATYÖT

114101 NYPLÄYS A
KANSALAISOPISTO  to 10.00-12.30
MEERI MÄMMIOJA  6.9.2018-18.4.2019
36 t sl, 42 t kl
Kurssimaksu 90,00 €   Syksy 45,00 €  Kevät 45,00 € 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkajille. Aloittajat opettele-
vat pitsinnypläyksen perusasiat. Alkeisiin voi tutustua opiston 
työvälineillä, joten välinehankinta ei ole heti ajankohtainen. Jat-
kajat valitsevat työnsä omien tarpeidensa ja taitojensa mukaan 
opetellen erilaisia kuvioita, pohjia ja teknikoita. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10. 
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114102 NYPLÄYS B
KANSALAISOPISTO  to 13.00-15.30
MEERI MÄMMIOJA  6.9.2018-18.4.2019
36 t sl, 42 t kl
Kurssimaksu 90,00 €   Syksy 45,00 €  Kevät 45,00 € 
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114103 NYPLÄYS KIVIRANTA
KIVIRANNAN KOULU  ti 18.30-21.00
MEERI MÄMMIOJA  4.9.2018-16.4.2019
36 t sl, 42 t kl 
Kurssimaksu 90,00 €   Syksy 45,00 €  Kevät 45,00 € 
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114104 NYPLÄYS KARUNKI
KARUNGIN KOULU  ke 18.00-20.30
MEERI MÄMMIOJA  5.9.2018-17.4.2019
36 t sl, 42 t kl 
Kurssimaksu 90,00 €   Syksy 45,00 €  Kevät 45,00 € 
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114110 HUOVUTUS A
KANSALAISOPISTO  pe 18.00-21.15
SINIKKA SADINMAA  la ja su 10.00-16.45
20 t sl, Kurssimaksu 33,00 €  5.10.2018-7.10.2018
Kurssilla valmistetaan monipuolisesti tuotteita suomenlam-
paan- ja merinovillasta sekä perus- että vaativammilla teknii-
koilla. Kurssilla voit valmistaa esim. asusteita, sisustustekstiilei-
tä, veistoksia, lampunvarjostimia jne. Voit kokeilla myös yhdis-
tää villaa muihin materiaaleihin. Materiaaleja voi ostaa opetta-
jalta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kauemmin huovutusta 
harrastaneille. 

114111 HUOVUTUS B
KANSALAISOPISTO  pe 18.00-21.15
SINIKKA SADINMAA  la ja su 10.00-16.45
20 t kl, Kurssimaksu 33,00 €  1.2.2019-3.2.2019
Sama sisältö kuin 114110.

114112 HUOVUTUS C
KANSALAISOPISTO  pe 18.00-21.15
SINIKKA SADINMAA  la ja su 10.00-16.45
20 t kl, Kurssimaksu 33,00 €  5.4.2019-7.4.2019
Sama sisältö kuin 114110. 

114115 KIEHTOVA KIRJONTA I
KANSALAISOPISTO  jtvk pe 17.00-20.00
EEVA-KAISA SANKALA  la ja su 10.00-16.30
21 t sl, Kurssimaksu 30,00 €  2.11.2018-4.11.2018
Kirjonta on vuoden 2018 käsityötekniikka! Kirjonta on helppo 
ja nopea tapa koristella yksilöllisesti kodinsisustustekstiilejä ja 
asusteita. Tämän päivän kirjonta elää vahvasti käsityötrendi-
en kanssa perinteestä inspiraatioita ammentaen ja soveltaen. 
Kirjoa voidaan käsin tai koneella halutusta lopputuloksesta 

riippuen. Erilaisia materiaaleja hyödyntäen sekä pohjassa että 
kirjontalangoissa saadaan uusia rakkaita yhdistelmiä. Kurssilla 
opetellaan kirjonnan perusteita ja tavallisimmat kirjontapistot. 

114116 KIEHTOVA KIRJONTA II
KANSALAISOPISTO  jtvk pe 17.00-20.00
EEVA-KAISA SANKALA  la ja su 10.00-16.30
21 t kl, Kurssimaksu 30,00 €  15.2.2019-17.2.2019
Kiehtova kirjonta - I kurssilla tai muuten hankitut kirjontaopit 
sovelletaan käytäntöön. Sovellamme kirjontaa ennakkoluulot-
tomasti mutta tarkoituksenmukaisuutta huomioiden. Kurssin 
aikana suunnitellaan ja toteutetaan laajahko kirjontatyö opis-
kelijan omista materiaaleista. Opiskelijat saavat apua ja tukea 
ideointiin sekä toisiltaan että kurssin opettajalta. Oppimateriaa-
lina alan kirjallisuus, sekä muut julkaisut ja internet. 

114117 KIRJONEULEVANTUS 
KANSALAISOPISTO  jtvk ti 16.15-18.30
EEVA-KAISA SANKALA  9.10.2018-20.11.2018
12 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Nyt neulomaan kirjoneuletta! Kurssilla valmistetaan upeita yksi-
löitä ja perinteikkäitä vanttuita puikoilla kirjoneuloen. Ota omat 
langat, vähintään kahta väriä ja puikot käsialan mukaan mat-
kaan. Oppimateriaali: Alan kirjallisuus ja lehdet, opettajan val-
mistama materiaali ja internet. 

114218 VAATEKAAPIN MAKE OVER I
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  2.11.2018-4.11.2018
Miten haluaisit pukeutua? Vastaako tämänhetkinen tyylisi toi-
veitasi? Tule koostamaan työpajatyyppiselle kurssille oman 
vaatetuksesi lempiväripaletti, lempivaatteidesi kriteerit, itsel-
le mieluisa kangaskuosipaletti ja pohtimaan vartalotyyppejä 
pukeutumisessa. Kurssin tavoitteena kartoittaa itselle mieluisa 
ja helposti yhdisteltävä vaatekokonaisuus. Mukaan työkirjaksi 
A4-kokoinen luonnoslehtiö tai kierrätyskirja, väripapereita, ai-
kakauslehtiä ja vaatekuvastoja tai kuvapoimintoja yms. oman 
toivetyylin hengessä. Tällä kurssilla ei ommella, joten sopii myös 
”ompelutaidottomille”. Infokirje s-postilla ennen kurssia. Ilm. 
viim. 29.10. 

114219 VAATEKAAPIN MAKE OVER II
KANSALAISOPISTO       pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  25.1.2019-27.1.2019
Vastaako tämänhetkinen pukeutumistyylisi toiveitasi? Kurssin 
tavoitteena on kartoittaa itselle mieluisa oman kapselivaate-
kaapin sisältö. Kurssin II -osuudessa on tavoitteena löytää oman 
Make over -luonnoskirjakollaasin vaatekappaleiden mukaiset 
peruskaavat omien ompeluiden pohjaksi. Valmiskaavoja muo-
katen pyritään löytämään myös itselle mieluisia istuvuuksia ja 
peruskaavat. Kurssin tavoitteen perustana luonnoskirjakollaasi 
Make over I -kurssilta, jonka kapselivaatekaappiosuutta käy-
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dään läpi ja kehitetään perjantaina. La ja su kartoitetaan kaa-
voja ja testiommellaan niillä vaatteita. Toimii hyvänä pohjustuk-
sena kevään ompelukursseille. Infokirje s-postilla ennen kurssia 
Ilm. viim. 21.1. 

114113 SOLMEILLAAN MAKRAMEELLA SISUSTUSTEKSTIILI
VIRTUAALILUOKKA       1.11.2018-2.12.2018
PIA TURUNEN  AC- kokoontuminen
20 t sl, Kurssimaksu 30,00 €  6.11. klo 18.00-20.15
Kurssilla toteutetaan oma pienehkö sisustusteksiili tai tuote, 
jossa tavoitteena on ottaa haltuun makrameen perussolmuja 
ja tekniikoita. Kuva- ja videomateriaaleista koostuvat kurssi-
materiaalit idealinkkeineen avautuvat kurssin omaan Peda.net 
-verkkoympäristöön 1.11.2018, jossa tutor ja viikoittain avau-
tuvat tehtävät ohjaavat opiskelua kurssin ajan. Materiaaleina 
solmeiluissa toimivat trikookude, moppilanka tai ontelokude 
(omat materiaalit). Kurssille osallistuessa alkuidea, työvaiheita 
ja lopputuote dokumentoidaan ja valokuvataan yhteiseen verk-
koympäristöön. Ensimmäinen yhteinen kokoontumiskerta Ado-
be Connect -virtuaaliluokkahuoneessa ti 6.11.2018 klo 18.00-
20.15. Infokirje ennen kurssin alkua s-postilla. Ilm. viim. 25.10. 
Lisätietoa: http://bit.ly/solmeillaan 

114114 MAKRAMEE
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  23.11.2018-25.11.2018
Tutustutaan makrameen perussolmuihin ja solmeillaan esim. 
seinätekstiili, tyynyjä, pannunalusia, amppeleita yms. Tutus-
tutaan makrameen nykytrendeihin sisustuksessa internetin ja 
opettajan materiaalien kautta. Omat rouheammat solmeilu-
materiaalit ja kannatin mukaan. Esim. moppilangat, ontelo- ja 
trikookuteet tai nyörit ja kannattimiksi raanuripustin, henkari 
puukeppi ym. Infokirje s-postilla ennen kurssin alkua. Ilm. viim. 
19.11. 

KORUJEN JA ESINEIDEN VALMISTUS 

114313 BETONISTA ILOA JA VALOA SYKSYYN 
VIRTUAALILUOKKA       3.9.2018-30.9.2018
PIA TURUNEN  AC-kokoontuminen
20 t sl, Kurssimaksu 30,00 €  5.9. klo 18.00-20.15
Tutustutaan betonisten pientuotteiden valmistamiseen valamal-
la ja dippaamalla. Tavoitteena on harjoitella ja oppia kuinka be-
tonimassasta valmistuu kaunis ja viimeistelty pientuote puutar-
haasi tai sisustukseen. Kurssimateriaalit idealinkkeineen avau-
tuvat kurssin omaan Peda.net -verkkoympäristöön 3.9.2018, 
jossa tutor ja viikoittain avautuvat tehtävät ohjaavat opiske-
lua kurssin ajan. Kurssille osallistuessa alkuidea, työvaiheita ja 
lopputuote dokumentoidaan ja valokuvataan yhteiseen verk-
koympäristöön. Ensimmäinen yhteinen kokoontumiskerta Ado-
be Connect -virtuaaliluokkahuoneessa ke 5.9.2018 klo 18.00-
20.15. Infokirje ennen kurssin alkua s-postilla. Ilm. viim. 27.8. 
Lisätietoa: http://bit.ly/betoniverkko2018

114314 BETONIA JA PUNONTAA PUUTARHAAN
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-15.00
22 t kl, Kurssimaksu 45,00 €  ti 17.00-20.00

24.5.2019-28.5.2019
Tutkitaan ja kokeillaan miten betonipöly ja hartiavoimin se-
koitettu betonimassa muovautuu koriste-esineiksi ja kauniiksi 
pientuotteiksi puutarhaasi: koriste-esineitä (pitsiruukkuja, piha-
laattoja, lintukylpyjä, ulkotulien alustoja) tai ympäristötaidetta. 
Ideoinnin ja teknisten toteutusten tukena Peda.net -verkkoym-
päristö. Pientuotekokeiluihin tarvittava betoni sisältyy kurssi-
maksuun (5 kg/hlö), isompiin tuotteisiin kurssilainen hankkii 
betonin itse. Viimeisellä kokoontumisella viimeistellään omia 
betonituotteita ja tehdään betonin pinnoituskokeiluja. Infokirje 
ennen kurssia s-postitse. Lisätietoa kuvina https://adobe.ly/2H-
fQ4Nn

114300 SYKSYISET KRANSSIT
KANSALAISOPISTO  la ja su 10.00-13.00
MERJA SIIVOLA  22.9.2018-23.9.2018
8 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Opitaan tekemään kestävä kranssipohja oikeista materiaaleista. 
Valmistetaan tai tuunataan luonnonmateriaaleista kranssi, josta 
on iloa pitkään. Omat materiaalit mukaan. Infokirje sähköpos-
titse noin viikkoa ennen kurssin käynnistymistä.

114707 KIRJANSIDONTA
KANSALAISOPISTO  pe 18.00-21.15
SINIKKA SADINMAA  la ja su 10.00-16.45
20 t sl, Kurssimaksu 33,00 €  14.9.2018-16.9.2018
Valmistetaan yksilöllisiä kirjoja, muistilehtiöitä yms. eri teknii-
koilla. Kauniit kirjat sopivat vaikka lahjoiksi. Kirja kootaan tai-
tetuista tai yksittäisistä lehdistä, kansi ja selkä kiinnitetään ja 
päällystetään esim. käsinkoristelluin paperein, erilaisin kankain 
jne. Luettelo tarvikkeista ilmoitetaan myöhemmin. Tarvikkeita 
voi ostaa myös opettajalta. Kurssi sopii kaiken ikäisille (pienet 
lapset vanhempien kanssa). 

114701 HOPEANTAONNAN ALKEET TASO 1-2
KANSALAISOPISTO  ma 18.00-21.00
TAINA MÄKIVUOTI  10.9.2018-29.4.2019
40 t sl, 60 t kl  
Kurssimaksu 156,00 €  Syksy 78,00 €  Kevät 78,00 €  
Perehdytään hopeantaonnan alkeisiin ja opetellaan käyttämään 
eri työvälineitä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

114702 HOPEANTAONTA TASO 4-5
KANSALAISOPISTO  ti 13.00-15.45
TAINA MÄKIVUOTI  18.9.2018-23.4.2019
40 t sl, 64 t kl
Kurssimaksu 160,00 €  Syksy 80,00 €  Kevät 80,00 €
Hopeantaontaa jo useamman vuoden harrastaneille. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 
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114703 HOPEISET KORUT 1 JA 
LUSIKAT KORUIKSI: PERUSKURSSI 
KANSALAISOPISTO  ma-to 17.00-21.00
MARIAANA KOLA  27.8.2018-30.8.2018
20 t sl, Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssin tavoitteena oppia ketjutöiden perusteet hopealangas-
ta, sahatut lenkit ja viikinkipunonnat. Kurssilla opit työstämään 
myös hopealevyä ja uudistamaan vanhat lusikat koruiksi. Oh-
jaajalla mukana työvälineitä, joita voit käyttää pientä korvausta 
vastaan. Ohjeita materiaalin hankintaan ilmoittautumisen jäl-
keen sähköpostitse. 

114704 HOPEISET KORUT 2: 
LUSIKKAKORUT/HOPEASAVI JATKOKURSSI 
KANSALAISOPISTO  to-pe 17.00-21.00
MARIAANA KOLA  la 09.30-16.00
18 t sl, Kurssimaksu 33,00 €  13.12.2018-15.12.2018
Kurssilla voi valmistaa omia suunniteltuja koruja levystä, sor-
mukset, kivenistutus, juotettavat ketjut, lusikkakorut ym. Sa-
haamme, viilaamme, juotamme, hapotamme ja kiillotamme 
korut säihkyviksi. Uutta: pikipadassa voi takoa kolmiulotteisia 
muotoja. Hopeasavesta muovaillen omat korut, jotka poltossa 
muuttuvat hopeaksi. Voimme myös kokeilla koruhartsin käyttöä 
hopealle ja hopeasavelle. Ohjaajalla mukana työvälineitä, joita 
voit käyttää pientä korvausta vastaan.

114705 HOPEISET KORUT: JATKOKURSSI 
KANSALAISOPISTO  ma - to 16.15-21.00
MARIAANA KOLA  20.5.2019-23.5.2019
24 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erimallisia ketjuja sekä 
hopea-/kupari-/messinkilevyistä taontaa käyttäen riipuksia, sor-
muksia, korva- ja rannekoruja. Kivenistutusta teemme sormuk-
siin ja riipuksiin. Myös pikipadassa taontaa. Hopeasavesta voi 
valmistaa erilaisia koruja sekä vanhoista alpakka-/hopealusi-
koista lusikkakoruja. Kurssi-info materiaaleista ja tarvittavista 
työvälineistä ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse. 

ENTISÖINTI JA VERHOILU 

114801 HUONEKALUVERHOILU A
SUENSAAREN VANHAINKOTI  ke 14.30-17.45
KATI KERONEN  12.9.2018-17.4.2019
44 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 160,00 €  Syksy 80,00  Kevät 80,00 €
Kurssin pohjana on opettajan laatimat monisteet koskien pe-
rusverhoilu tekniikkaa. Tekemisen kautta oppimista ja tavoit-
teena peruskorjata kaunis ja kestävä huonekalu. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Perumiset viim. 3 
arkipäivää ennen kurssin alkua soittamalla opistolle.

114802 HUONEKALUVERHOILU B
SUENSAAREN VANHAINKOTI  ke 18.00-21.15
KATI KERONEN  12.9.2018-17.4.2019
44 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 160,00 €  Syksy 80,00 €  Kevät 80,00 €
Sama sisältö kuin 114801. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

PUUTYÖT 

114901 AKUSTISEN / SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN 
PUTAAN KOULUKESKUS PUUTYÖTILA  ma 16.30-20.30
REINO VANHATALO  3.9.2018-29.4.2019
60 t sl, 75 t kl 
Kurssimaksu 240,00 €  Syksy 120,00 €  Kevät 120,00 €
Kurssilla opetellaan sähkökitaran / basson rakentamista sekä 
Torres / Martin akustisen kitaran rakentamista. Ei opetusta vii-
koilla 42, 10, 17. 

114902 PYÖRÖHIRSIKURSSI KANTOJÄRVI
KANTOJÄRVEN MONITOIMITALO  to 18.00-21.00
AHTI NÄÄTSAARI  9.8.2018-29.11.2018
50 t sl, Kurssimaksu 75,00 € 
Hirsirakentamisen perusteet. Opitaan salvoksen ja varauksen 
tekoa. Käytännön rakentamista. Pyritään ottamaan huomioon 
kurssilaisten omat rakentamistoiveet. HUOM! 1. kokoontumi-
nen/info to 9.8. klo 19.00-20.30. Opetus käynnistyy to 6.9. klo 
18. 

LYHYTKURSSIT

114230 OMPELUKONE YSTÄVÄKSI 
KANSALAISOPISTO        la 10.00-16.00
PIA TURUNEN  8.9.2018
8 t sl, Kurssimaksu 12,00 € 
Kiukutteleeko ompelukoneesi, tuleeko ommellessa itku? Tavoit-
teena on oman ompelukoneen kesyttäminen ompeluharrastuk-
sen perustana. Käymme läpi langoituksen, puolauksen, ompe-
leet, paininjalat ja harjoittelemme ommellessa kangaskassin, 
vetoketjullisen pussukan tai penaalin. Soveltuu erityisesti aloit-
televille ompeluharrastajille, kuin myös tutustumisena oman tai 
opiston ompelukoneen toimintoihin! Omat materiaalit mukaan 
sekä mieluusti toimintakuntoinen ompelukone ohjekirjoineen. 
Infokirje s-postilla ennen kurssin alkua. Ilm. viim. 3.9. 

114231 SAUMURIVIIKONLOPPU
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  21.9.2018-23.9.2018
Tavoitteena oman saumurin kesyttäminen ompeluharrastuk-
sen perustana. Käymme läpi saumurin langoituksen, ompeleen 
säätämisen kestäväksi ompeleeksi ja ompeluniksejä. Harjoitel-
lessa ompelemme opiskelijoiden omista materiaaleista tuubi-
huiveja, pipoa tai tumppuja, edeten yksinkertaisiin joustaviin 
vaatteisiin. Soveltuu erityisesti aloitteleville ompeluharrastajille. 
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Toimintakuntoinen saumuri +ohjekirja mukaan. Mukaan myös 
omat joustavan kankaan testitilkut (esim. vanhat t-paidat) sekä 
tuoteompelukankaat (trikoota, neulosta, fleeceä ym.) tarpeen 
mukaan. Infokirje s-postilla ennen kurssin alkua. Ilm. viim. 17.9. 

114232 VAATEOMPELUN PERUSTEITA
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  28.9.2018-30.9.2018
Ompelun perustaidot hallussa, mutta kaipaat rohkeutta tarttua 
vaateompeluun? Kurssilla kerrataan perusteet kankaan leik-
kaamisesta ja kaavojen jäljentämisestä sekä vaateompelusta 
ja ommellaan oman taitotason mukainen lasten tai aikuisten 
vaate opiskelijoiden omista joustavista materiaaleista. Kaavoja 
ja tukea opettajalta. Soveltuu ompelukoneen ja saumurin perus-
käytön hallitseville ja rohkaisuksi myös aloitteleville harrasteli-
jaompelijoille. Infokirje ennen kurssia s-postitse. Oma toiminta-
kuntoinen saumuri ja/tai ompelukone mukaan jos mahdollista. 
Ilm. viim. 24.9. 

114233 OMPELUPÄIVÄ LAPSEN (6-10v.) KANSSA A (TPO)
KANSALAISOPISTO        la 10.00-15.00
PIA TURUNEN  10.11.2018v 
7 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Tutustutaan lasten omista mielenkiinnonkohteista inspiroituen 
ompelukoneeseen ja harjoitellaan ompelun perusasioita yhdes-
sä aikuisen kanssa. Päivän aikana valmistetaan omavalintainen 
tuote tukien lapsen käsityöilmaisun kehittymistä. Vaihtoehtoja 
esim. kirjan- tai unikaverin säilytystyyny, huolipöllö, askarte-
luessu, hahmopenaali, puhelinpussukka, pipoa tai tuubihuivia. 
Omat materiaalit mukaan. Kaavat ja ohjeet opettajalta. Ilmoit-
tautumiset sekä lapselta että aikuiselta. Ilm. viim. 5.11. 

114234 OMPELUPÄIVÄ LAPSEN (6-10v.) KANSSA B (TPO)
KANSALAISOPISTO        su 10.00-15.00
PIA TURUNEN  13.1.2019
7 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114233.

114235 OMPELUPÄIVÄ LAPSEN (6-10v.) KANSSA C (TPO)
KANSALAISOPISTO        su 10.00-15.00
PIA TURUNEN  24.3.2019
7 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114233.

114236 PIKKURUISIA VAATTEITA
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  30.11.2018-2.12.2018
Ommellaan vauvoille, lapsille tai nukeille sopivia vaatteita jous-
tavista kankaista. Otetaan haltuun lastenvaateompelun perus-
teita sopusuhtaisien kaavojen ja ompeluniksien kera. Voit hyö-
dyntää myös jäännöstilkkuja ommellen esim. tulevalle vauvalle 
lahjaksi. Infokirje ennen kurssia s-postilla. Oma toimintakun-

toinen saumuri ja/tai ompelukone mukaan jos mahdollista. Ilm. 
viim. 26.11.

114237 OMPELUKLINIKKA A
KANSALAISOPISTO  su 10.00-16.00
PIA TURUNEN  9.9.2018-9.9.2018
8 t sl, Kurssimaksu 12,00 € 
Täyttyykö korit keskeneräisistä ompeluista, meneekö korjausom-
peluiden kanssa sormi suuhun, kiukutteleeko saumurisi tai om-
pelukoneesi? Vai kaipaatko vain rauhallista ompeluaikaa? Tule 
päivän ompeluklinikalle ja ratkotaan ompeluhaasteesi yhdessä. 
Omat ompelukoneet mieluusti mukaan, yhteiskäytössä myös 
opiston koneet. 

114238 OMPELUKLINIKKA B
KANSALAISOPISTO  la 10.00-16.00
PIA TURUNEN  13.10.2018
8 t sl, Kurssimaksu 12,00 € 
Sama sisältö kuin 114237. 

114239 OMPELUKLINIKKA C
KANSALAISOPISTO  la 10.00-14.00
PIA TURUNEN  8.12.2018
6 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114237. Ompelulanien yhteydessä pidettävä 
ompeluklinikka tarjoaa opettajan avun niin ompelulanilaisille, 
kuin ompeluklinikalle ilmoittautuneille ompelijoille. 

114240 OMPELUKLINIKKA D
KANSALAISOPISTO  la 10.00-16.00
PIA TURUNEN  12.1.2019
8 t kl, Kurssimaksu 12,00 €  
Sama sisältö kuin 114237.

114241 OMPELUKLINIKKA E
KANSALAISOPISTO  la 10.00-16.00
PIA TURUNEN  13.4.2019
8 t kl, Kurssimaksu 12,00 € 
Sama sisältö kuin 114237.

114242 OMPELUKLINIKKA F
KANSALAISOPISTO  la 10.00-14.00
PIA TURUNEN  18.5.2019
6 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Sama sisältö kuin 114237. Ompelulanien yhteydessä pidettävä 
ompeluklinikka tarjoaa opettajan avun niin ompelulanilaisille, 
kuin ompeluklinikalle ilmoittautuneille ompelijoille. 

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat (eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli) sekä 
eri maksutavat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline 
ja –setelit, epassi tms.) pitää selvittää opiston toimis-
tossa, p. 050 597 1944, viimeistään kurssin käynnis-

tyttyä.
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114243 SAUMURILLA SIMPPELEITÄ VAATTEITA
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  8.2.2019-10.2.2019
Tavoitteena on oppia hyödyntämään oman saumurin toimin-
toja ja säätöjä vaateompelun perustana. Ensimmäistä kertaa 
mukana olijoiden kanssa kertaamme saumurin langoituksen, 
ompeleen säätämisen kestäväksi ompeleeksi ja ompeluniksejä. 
Jatkavat saumurikurssilaiset syventävät opittua omien taitojen 
mukaisissa vaateompeluissa harjoitellen erilaisien säätöjen ja 
toimintojen käyttöä sekä erilaisia saumoja. Toimintakuntoinen 
saumuri+ohjekirja mieluusti mukaan, myös opiston saumurit 
käytössä. Mukaan omat testitilkut (esim. vanhat t-paidat) sekä 
tuoteompeluun trikoota, neulosta, fleeceä ym. tarpeen mukaan. 
Infokirje s-postilla ennen kurssia. Ilm. viim. 4.2. 

114244 VAATEOMPELUA OMILLE MITOILLE MUOKATEN
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  15.3.2019-17.3.2019
Haluaisitko ommella itsellesi istuvampia vaatteita? Lopahtaako 
ompeluinto epäonnistuneisiin kaavakokeiluihin? Kurssilla hio-
taan itselle istuvampia vaatteita testiompelun ja sovituksien 
kautta, hyödyntäen myös oman vaatekaapin valmisvaatteiden 
mitoituksia apuna. Kurssi täydentää hyvin Vaatekaapin make 
over 1 & 2 -työkirjaluonnoksien jatkumoa itse ommellun vaa-
teparren suuntaan, mutta toimii myös erillisenä kurssina ilman 
pohjaopintoja. Infokirje s-postilla ennen kurssia. Ilm. viim. 11.3. 

114245 OMPELE UUSI LAUKKU
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  29.3.2019-31.3.2019
Ommellaan uusi laukku tutustuen mm. vetoketjujen, erilaisten 
taskujen ja yksityiskohtien ompeluun, kankaan tukemiseen ja 
laukun vuorittamiseen. Opiskelijat voivat ostaa itselleen jon-
kin valmiskaavan ja ommella laukkua sew-along tyyliin tai to-
teuttaa laukun opettajan kaavoilla. Kurssi edellyttää ompelun 
perustaitojen hallintaa. Omat laukkumateriaalit ja ompelukone 
mieluusti mukaan. Infokirje s-postilla ennen kurssia. Ilm. viim. 
25.3. 

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oi-
keuttavat asiat (eläkeläisalennukset, työttömän 

opintoseteli) sekä eri maksutavat (Smartumsaldo 
ja -setelit, TykyOnline ja –setelit, epassi tms.) 
pitää selvittää opiston toimistossa, p. 050 597 

1944, viimeistään kurssin käynnistyttyä.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.

114246 ALUSVAATEOMPELUA JA UIKKAREITA
KANSALAISOPISTO        pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  26.4.2019-28.4.2019
Tutustutaan alusvaateompelun nikseihin, toimiviin materiaalei-
hin ja ompelujärjestyksiin sekä etsitään kullekin istuvaa kaavaa 
alusvaateompelun pohjaksi. Voit ommella itsellesi tai lapsille 
pikkareita, alustoppia, yövaatteita, boxereita, uima-asuja ym. tai 
MAKE BRA -kurssin käyneet myös rintaliivejä. Yhteistyökump-
panina MAKE BRA, josta opiskelijat voivat halutessaan hankkia 
tarvikkeita tai rintaliivien kaavoja ennakkoon ne hankkimalla. 
Omat materiaalit ja ompelukone mukaan. Infokirje ennen kurs-
sia s-postilla. Ilm. viim. 17.4. 

114247 TILKKUVIIKONLOPPU
KANSALAISOPISTO  pe 17.30-20.30
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  3.5.2019-5.5.2019
Tilkkuleirillä ommellaan itselle mieluisia pieniä tai suurempia 
tilkkutöitä uusista ja perinteisemmistä tilkkutyötekniikoista 
innostuen. Tutustutaan myös tilkkuilun käteviin erikoistyöväli-
neisiin pyöröleikkureista chenilleleikkuriin ja esimerkiksi tilk-
kumaalauksen ohella vapaaseen konekirjontaan tilkkutöissä. 
Mukaan mahtuu niin tilkkutyökonkarit kuin aloittelevat tilkkui-
lijat. Mukaan omat tilkkutyömateriaalit. Ideoita ja tukea saa 
opettajalta. Infokirje s-postilla ennen kurssia. Ilm. viim. 29.4. 

OMPELULANIT

114248 OOPS - OMPELULANIT OPELLA SYKSY
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-20.00
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t sl, Kurssimaksu 28,00 €  26.10.2018-28.10.2018 
Ompelulaneilla urakoidaan omia ompeluita mukavassa ompe-
luseurassa viihtyen sekä toisia tukien ja auttaen. Ompeluaikaa, 
-rauhaa sekä leikkuutilaa riittää, yhteisessä käytössä opiston 
työvälineet, saumurit ja ompelukoneet. Ohjaavalta opettajalta 
tukea viikonlopun ompeluihin pe 17-20 ja la-su 10-16. Ompe-
lulanit auki pe 17-22, la 8-22 ja su 8-18. Rohkeasti mukaan niin 
aloittelevat lanittajat kuin lanikonkarit. Ilm. viim. 22.10. 

114249 OPISTON OMPELULANIT SYKSY
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-22.00
PIA TURUNEN  la 08.00-22.00
38 t sl, Kurssimaksu 20,00 €  su 08.00-18.00

7.12.2018-9.12.2018 
Ompelulaneilla urakoidaan omia ompeluita, mukavassa ompe-
luseurassa viihtyen ja toisia tukien ja auttaen. Ompeluaikaa, 
-rauhaa sekä leikkuutilaa riittää, myös opiston työvälineet, 
saumurit ja ompelukoneet yhteisessä käytössä. Ompelulanit on 
suunnattu itsenäiseen ompeluun kykeneville. Perehdytys tiloi-
hin talon henkilökunnan toimesta pe klo 17.00. Ilm. viim. 3.12. 
OMPELUKLINIKKA auki lanittajille ja erikseen Klinikalle ilmoit-
tautuneille la klo 10-14 (kts. lisätiedot 114233). 
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114250 OOPS - OMPELULANIT OPELLA KEVÄT
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-20.00
PIA TURUNEN  la ja su 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 28,00 €  22.2.2019-24.2.2019 
Sama sisältö kuin 114248. Ompelulanit auki pe 17-22, la 8-22 
ja su 8-18! Rohkeasti mukaan niin aloittelevat lanittajat, kuin 
lanikonkarit. Ilm. viim. 18.2. 

114251 OPISTON OMPELULANIT KEVÄT
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-22.00
PIA TURUNEN  la 08.00-22.00
38 t kl, Kurssimaksu 20,00 €  su 08.00-18.00

17.5.2019-19.5.2019 
Sama sisältö kuin 114249. Ilm. viim. 13.5. OMPELUKLINIKKA 
auki lanittajille ja erikseen Klinikalle ilmoittautuneille la klo 10-
14 (kts. lisätiedot 114233). 

990600 MATKA OULUN KÄDENTAITOMESSUILLE
KANSALAISOPISTO  su 8.30-17.00
ARJA JAAKO  14.10.2018
9 t sl, Kurssimaksu 30,00 €
Ilmoittautuminen 5.10.2018 23.00 mennessä.
Matka Oulun kädentaitojenmessuille su 14.10.2018. Lähtö 
Tornion kansalaisopistolta klo 8.30. Sunnuntaipäivä vietetään 
messuilla, josta lähdetään kotia kohti noin klo 17.00. Saapumi-
nen Tornioon noin klo 19.00. Matkan hinta 30 €. Hintaan kuu-
luu matkat ja messulippu. Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. 
Matkan järjestää Tornion kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry.

Opiston toimisto on avoinna  
ma – to klo 9 – 16.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko 
kurssimaksun, vaikka kurssimaksu laskutetaan 

kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).

KURSSEJA 
MITTA-

TILAUKSESTA!
Tornion kansalaisopiston tilauskou-

lutuspalvelut kuntien, yritysten, 
yhdistysten ja muiden yhteisöjen 

käytössä.

Kurssien sisältö, laajuus ja toteutusmuoto 
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan 

kanssa heidän tarpeidensa mukaiseksi 
vastaamaan henkilöstön tai jäsenistön 

osaamis- ja kehitystavoitteita. Perinteisen 
lähiopetuksen ohella kursseilla voidaan 
hyödyntää esim. verkkoympäristöjen tar-
joamia etä- ja ryhmätyömahdollisuuksia.

Kurssit voidaan toteuttaa kansalaisopis-
tolla tai tilaajan osoittamassa koulutus-

paikassa. Kouluttajat valitaan yhteistyössä 
tilaajan toivomusten mukaan.

Tarjoamme tilauskursseja  
mm. seuraavilla alueilla:

• vieraat kielet 
• tietotekniikka 

• terveys- ja työpaikkaliikunta 
• ensiapukoulutus 

• työkykyä edistävät taidekurssit 
• asiakaspalvelu 

• vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 
• kädentaidot

TARKEMMAT TIEDOT:
Rehtori Tarja Hooli
p. 050 597 1939, 

sähköposti: tarja.hooli@tornio.fi
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Vastuuhenkilö: Taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki, p. 0400 721 183, Tornion kansalaisopisto, 3 krs. Sähköposti: etunimi.
sukunimi@tornio.fi. Opettajan vastaanottoaika ke klo 14 – 16. Muina aikoina tavattavissa puhelimitse, varmimmin klo 12 – 16.

Huom! Niiden kuvataiteen, tanssin, musiikin ja teatteritaiteen oppilaiden, jotka ovat keväällä antaneet jatkamisilmoituksen opet-
tajalleen tai opiston toimistoon, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä. Muut ilmoittautuvat opinto-ohjelmassa olevan ohjeen 
mukaan.

TORNION 
KANSALAISOPISTON TAIDEKOULU

Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella 
tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja käsi-
töitä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuun-
nitelman mukaan. Taiteen perusopetusta on tarjolla sekä lapsille 
ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetus on tavoitteellista 
ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaali-
selle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä 
elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on 
myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppi-
jan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppijoille uusia mah-
dollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisäl-
tämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää ajattelemisen 
taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän teh-
tävänä on myös kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppija 
tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia 
hakeutua myöhemmin eri taiteenalojen jatko-opintoihin.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 
tuntia (á 45 min.), joista kaikille yhteisiä opintoja on 300 ja 
teemaopintoja 200 tuntia. Tornion kansalaisopiston Taidekou-
lun jatkavat oppilaat opiskelevat nykyisin voimassa olevan ope-
tussuunnitelman mukaisesti. Syksyllä aloittavat uudet oppilaat 
saavat opetusta elokuussa voimaan tulevan uuden taiteen pe-
rusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen (TPO) tavoit-
teena on tarjota suunnitelmallista, tavoitteellisesti etenevää 
teatteritaiteen, tanssin, musiikin, kuvataiteen ja käsityön ope-
tusta, joka tukee lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehitys-
tä ja antaa taiteenalakohtaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia il-
maista itseään ja toimia ryhmässä. TPO antaa myös valmiuksia 
hakeutua alan jatko-opintoihin. Taideaineiden opiskeluun kuu-
luu myös esiintyminen erilaisissa tilaisuuksissa ja omien töiden 
esittely näyttelyissä.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen (ATPO) tehtävänä 

on antaa valmiuksia hakeuduttaessa aloille, joissa tarvitaan ku-
vallisia taitoja sekä syventää kuvataiteellista osaamista omassa 
harrastuksessa. Syyslukukaudella 2018 aloittaa uusi opintoryh-
mä, johon voidaan ottaa 14 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Opiskelijaksi voi tulla, vaikka ei aiemmin olisikaan har-
rastanut kuvataidetta. Opinnot ovat laajuudeltaan 500 tuntia, 
joihin sisältyy kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia sekä tee-
maopintoja. Opintojen suoritusaika on noin 3 vuotta. Opiskelu 
on iltaopiskelua sisältäen joitakin viikonloppukursseja

TAITEEN PERUSOPETUS
KUVATAIDE
VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS

110902 KUVATAITEEN VARHAISIÄN OPINNOT 5-6 v. TPO
PORTHANIN KOULU  29.8.2018-24.4.2019
LENITA RUNDGREN  ke 17.00-17.45
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 70,00 €  Syksy 35,00 €  Kevät 35,00 €
Kuvallisen ilmaisun lähtökohtana on leikinomainen ja koke-
muksellinen työskentely, havaintokyvyn harjaantuminen sekä 
kädentaitojen kehittäminen. Teematyöskentelyä. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10.

KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT JA TEEMAOPINNOT

110903 KUVATAIDE 1-3 / KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 
(n.7-9 v.) TPO
PORTHANIN KOULU  ti 16.30-18.00
LENITA RUNDGREN 28.8.2018-23.4.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Laajennetaan kokemuksia kuvallisen ilmaisun ja ajattelun alu-
eilla. Opitaan perustietoja ja -taitoja erilaisten materiaalien, vä-
lineiden ja tekniikoiden parissa. Teematyöskentelyä ja käden-
taitojen kehittämistä. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maa-
lauksen, muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.

 

TAIDEAINEET
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110904 KUVATAIDE 1-6 / KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 1-5 
(n. 7-10 v.)
KARUNGIN KOULU  ma 18.00-19.30
TUULA SEPPÄNEN  3.9.2018-29.4.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Kuvallisen ilmaisun opiskelua piirustuksen, maalauksen, valoku-
vauksen, grafiikan ja plastisen muotoilun keinoin. Opetukseen 
sisältyy taidehistorian ja nykytaiteen tutkimista, sekä kuvallisen 
median lukutaidon kehittämistä. Opetus on tasolta toiselle ete-
nevää. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

110905 KUVATAIDE 7-10 / TEEMAOPINNOT 6-8 (n.11-16v.)
KARUNGIN KOULU  ti 18.00-19.30
TUULA SEPPÄNEN  4.9.2018-30.4.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Kuvallisen ilmaisun syventävää opiskelua tavoitteena pitkäjän-
teisempi työskentely. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maala-
uksen, valokuvauksen, grafiikan ja plastisen muotoilun harjoi-
tuksia. Keskeisiä alueita ovat nykytaiteen tuntemus, eri teknii-
koiden mahdollisuudet ja kuvan tulkinta. Opiskelu on teemal-
lista ja tasolta toiselle etenevää. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

110906 KUVATAIDE 4-10 KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT / TEEMAOPINNOT (10-16 v.) TPO
PORTHANIN KOULU  ti 18.00-19.30
LENITA RUNDGREN  28.8.2018-23.4.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Syvennetään kokemuksia kuvallisen kielen ominaisuuksista ja 
mahdollisuuksista. Kuvallista työskentelyä erilaisten materiaa-
lien ja tekniikoiden parissa. Teematyöskentelyä ja kädentaito-
jen kehittämistä. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, 
muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10. 

AIKUISTEN TAITEEN 
PERUSOPETUS (ATPO), 
UUSI ALOITTAVA RYHMÄ
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

110911 KUVALLINEN ILMAISU I / KAIKILLE YHTEISET OPIN-
NOT 1-6 
PORTHANIN KOULU  30.8.2018-28.2.2019
TUULA SEPPÄNEN ja LENITA RUNDGREN to 17.30-20.30
40 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 160,00 € Syksy 80 € Kevät 80 €
Kuvataiteen perusopetus aikuisille antaa valmiuksia tutkia, to-
teuttaa, arvioida ja ymmärtää taidetta persoonallisesti oman 
kokemusmaailman lähtökohdista ja suhteessa nykytaiteeseen. 
Opinnoissa tutustutaan piirtämisen eri tekniikkoihin, sommitte-
lun lainalisuuksiin ja värioppiin, plastiseen suunnitteluun sekä 
taidegrafiikkaan, jota opintojaksoon sisältyy 18 h. Aikaisempaa 

kokemusta kuvataiteesta ei vaadita. Ensimmäiselle opintoker-
ralle tulee ottaa mukaan A3 piirustuslehtiö ja lyijykynät 2B ja 6B. 
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110912 KUVALLINEN ILMAISU II / KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT 1-6
PORTHANIN KOULU  to 17.30-20.30
TUULA SEPPÄNEN ja LENITA RUNDGREN  14.3.2019-2.5.2019
30 t kl
Kurssimaksu 69,00 € 
Kuvataiteen perusopetus aikuisille antaa valmiuksia tutkia, to-
teuttaa, arvioida ja ymmärtää taidetta persoonallisesti oman 
kokemusmaailman lähtökohdista ja suhteessa nykytaiteeseen. 
Opintoihin sisältyvät eri maalaustekniikat, materiaalin mah-
dollisuudet, värioppi, sommittelu ja plastinen muotoilu, oman 
työskentelyprosessin kautta. Opintoihin sisältyy taidegrafiikan 
osuus 18 h. Ensimmäiselle tunnille otetaan mukaan A3 vesivä-
ri- tai akvarellilehtiö, lyijykynät 2H ja 2B. Kuvallinen ilmaisu II/
Kaikille yhteiset opinnot 1-6 (yht. 70h) jatkuu syyslukukaudella 
2019. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110910 TAIDEHISTORIA, 
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 1-6, ATPO
KANSALAISOPISTO  pe 18.00-21.00
TUIJA HAUTALA-HIRVIOJA  la 10.00-15.00
20 t sl 7.9.2018-15.9.2018
Kurssimaksu 65,00 €  
Kurssin tavoitteena on tarjota oppijalle keskeisiä nykytaiteen 
analyysimenetelmiä sekä tarkastelutapoja. Kurssin aikana pe-
rehdytään länsimaisen modernin ja nykykuvataiteen taustate-
kijöihin ja tyyleihin sekä niiden ilmenemiseen kuvataiteessa. 
Kurssia tukevaa kirjallisuutta: Dempsey, Amy: Moderni taide. 
Ferrari, Silvia: 1900-luvun taide. Lucie-Smith, Edward: Taide tä-
nään abstraktista ekpressionismista hyperrealismiin. Kurssipäi-
vät ovat 7.-8.9. ja 14.-15.9. 

YLEISET RYHMÄT

110907 ÖLJYVÄRIMAALAUS
PORTHANIN KOULU  pe 15.00-17.15
TUULA SEPPÄNEN  14.9.2018-29.3.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Kurssi antaa valmiuksia työskennellä itsenäisesti öljyväreillä. 
Opinnot sisältävät perehtymisen öljyvärin luonteeseen sekä 
maalauksessa käytettäviin materiaaleihin. Värioppia ja som-
mittelua käsitellään työkohtaisesti. Opittuja taitoja voidaan so-
veltaa myös akryylivärimaalaukseen. Aikaisempaa kokemusta 
öljyväreistä ei vaadita. Ensimmäiselle tunnille mukaan otetaan: 
vähintään 30 x 50 cm kokoinen maalauspohja, piirustushiiltä, 
säämiskä ja omakohtainen aihe, joka voi olla esineasetelma, 
itse otettu valokuva tai luonnos. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
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110908 TAIDEMAALAUS
PORTHANIN KOULU  29.8.2018-24.4.2019
LENITA RUNDGREN  ke 18.00-20.15
45 t sl, 45 t kl
Kurssimaksu 180,00 €  Syksy 90,00  Kevät 90,00 €
Perehdytään erilaisiin taidemaalaustekniikkoihin. Harjoitellaan 
välineiden ja maalien käyttöä, sommittelua ja väri-ilmaisua. Tu-
tustutaan maalaustaiteen kieleen ja keinoihin. Työskentelyväli-
neiksi sopivat öljyvärit, akryylit, vesivärit, pastellit, mehiläisvaha 
tai näiden yhdistelmät (sekatekniikka). Kurssi sopii kaikille maa-
lauksesta kiinnostuneille. Annetaan erikoisvinkkejä. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 

TEATTERITAIDE 
Lasten ja nuorten Teatterityöpajoissa sekä Nuorisoteatteriryh-
missä opiskellaan teatteritaidetta pääasiassa kokemuksellisen 
oppimisen menetelmin. Opetus sisältää näyttelemisen perushar-
joitteita (mm. aistit, havainnot, mielikuvat, liikeilmaisu), ilmai-
suleikkejä ja -pelejä sekä improvisaatiota. Työpajaopetus kan-
nustaa kokeilemaan, keksimään ja tutkimaan omia ilmaisullisia 
mahdollisuuksia sekä teatteria taidemuotona. Työpajoissa tu-
tustutaan näyttelemisen ohella myös muihin teatterin osa-alu-
eisiin kuten valo, ääni, lavastus ja puvustus. Teatterityöpajojen 
ja Nuorisoteatteriryhmien ensi-illat ovat pääsääntöisesti jou-
lukuussa ja toukokuussa. Esityksiä voi myös tilata esimerkiksi 
kouluille sekä erilaisiin tilaisuuksiin. Kurssimaksu sisältää tarvit-
tavat työskentelymateriaalit.

KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT JA TEEMAOPINNOT

110201 LEIKITÄÄN TEATTERIA! TEATTERITAIDE 1-3 N. 7-9 
-VUOTIAILLE, TPO 
SEMINAARIN KOULUN AUDITORIO  ma 16.30-17.15/18.00
LIISA KIVIMÄKI  27.8.2018-6.5.2019
15 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 90,00 €  Syksy 30,00 €  Kevät 60,00 €
Teatterityöpajassa lapset tutustuvat ilmaisuleikkien, improvi-
saation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan 
kerrontaan teatteritaiteen keinoin. Työpajassa tulevat tutuiksi 
myös teatteriesityksen eri osa-alueet. Ei opetusta viikoilla 42 ja 
10. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110202 TEHDÄÄN TEATTERIA! -TYÖPAJA, TEATTERITAIDE 
4-6 N. 10-12-VUOTIAILLE, TPO
SEMINAARIN KOULUN AUDITORIO  ke 16.30-18.00
LIISA KIVIMÄKI  29.8.2018-8.5.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Teatterityöpajassa tutustutaan ilmaisuleikkien, improvisaation 
ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan kerron-
taan teatteritaiteen keinoin sekä tutustutaan teatteriesityksen 

eri osa-alueisiin tekemällä pienimuotoinen teatteriesitys. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja10. 

110203 NUORISOTEATTERI 1 N. 13-15 –VUOTIAILLE, TEAT-
TERITAIDE 5-7. TPO
SEMINAARIN KOULUN AUDITORIO  ti 16.30-18.00
LIISA KIVIMÄKI  28.8.2018-14.5.2019
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 120,00 €   Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Nuorisoteatterissa tutustutaan improvisaation ja teatteri-ilmai-
sun perusharjoitteiden kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen 
keinoin ja teatteriesityksen eri osa-alueisiin tekemällä teatteri-
esitys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.   

110204 NUORISOTEATTERI 2, TEATTERITAITEEN 
TEEMAOPINNOT YLI 15 -VUOTIAILLE TPO
SEMINAARIN KOULUN AUDITORIO  to 16.30-18.00/18.45
LIISA KIVIMÄKI  30.8.2018-16.5.2019
45 t sl, 45 t kl
Kurssimaksu 130,00 €  Syksy 65,00 €  Kevät 65,00 € 
Nuorisoteatterissa ihmetellään ja tutkitaan teatterin maailmaa. 
Ryhmässä nuorten omat aiheet ja ajatukset voivat muuttua 
teatteriksi. Suunnitellaan ja toteutetaan teatteriesitys. HUOM! 
Opiskelija-alennus. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.  

YLEISET RYHMÄT

110205 VEDETÄÄN HATUSTA, 
IMPROVISAATION PERUSKURSSI
SEMINAARIN KOULUN AUDITORIO  ma 18.00-19.00
LIISA KIVIMÄKI  10.9.2018-19.11.2018
13,33 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssilla tutustutaan esittävän improvisaation eri osa-alueisiin 
ja tekniikkoihin käytännön harjoituksin. Sisältöalueet: rentou-
tus, viritys, spontaanius, esitystilanteen hallinta, turhan itsekri-
tiikin vähentäminen ja omien rajojen avartaminen. Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin aiemmin improvisaatiota harrastaneille-
kin. Kurssi voidaan suorittaa myös teatteritaiteen teemaopintoi-
na. Ei opetusta viikolla 42. 

110206 ROHKAISTU ESIINTYMÄÄN, 
ESIINTYMISTAIDON PERUSKURSSI AIKUISILLE
KANSALAISOPISTO  pe 17.00-18.30
LIISA KIVIMÄKI  la 12.00-15.00
12 t sl, Kurssimaksu 30,00 €  21.9.2018-6.10.2018
Esiintymistaidon peruskurssilla opiskelija pyrkii kehittämään 
omia ilmaisullisia valmiuksiaan. Kurssin kontaktiopetustuntien 
tavoitteena on esiintymistaidon perusharjoitteiden ja impro-
visaation kautta harjaannuttaa kokonaisilmaisua - puhetta ja 
sanatonta viestintää. Ryhmässä tai yksin toteutettavan oma-
valintaisen puhetilannetehtävän tavoite on kehittää esiintymis-
tilanteen hallintaa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: esiintymisen 
taito, esiintymistilanteen ja -jännityksen hallinta, puheviestintä 
osana ihmisten kokonaisilmaisua ja vuorovaikutusta. Opetus si-
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sältää luento-opetusta ja käytännön harjoituksia. Kurssipäivät 
21.-22.9. ja 5.-6.10.2018. 

110207 PERÄPOHJOLAN MARKKINOIDEN 
ESIINTYJÄRYHMÄ 
KANSALAISOPISTO  ma 18.00-19.30
LIISA KIVIMÄKI  15.4.2019-29.6.2019
60 t kl, 
Tule mukaan tekemään Tornion historiaa osallistumalla esiin-
tyjänä kesällä 2019 järjestettäville Peräpohjolan markkinoille. 
Kaupunkimme historiasta löytyy aina uutta materiaalia pohjaksi 
käsikirjoitukselle, jonka markkinoiden esiintyjäryhmä tuo Perä-
pohjolan markkinoille teatteriesityksen muodossa. Tiedustelut: 
Liisa Kivimäki, puh. 0400 721 183. 

KIRJOITTAMINEN JA KIRJALLISUUS

110601 TARINOITA TORNIOSTA 
KANSALAISOPISTO  jtvk  ke 17.30-19.45
ESKO-PEKKA MATTILA  5.9.2018-24.4.2019
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 110,00 €  Syksy 55,00 €  Kevät 
55,00 €
Kurssin tavoitteena on kirjoittaa tarinoita, jotka tavalla tai toi-
sella liittyvät Tornioon. Tarinat voivat olla esim. omaelämänker-
rallisia, suvun vaiheisiin liittyviä tai torniolaiseen arkeen ja juh-
laan liittyviä tarinoita. Kurssi kokoontuu kaksi kertaa kuukau-
dessa, jolloin käymme ryhmässä läpi syntyneitä tekstejä ja mie-
timme kuinka tarinaa voisi vielä kehittää. Yhteiset keskustelut 
tuovat varmasti mieleen uusia aiheita torniolaisiksi tarinoiksi. 
Kurssi on tarkoitettu sinulle, jolla on mielessä hyviä tarinoita, 
mutta kirjoittamisharrastuksesta ei ole aikaisempaa kokemusta. 

110602 KIRJA JOKA KOLAHTAA
KANSALAISOPISTO  jtvk  ke 17.30-20.30
ESKO-PEKKA MATTILA  12.9.20108-24.4.2019
20 t sl, 20 t kl
Kurssimaksu 92,00 €  Syksy 46,00 €  Kevät 46,00 € 
Kirjallisuusryhmässä tutustutaan jokaisella kokoontumiskerral-
la yhteen kaunokirjalliseen teokseen. Luettavat kirjat valitaan 
kurssilaisten ehdotusten mukaan, eli kirjoista jotka ovat ko-
lahtaneet. Samalla tutustutaan kirjallisuuden eri tyylilajeihin, 
rakenteisiin, henkilöhahmojen rakentamiseen ja kirjailijoiden 
taustoihin. Ensimmäisen kokoontumiskerran kirja on Kari Ho-
takaisen Ihmisen osa. 

TANSSI 
Tanssin perusopetus toteutetaan taiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti edeten alle 
kouluikäisten (4-6-v.) varhaisiän tanssikasvatuksesta / lasten-
tanssin opetuksesta peruskoulu- ja lukioikäisten perusopinto-
jen kaikille yhteisiin sekä teemaopintoihin. Tanssin perusopetus 
soveltuu sekä tytöille että pojille ja antaa valmiudet tanssin ja 

eri liikuntamuotojen harrastamiseen ja jatko-opiskeluun. Torni-
on Baletin Tuki ry perii tanssijoilta jäsenmaksua 15 € / tanssija 
/ lukuvuosi. Jäsenmaksutuloilla yhdistys järjestää joulu- ja ke-
vätnäytökset sekä tuottaa noin 5 vuoden välein tanssiteoksen. 
Yhdistys pyrkii myös avustamaan ryhmiä esiintymispukuhan-
kinnoissa. Tanssin joulu-, kevät- ja juhlanäytöksissä esiintyviltä 
oppilailta edellytetään säännöllistä osallistumista opetukseen.

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS

110501 LASTENTANSSI 1 A TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  to 16.30-17.15
LEEA TAPANI  23.8.2018-2.5.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 81,00 €  Syksy 40,50 €  Kevät 40,50 €
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 4-5 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maail-
maan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10, eikä 18.4. 

110502 LASTENTANSSI 1 B TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  to 17.15-18.00
LEEA TAPANI  23.8.2018-2.5.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 81,00 €  Syksy 40,50 €  Kevät 40,50 €
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 4-5 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maail-
maan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10, eikä 18.4. 

110503 LASTENTANSSI 2 A TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  ke 16.30-17.15
JUTTA FRÄKI  22.8.2018-24.4.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 81,00 €  Syksy 40,50 €  Kevät 40,50 €
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 5-6 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maa-
ilmaan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10.  

110504 LASTENTANSSI 2 B TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  ke 17.15-18.00
JUTTA FRÄKI  22.8.2018-24.4.2019
15 t sl, 15 t kl
Kurssimaksu 81,00 €  Syksy 40,50 €  Kevät 40,50 €
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 5-6 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maa-
ilmaan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10. 

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

110505 BALETTIIN VALMISTAVA RYHMÄ A TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  to 18.00-19.00
IINA AARNI  23.8.2018-2.5.2019
19,95 t sl, 19,95 t kl
Kurssimaksu 107,00 €  Syksy 53,50 €  Kevät 53,50 €
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen liikemate-
riaalia luovien harjoitteiden kautta ja opetellaan balettitunnilla 
olon perusperiaatteet. Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10, eikä 18.4. 

110506 BALETTIIN VALMISTAVA RYHMÄ B TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  to 19.00-20.00
IINA AARNI  23.8.2018-2.5.2019
19,95 t sl, 19,95 t kl
Kurssimaksu 107,00 €  Syksy 53,50 €  Kevät 53,50 €
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen liikemate-
riaalia luovien harjoitteiden kautta ja opetellaan balettitunnilla 
olon perusperiaatteet. Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10, eikä 18.4. 

110507 BALETTI 1 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ke 16.15-17.15
MARI NUMMINEN  22.8.2018-8.5.2019
21,28 t sl, 21,28 t kl
Kurssimaksu 115,00 €   Syksy 57,50 €  Kevät 57,50 €
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunnitelman mukai-
set balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmä-
opetusta, jossa painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella 
oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaa-
lisia taitoja. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 1.5.2019. 

110508 BALETTI 2 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ti 16.15-17.15
MARI NUMMINEN  ke 17.15-18.30
47,84 t sl, 47,84 t kl  21.8.2018-8.5.2019
Kurssimaksu 258,00 €  Syksy 129,00 €  Kevät 129,00 €
Tanssin perusopetuksen 2. luokka. Balettiopinnot, Tavoitteellista 
ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan tanssi-
teknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 
tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Ei opetusta viikoilla 42 ja 
10, eikä 30.4.-1.5 . Tiistain tunnit uimahallin peilisali, keskiviikon 
tunnit liikuntahallin peilisali. 

110509 BALETTI 2 + TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ke 17.15-18.30
MARI NUMMINEN  to 16.15-17.15
46,15 t sl, 49,5 t kl 22.8.2018-9.5.2019
Kurssimaksu 258,00 €  Syksy 129,00 €  Kevät 129,00 €
Tanssin perusopetuksen 2. Balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuo-
sittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan tanssitek-
nisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 
tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Ei opetusta viikoilla 42 ja 

10, eikä 6.12. ja 1.5. 

110510 BALETTI 3 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ti 17.15-18.15
MARI NUMMINEN  to 17.15-18.15
41,23 t sl, 43,89 t kl  21.8.2018-9.5.2019
Kurssimaksu 229,00 €  Syksy 114,50 €  Kevät 114,50 €
Tanssin perusopetuksen 3. luokka. Balettiopinnot. Tavoitteel-
lista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan 
tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista ke-
hitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Perjantaisin valit-
tavissa myös baletin erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus- ja 
kehonhuoltotunti tanssissa pidemmälle tähtääville oppilaille. 
Erillinen ilmoittautuminen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 
6.12. ja 30.4. Tiistain tunnit uimahallin peilisali, torstain tunnit 
liikuntahallin peilisali. 

110511 BALETTI 4 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ti 18.15-19.30
MARI NUMMINEN  to 18.15-19.30
51,46 t sl, 54,78 t kl  21.8.2018-9.5.2019
Kurssimaksu 286,00 €  Syksy 143,00 €  Kevät 143,00 €
Tanssin perusopetuksen 4. luokka. Tavoitteellista ja vuosittain 
etenevää baletin opetusta. Painotetaan tanssiteknisen osaami-
sen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua 
ja sosiaalista kanssakäymistä. Perjantaisin valittavissa myös ba-
letin erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltotunti 
tanssissa pidemmälle tähtääville oppilaille. Erillinen ilmoittautu-
minen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 6.12. ja 30.4. Tiistain 
tunnit uimahallin peilisali, torstain tunnit liikuntahallin peilisali. 

110512 BALETTI 5/6 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ti 19.30-21.00
MARI NUMMINEN  ke 18.30-20.00
64 t sl, 64 t kl  21.8.2018-8.5.2019
Kurssimaksu 345,00 €  Syksy 172,50 €  Kevät 172,50 €
Tanssin perusopetuksen 5.ja 6. luokka. Tavoitteellista ja vuo-
sittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan tanssiteknisen 
osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tans-
si-ilmaisua ja sosiaalista kanssakäymistä. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10, eikä 30.4.-1.5.2019. Torstaisin valittavissa lisäksi Re-
pertuaari/ilmaisutaito ja perjantaisin valittavissa myös baletin 
erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus ja kehonhuoltotunti tans-
sissa pidemmälle tähtääville oppilaille. Tiistain tunnit uimahallin 
peilisali, keskiviikon tunnit liikuntahallin peilisali. 

TEEMAOPINNOT

110513 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ BALETTI 3 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  pe 18.00-19.00
MARI NUMMINEN  24.8.2018-10.5.2019
19,95 t sl, 21,28 t kl
Kurssimaksu 82,00 €  Syksy 41,00 €  Kevät 41,00 €
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään tanssitek-
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nisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on tarkoitettu tans-
sin perusopetuksen oppilaille, jotka haluavat päästä harrastuk-
sessaan pitkälle. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 26.10 ja 
19.4.2019.

110514 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ BALETTI 4/5 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  pe 16.00-17.15
MARI NUMMINEN  24.8.2018-10.5.2019
24,9 t sl, 26,56 t kl
Kurssimaksu 102,00 €  Syksy 51,00 €  Kevät 51,00 €
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään tanssitek-
nisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on tarkoitettu tans-
sin perusopetuksen oppilaille, jotka haluavat päästä harrastuk-
sessaan pitkälle. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 26.10. ja 
19.4.2019.

110515 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ BALETTI 6 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  pe 19.00-20.30
MARI NUMMINEN  24.8.2018-10.5.2019
30 t sl, 32 t kl
Kurssimaksu 124,00 €  Syksy 62,00 €  Kevät 62,00 €
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään tanssitekni-
siä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on tarkoitettu tanssin 
perusopetuksen oppilaille, jotka haluavat päästä harrastukses-
saan pitkälle. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 26.10.2018 ja 
19.4.2019. 

110516 REPERTUAARI / ILMAISUTAITO BALETTI 4-6 LUOK-
KIEN OPPILAILLE
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  to 19.30-20.30
MARI NUMMINEN  23.8.2018-9.5.2019
19,95 t sl, 22,61 t kl
Kurssimaksu 85,00 €  Syksy 42,50 €  Kevät 42,50 €
Repertuaari ja ilmaisutaito on tarkoitettu baletti 4-6 -luokkien 
oppilaille. Tunneille harjoitellaan pääsääntöisesti perinteisiä 
balettinumeroita ja variaatioita sekä harjoitellaan ilmaisua 
tanssin esiintymisen tukena. Ei opetusta viikolla 42 ja 10, eikä 
6.12.2018. 

110517 LIIKKUVUUS JA KEHONHUOLTO 
BALETIN 3 JA 4 - LUOKKALAISILLE
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  pe 17.15-18.00
MARI NUMMINEN  24.8.2018-10.5.2019
15 t sl, 16 t kl
Kurssimaksu 62,00 €  Syksy 31,00 €  Kevät 31,00 €
Baletti 3. ja 4 -luokalla oleville tarkoitettu ryhmä jossa paneu-
dutaan liikkuvuuden parantamiseen ja kehoa huoltaviin harjoit-
teisiin. Tunneilla käytetään välineinä hyppynarua ja kuminauhaa 
(thera band). Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 26.10. ja 19.4. 

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa 

muutoksissa tai varasijojen vapautuessa.

AIKUISTEN RYHMÄT

110518 AIKUISBALETTI, ALKEET
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  ke 20.00-21.00
MARI NUMMINEN  22.8.2018-8.5.2019
19,95 t sl, 21,28 t kl
Kurssimaksu 144,00 €  Syksy 72,00 €  Kevät 72,00 €
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä 
pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, 
tasapainoa sekä esteettisyyttä ja ilmaisua aikuisten tavoitteiden 
ja edellytysten mukaisesti. Tunti ei vaadi aikaisempaa kokemus-
ta. Varusteina pehmeät balettitossut tai sukat ja joustava tans-
siasu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 1.5.2019.

110519 AIKUISBALETTI, JATKOTASO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI  to 20.30-21.30
MARI NUMMINEN  23.8.2018-9.5.2019
19,95 t sl, 22,61 t kl
Kurssimaksu 148,00 €  Syksy 74,00 €  Kevät 74,00 €
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä 
pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, 
tasapainoa sekä esteettisyyttä ja ilmaisua aikuisten tavoitteiden 
ja edellytysten mukaisesti. Tunti on jatkotaso ja vaatii vähän 
aikaisempaa kokemusta baletin harjoittelusta. Varusteina peh-
meät balettitossut tai sukat ja joustava tanssiasu. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10, eikä 6.12.2018. 

MUSIIKKI
Lapsille ja nuorille annetaan valtakunnalliseen taiteen perus-
opetuksen (TPO) yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan 
pohjautuen tasolta toiselle etenevää musiikin perusopetusta 
pianonsoitossa sekä musiikinteoriassa ja säveltapailussa. Ope-
tus on pienryhmä- ja yksilöopetusta. Oma soitin on välttämätön 
harjoittelua varten. Taiteen perusopetuksessa henkilökohtaista 
opetusta annetaan opiskelijan tasosta riippuen 30–45 min. /
opiskelija, kerran viikossa. Musiikin teorian ja säveltapailun 
kurssit sisältyvät instrumenttien soittajien ja laulajien opin-
to-ohjelmaan, ellei vastaavia opintoja ole suoritettu muualla. 
Musiikin teorian ja säveltapailun kurssimaksu on opiston soi-
ton ja laulun opiskelijoilta 25 €/ lukukausi. Musiikin teoriaa ja 
säveltapailua voi opiskella myös itsenäisenä aineena, jolloin 
kurssimaksu on 45 €/ lukukausi. Musiikin opiskelijat esiintyvät 
erilaisissa opiston tilaisuuksissa.

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat (eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli) sekä 
eri maksutavat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline 
ja –setelit, epassi tms.) pitää selvittää opiston toimis-
tossa, p. 050 597 1944, viimeistään kurssin käynnis-

tyttyä.
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MUSIIKIN PERUSOPETUS,  
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT TPO

110401 PIANONSOITTO TPO, KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 
KIVIRANNAN KOULU  to 15.00-17.00
NIKO MÄENALANEN  30.8.2018-25.4.2019
34,58 t sl, 37,24 t kl
Kurssimaksu 140,00 €  Syksy 70,00 €  Kevät 70,00 €
Pianonsoiton perusopetusta määrätietoisille oppilaille, yksilö-
opetusta 30 - 45 min. viikossa. Opetus etenee TPO:n opetus-
suunnitelman mukaisesti. Osallistuminen musiikinteorian ope-
tukseen on välttämätöntä. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15. 

110101 MUSIIKINTEORIAN JA SÄVELTAPAILUN PERUSTEET 
1, KAIKILLE YHTEISET OPINNOT / TEEMAOPINNOT TPO
KIVIRANNAN KOULU  to 17.00-17.45
NIKO MÄENALANEN  30.8.2018-25.4.2019
13 t sl, 14 t kl
Kurssimaksu 50 / 90,00 €   Syksy 25 / 45,00 € 
Kevät 25 / 45,00 € 
Kurssilla opitaan musiikin perusteita: nuotteja, sävellajeja, 
tahtilajeja, asteikkoja, rytmi- ja säveltapailuharjoituksia se-
kä musiikkitermistöä. Oppikirjana Valli-Leinonen: Perusaste 1. 
Kurssimaksu 50/90€. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15. 

SOITINOPETUS / YLEISET RYHMÄT 

110402 PIANONSOITTO A
KIVIRANNAN KOULU  ma 15.00-19.00
NIKO MÄENALANEN  27.8.2018-15.4.2019
69,33 t sl, 74,66 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kevyttä tai klassista musiikkia 
sekä vapaata säestystä. Vapaita paikkoja rajoitetusti. Ei ope-
tusta viikoilla 42, 10 ja 16. 

110403 PIANONSOITTO B
KIVIRANNAN KOULU  to 18.00-19.30
NIKO MÄENALANEN  30.8.2018-25.4.2019
26 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kevyttä tai klassista musiikkia 
sekä vapaata säestystä. Vapaita paikkoja rajoitetusti. Ei ope-
tusta viikoilla 42,10 ja 15. 

110404 PIANONSOITTO I-V
KIVIRANNAN KOULU  ma 15.00-18.00
MARJA-LIISA ISAKSSON  27.8.2018-15.4.2019
52 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Pianonsoiton alkeis- ja jatkokurssi. Opiskelua jatketaan saavu-
tetun tason pohjalta. Opetus on pienryhmä- ja yksilöopetusta. 
Opetuskertoja on 13 syyslukukaudella ja 14 kevätlukukaudel-
la. Osallistuminen musiikinteoriaan on suotavaa. Oma piano 

on välttämätön harjoittelua varten. Uusia oppilaita otetaan 
rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16. 

110405 PIANO, SÄHKÖURUT, VAPAA SÄESTYS 
KIVIRANNAN KOULU  ke 14.00-17.00
ANU TUOKKO  29.8.2018-17.4.2019
52 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Pianonsoiton perusasioita, kuten rentoa soittotekniikkaa, ryt-
miikkaa, sointujen käyttöä säestyksen luomisessa, melodian 
soittoa, rytmisoittoa sekä klassista pianoa jokaisen oppilaan 
tason ja kiinnostuksen mukaan. Uusia oppilaita otetaan rajoi-
tetusti. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

110406 SÄHKÖURUT/KEYBOARD, PIANO
J TUOKKO: AAPAJOKI  ke 17.30-20.30
ANU TUOKKO  29.8.2018-17.4.2019
52 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00  Kevät 60,00 €
Pianon- ja sähköurkujensoiton perusasioita ja soittotekniik-
kaa. Monipuolista soittimen ja tyylilajien tuntemusta sekä har-
monian, rytmiikan ja fraseerauksen hallintaa. Pop/rock/iskel-
mä -kappaleiden soittamista tyylinmukaisesti. Säestystaidon 
yleinen kehittäminen sis. rytmisoittoa, vapaata säestystä, säes-
tystä, myös klassista pianoa. Tavoitteena mielekäs ja merkityk-
sellinen oppimisprosessi kullekin räätälöidyllä tasolla. Uusia 
oppilaita otetaan rajoitetusti Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110407 PIANO, KEYBOARD, VAPAA SÄESTYS 
J TUOKKO: AAPAJOKI  pe 15.00-19.00
ANU TUOKKO  31.8.2018-26.4.2019
65 t sl, 70 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Opetellaan monipuolista soittimien ja nuottien hallintaa, josta 
on hyötyä sekä työssä että vapaa-ajan harrastuksissa. Edetään 
oppikirjojen mukaisesti taitoa ja tekniikkaa kehittäen. Nuotti- 
ja sointuoppia, rytmisoittoa, vapaata säestystä, säestystä sekä 
klassista pianoa. Oppimateriaali koostuu soittimelle tehdyistä 
julkaisuista sekä opettajan omasta materiaalista. Uusia oppi-
laita otetaan rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

110408 AKUSTINEN KITARA, ALKEET JA JATKOTASO
KIVIRANNAN KOULU  ke 15.00-20.45
REINO VANHATALO  29.8.2018-17.4.2019
91 t sl, 98 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Kitaransoiton alkeet ja jatkotaso. Perustason soolokappaleita 
ja kamarimusiikkia sekä vapaasäestystä. Ei opetusta viikoilla 
42 ja 10. 

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimak-
sun, vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 

(syys- ja kevätlukukausi). 



29

110409 SÄHKÖKITARA, ALKEET JA JATKOTASO
KIVIRANNAN KOULU  ti 15.00-20.45
REINO VANHATALO  28.8.2018-16.4.2019
91 t sl, 98 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Soolo- ja säestysharjoittelua, nuotinluku- sekä tekniikkahar-
joituksia yksilöopetuksena. Oma soitin välttämätön. Opettaja 
auttaa tarvittaessa soittimen ja oppikirjan valinnassa. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10. 

110111 HARMONIKANSOITTO 
KIVIRANNAN KOULU  ti 15.00-18.45
NIKO MÄENALANEN  28.8.2018-16.4.2019
65 t sl, 70 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Yksilöopetusta jokaisen oppilaan tason mukaan. Tavoitteena 
nuoteistasoittotaito ja soitossa kehittyminen. Oma soitin vält-
tämätön. Vapaita paikkoja rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42 
ja 10. 

110112 TORNION HARMONIKKAKERHON 
VIIHDEORKESTERI
KIVIRANNAN KOULU, TAPIOLANTIE 8  ti 19.00-21.00
NIKO MÄENALANEN  28.8.2018-16.4.2019
34,58 t sl, 37,24 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Viihteellisen musiikin harjoittelua tanssimusiikin esiintymisiin 
ja erilaisten teemakonserttien toteutuksiin. Ei opetusta viikoil-
la 42 ja 10. 

LAULUNOPETUS

110415 LAULAMATTOMIEN LAULUKOULU 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ti 16.00-19.00
JORMA TUOKKO  4.9.2018-16.4.2019
52 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Kurssi niille, jotka ovat epävarmoja laulutaidostaan, mutta ha-
luaisivat kehittää lauluääntään. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110416 LAULU ALOITTELIJAT /
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET Aapajoki
J TUOKKO: AAPAJOKI  ke 09.00-13.30
JORMA TUOKKO  5.9.2018-17.4.2019
65 t sl, 70 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja vartalon tuki lau-
luäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkintaa ja erilaisia 
laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110417 LAULU ALOITTELIJAT / 
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET Kiviranta
KIVIRANNAN KOULU  ke 14.30-19.30

JORMA TUOKO  5.9.2018-17.4.2019
65 t sl, 70 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Sama sisältö kuin 110416. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110418 LAULU ALOITTELIJAT / 
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET
KANSALAISOPISTO  pe 15.00-18.30
JORMA TUOKKO  31.8.2018-26.4.2019
52 t sl, 56 t kl
Kurssimaksu 120,00 €  Syksy 60,00 €  Kevät 60,00 €
Sama sisältö kuin 110416. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa 

muutoksissa tai varasijojen vapautuessa.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimak-
sun, vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 

(syys- ja kevätlukukausi). 

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat 
asiat (eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli) sekä 
eri maksutavat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline 
ja –setelit, epassi tms.) pitää selvittää opiston toimis-
tossa, p. 050 597 1944, viimeistään kurssin käynnis-

tyttyä.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Perumiset viim. 3 
arkipäivää ennen kurssin alkua soittamalla opistolle.
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Opetusta annetaan muun muassa tietotekniikassa, liikunnassa, pihasuunnittelussa, kotitaloudessa, vesiliikenteessä ja yleishyö-
dyllisissä aineissa (hygieniapassi, ensiapu, viitottu puhe). Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia, ammatillista lisäkoulutusta. 
Tavoitteena on tukea avulla hyvinvointia ylläpitäviä elämänhallinnan taitoja. Vastuuhenkilö rehtori Tarja Hooli.

TIETOTEKNIIKKA

340101 TIETOTEKNIIKKAA ARJEN ILOKSI JA HYÖDYKSI A
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  18.9.2018-4.10.2018
18 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Haluatko oppia tietokoneen käyttöä tai päivittää aiemmin op-
pimiasi taitoja? Tällä kurssilla se onnisuu. Kurssilla opitaan mm. 
luomaan uusia kansioita, tekemään pikakuvakkeita, tiedostojen 
tallentamista, siirtämistä ja kopiointia. Opetellaan muistitikun 
käyttöä sekä sähköpostin liitetiedostojen lähettäminen. Kurssi 
ei vaadi ennakkotietoja tietotekniikasta. 

340102 TIETOTEKNIIKKAA ARJEN ILOKSI JA HYÖDYKSI B
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  15.1.2019-31.1.2019
18 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Sama sisältö kuin 340101.

340103 DIGITUPA AJANVARAUKSELLA
KANSALAISOPISTO  17.9.2018-26.4.2019
ARJA JAAKO
Kurssimaksu 10,00 € / oppitunti
Digitupa ajanvarauksella on vaihtoehto sinulle, joka haluat apua 
tietotekniikkaa koskevien ongelmien ratkaisemiseen. Voit ottaa 
mukaan oman puhelimen, tabletin, tietokoneen tai kameran - 
aina sen mukaan, mitä välinettä ongelmasi koskee. Lisätietoja 
ja ajanvaraukset arja.jaako@tornio.fi tai puh. 040 669 4848. 

340104 TÄPPÄÄ TABLETTIA A
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  9.10.2018-25.10.2018
12 t sl, Kurssimaksu 13,00 € 
Perehdytään tabletin peruskäyttöön. Internet-selaus, kuvien 
ottaminen, sovellusten lataaminen ym, kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Tarvittaessa luodaan opettajan avustuksella käyttäjä-
tunnus, jolla pystyy lataamaan ilmaisia ja hyödyllisiä sovelluksia 
tabletille. Kurssin aikana saat tukea aktiiviseen ja turvalliseen 
älylaitteiden ja sosiaalisenmedian käyttöön. Oma tablet-laite 
ja laturi mukaan. Opistolla on muutamia tabletteja, joita voi 
tarvittaessa lainata. Ei opetusta viikolla 42.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimak-
sun, vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä 

(syys- ja kevätlukukausi). 

340105 TÄPPÄÄ TABLETTIA B
KANSALAISOPISTO  ma ja ke 9.00-11.30
ARJA JAAKO  28.1.2019-6.2.2019
12 t kl, Kurssimaksu 13,00 € 
Sama sisältö kuin 340104. 

340106 VARMUUSKOPIOT PILVEEN A 
KANSALAISOPISTO  ti ja to 17.30-20.00
ARJA JAAKO  9.10.2018-11.10.2018
6 t sl, Kurssimaksu 7,00 € 
Mennäänkö pilveen? Tutustutaan erilaisiin pilvitallennuspal-
veluihin. Miten pilveen voi tehdä kuvista tai tiedostoista var-
muuskopion? Tutustumme tiedostojen ja kuvien jakamiseen eri 
henkilöille. Voit ottaa mukaan oman tietokoneen tai tabletin. 

340107 VARMUUSKOPIOT PILVEEN B
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  5.2.2019-7.2.2019
6 t kl, Kurssimaksu 7,00 € 
Sama sisältö kuin 340106.

340108 VINKKEJÄ KÄNNYKKÄKUVAUKSEEN A
KANSALAISOPISTO  ke ja pe 9.00-11.30
ARJA JAAKO  24.10.2018-26.10.2018
6 t sl, Kurssimaksu 7,00 € 
Kurssilla tutustutaan älypuhelimen /tabletin kamera-ja kuvan-
käsittelysovellusten käyttöön. Otamme kuvia ja muokkaamme 
niitä. Kännykkäkuvalle on ominaista hetken kuvaaminen. Kän-
nykkäkuvauksessa oleellista on rentous ja pilke silmäkulmassa 
-asenne. 

340109 VINKKEJÄ KÄNNYKKÄKUVAUKSEEN B
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  12.2.2019-14.2.2019
6 t kl, Kurssimaksu 7,00 € 
Sama sisältö kuin 340108. 

340110 DIGIKUVAT KONEELLE A
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  30.10.2018-1.11.2018
6 t sl, Kurssimaksu 7,00 € 
Tuodaan kuvat kamerasta, tabletista tai puhelimesta tietoko-
neelle. Järjestetään kuvat kansioihin, tehdään kuville pieniä 
muokkauksia esim. kuvan rajaus, värit, kirkkaus, kuvan nimeä-
minen ym. Tarvittaessa siirrämme kuvat esim. muistitikulle. 

 

KANSALAISVALMIUDET
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340111 DIGIKUVAT KONEELLE B
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  19.2.2019-21.2.2019
6 t kl
Kurssimaksu 7,00 € 
Sama sisältö kuin 340110. 

340112 TIETOTEKNIIKAN TIEDONPÄIVITYSKURSSI A
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  6.11.2018-22.11.2018
18 t sl
Kurssimaksu 20,00 € 
Tule palauttamaan mieleen aiemmin opittuja taitoja ja oppi-
maan uusia asioita tietotekniikasta. Tarkemman kurssisuunnitel-
man teemme ensimmäisellä kurssikerralla kurssilaisten toivei-
den ja tarpeiden mukaan. Kurssille voidaan valita teema, jonka 
yhteydessä käytetään tietokonetta monipuolisesti; tekstin- ja 
kuvankäsittelyä, tiedonhakua netistä, sähköpostia jne. Kurssilla 
kerrataan aiemmin opittuja asioita ja opitaan uutta rattoisassa 
ilmapiirissä. 

340113 TIETOTEKNIIKAN TIEDONPÄIVITYSKURSSI B
KANSALAISOPISTO  ma, ke ja pe 9.00-11.30
ARJA JAAKO  18.2.2019-1.3.2019
18 t kl
Kurssimaksu 20,00 € 
Sama sisältö kuin 340112. 

340114 SOMETTAAKO? A
KANSALAISOPISTO  ma ja ke 9.00-11.30
ARJA JAAKO  27.11.2018-29.11.2018
6 t sl
Kurssimaksu 7,00 € 
Mikä on some, hashtag, WhatsApp? Onko Instagram tai Twitter 
vieras? Tutustutaan keskustelun ja esimerkkien avulla sosiaali-
sen median maailmaan. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, 
mistä puhutaan. Ei edellytä palveluiden käyttöönottoa. 

340115 SOMETTAAKO? B
KANSALAISOPISTO  ti ja to 9.00-11.30
ARJA JAAKO  26.2.2019-28.2.2019
6 t kl
Kurssimaksu 7,00 € 
Sama sisältö kuin 340114. 

340116 PILVIPALVELUT YHDISTYKSILLE 
KANSALAISOPISTO  ma ja ke 17.30-20.00
ARJA JAAKO  11.2.2019-13.2.2019
6 t kl
Kurssimaksu 7,00 € 
Tee toimisto-ohjelmilla yhdistyksesi pöytäkirjat ja mainokset. 
Opi tallentamaan ne ilmaiseen pilvipalveluun. Kurssilla otetaan 
huomioon kurssilaisen toiveet ja tarpeet sisältöön liittyen. Kurssi 
sopii erityisesti erilaisissa yhdistyksissä toimiville. 

340121 EXCEL-TAULUKKOLASKENTA, KOLARI
VIRTUAALILUOKKA  ti, to ja pe 18.00-20.15
RAINER VUONTISJÄRVI  23.10.2018-26.10.2018
9 t sl
Kurssimaksu 15,00 € 
Excel taulukkolaskentaohjelman kertausta verkossa. Jokainen 
opiskelija osallistuu koulutukseen omalta tietokoneelta. Tar-
vitaan nettiyhteys ja Excel -taulukkolaskentasovellusohjelma. 
Linkki virtuaaliluokkaan: http://kol.adobeconnect.com/r5zy60c-
fzbc/ 

340123 EXCEL-TAULUKKOLASKENTA, KOLARI
VIRTUAALILUOKKA  ti, to ja pe 18.00-20.15
RAINER VUONTISJÄRVI  20.11.2018-23.11.2018
9 t sl
Kurssimaksu 15,00 € 
Sama sisältö kuin 340121

LIIKUNTA

830101 TARZANJUMPPA (4-6 v.)
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  ke 18.00-18.45
JUTTA FRÄKI  12.9.2018-17.4.2019
10 t sl, 14 t kl
Kurssimaksu 44,00 €   Syksy 22,00 €  Kevät 22,00 € 
Tarzanjumppa on tunti, jolla harjoitellaan perusliikuntataito-
ja leikin, pelien ja musiikkiliikunnan avulla. Tällä tunnilla eivät 
keijut liitele tai prinsessat pyöri, vaan liikkumista ja sosiaalisia 
taitoja harjoitellaan Tarzan-energian voimin. Tarzanjumpassa on 
käytössä voimistelupassi. Passi toimii ryhmäläisten käyntiker-
tojen ja taitojen kehittymisen seurannan välineenä. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10. 

830102 KUNTOUTUSJUMPPA KAAKAMO
KAAKAMON KOULU  ke 14.30-15.30
MARI NUMMINEN  12.9.2018-17.4.2019
13,3 t sl, 18,62 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 € 
Monipuolista jumppaa ja hyvät venyttelyt. Ryhmä sopii myös 
tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Ei opetusta viikoilla 42 
ja 10. 

830103 TERVEYSLIIKUNTA JA HYVINVOINTI
ARPELAN URHEILUTALO  ti 15.00-16.00
HILKKA RANTAMÖLÖ  11.9.2018-16.4.2019
13,3 t sl, 18,62 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Kuntouttavaa terveysliikuntaa, Joka sisältää lihaskunto-, ta-
sapaino- ja nivelten liikkuvuusharjoituksia sekä tuolijumppaa. 
Lisäksi erilaisia rentoutusohjelmia. Välineinä jumppapallot ku-
minauhat, kepit ja narut. Liikkeet voidaan tehdä myös tulilla 
istuen. Ei opetusta viikolla 42 ja10. 
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830104 SENIOREIDEN PÄIVÄJUMPPA
KANSALAISOPISTO  ke 13.00-14-00
TAIJA SILLANPÄÄ  5.9.2018-17.4.2019
15,96 t sl, 18,62 t kl
Kurssimaksu 56,00 €  Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Päiväliikuntaryhmä, jossa tehdään peruskuntoa, lihaskuntoa, 
tasapainoa ja liikkuvuutta lisääviä harjoituksia myös lattiata-
solla. Ei vaikeita askelsarjoja tai voimakkaita hyppyjä. Mukaan 
sisäliikuntavaatetus, juomapullo ja jumppa-alusta. Liikuntasali 
on 2. kerroksessa eikä rakennuksessa ole hissiä. 

830108 RASVANPOLTTOJUMPPA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ma 19.15-20.15
SANNA VANHAPIHA  10.9.2018-15.4.2019
13,33 t sl, 18,62 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 € 
Tehokas koko vartalon muokkaustunti, jossa vuorotellaan hel-
poilla askelsarjoilla sekä lihaskuntoliikkeillä koko vartalolle. Tun-
nilla jokainen pystyy säätelemään tehon itselleen sopivaksi, jo-
ten tunti soveltuu kaiken kuntoisille. Välineenä oma keho sekä 
mahdollisesti välillä myös kuminauhat. Tunti päätetään loppu-
venyttelyyn. Ota mukaasi jumppamatto lattialla olevien liikkei-
den varalle. Toteutetaan yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen 
kanssa. Ei opetusta viikoilla 42 ,10 ja 14 

830109 KEHONHUOLTO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  to 19.15-20.15
KRISTA KONTTAJÄRVI  13.9.208-11.4.2018
13,3 t sl, 17,29 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 € 
Tehdään erilaisin venytystekniikoin venytyksiä, jotka tehdään 
kevyesti ja rauhallisesti hengityksen tahdittamina. Aluksi on ly-
hyt ja kevyt lämmittely, jonka jälkeen siirrytään venyttelyharjoi-
tuksiin. Kehonhuoltotunti sopii kaikille. Tunnilla tehdään myös 
liikkeen kautta liikkuvuutta lisääviä venyttelyharjoituksia, sekä 
huolletaan erityisesti selän ja jalkojen lihaksia. Tunnille kannat-
taa varata lämmintä vaatetta mukaan ja oma venyttelyalusta. 
Toteutetaan yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen kanssa. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10.
 
830110 KAHVAKUULA 
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  su 17.00-18.00
KRISTA KONTTAJÄRVI  16.9.2018-14.4.2019
13,3 t sl, 17,29 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 € 
Kahvakuulaharjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, tasapai-
noa, vartalon hallintaa ja koordinaatiota. Kahvakuulaharjoit-
telussa tehdään toistoja pitkissä jaksoissa, jolloin harjoittelu 
parantaa myös aerobista kuntoa. Kahvakuula on yksinkertaista 
ja erittäin tehokasta liikuntaa, mikä sopii ihan jokaiselle! Kuu-
lan painosuositus naiset 6-12 kg, miehet 8-16 kg. Toteutetaan 
yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen kanssa. Ei opetusta vii-
koilla 42, 10. 

830111 KUNTOLIIKUNTA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  to 18.00-19.00
TIIA KAUPPINEN  13.9.2018-11.4.2019
13,3 t sl, 17,3 t kl
Kurssimaksu 56,00 €  Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Kaikille sopivaa monipuolista perusjumppaa ajatuksella ”En-
sin humpataan, sitten jumpataan”. Tunnit keveitä/keskiraskaita, 
liikkeet helppoja sisältäen lihaskunto-, tasapaino- ja nivelten 
liikkuvuusharjoitteita. Apuvälineinä voidaan käyttää villasuk-
kia, jumppakeppejä tai käsipainoja. Ei opetusta viikoilla 42,10. 

830112 VIRKISTYSTÄ ARKEEN
KANTOJÄRVEN MONITOIMITALO  ke 15.00-16.00
HILKKA RANTAMÖLÖ  12.9.2018-17.4.2019
13,3 t sl, 18,62 t kl
Kurssimaksu 56,00 €  Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Kevyttä tuolijumppaa, aivovoimistelua, keskustelua ja pohdin-
taa ajankohtaisista asioista viikon varrelta sekä erilaisia teh-
täviä muistin ja terveyden ylläpitämiseksi. Ei opetusta viikolla 
42 ja 10.

830113 NAISTEN KUNTOSALIHARJOITTELU
PUTAAN LIIKUNTAHALLI  ke 19.00-20.00
HANAA ABED  pe 18.00-19.00
29,26 t sl, 38,57 t kl  12.9.2018-23.11.2018

9.1.2019-17.4.2019
Kurssimaksu 80,00 €  Syksy 40,00 €  Kevät 40,00 €
Ohjattua kuntosaliharjoittelua. Sopii hyvin myös liikuntaa aloit-
televille.

TERVEYS

830201 JUTTUTUPA A
KANSALAISOPISTO  to 13.00 - 14.30
TUIJA RANTAMAA  20.9.2018-29.11.2018
20 t sl
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssi edistää afaattisten henkilöiden osallistumista, ehkäisee 
syrjäytymistä, antaa vertaistukea, tarjoaa mahdollisuuden kom-
munikoinnin ja vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen turvalli-
sessa ryhmässä eri teemakeskustelujen ja harjoituksien avulla. 
Ei opetusta viikolla 42. 

830202 JUTTUTUPA B
KANSALAISOPISTO  to 13.00 - 14.30
TUIJA RANTAMAA  10.1.2019-21.3.2019
20 t kl
Kurssimaksu 30,00 €
Sama sisältö kuin 830201. Ei opetusta viikolla 10.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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JOOGA, PILATES 

830401 MEDIYOGA 1
KANSALAISOPISTO  ma 14.30-16.00
TUIJA RANTAMAA  10.9.2018-15.4.2019
20 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 86,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
MediYoga ohjelmia kehon ja mielen tasapainoon. Rauhallisia, 
yksinkertaisia mutta tehokkaita fyysisiä joogaliikkeitä yhdistet-
tynä hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. MediYoga 
on tehokas keino vahvistaa vastustuskykyä sairauksia vastaan, 
luoda sisäistä tasapainoa ja ehkäistä stressiä. Harjoittelussa saa 
keskittyä itseensä ja työskennellä omista lähtökohdista. Kaikki 
liikkeet voi myös tehdä tuolilla istuen tai maton päällä. Aikai-
sempaa kokemusta ei tarvita. Päälle joustavat vaatteet ja mu-
kaan vesipullo, alusta ja viltti. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

830402 MEDIYOGA 2 A
KANSALAISOPISTO  ma 17.00-18.30
TUIJA RANTAMAA  10.9.2018-15.4.2019
20 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 86,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
MediYoga ohjelmia kehon ja mielen tasapainoon. Rauhallisia, 
yksinkertaisia mutta tehokkaita fyysisiä joogaliikkeitä yhdistet-
tynä hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. MediYoga 
on tehokas keino vahvistaa vastustuskykyä sairauksia vastaan, 
luoda sisäistä tasapainoa ja ehkäistä stressiä. Harjoittelussa saa 
keskittyä itseensä ja työskennellä omista lähtökohdista. Kaik-
ki liikkeet voi myös tehdä tuolilla istuen tai maton päällä. Ai-
kaisempi kokemus joogasta suotavaa, muttei pakollista. Päälle 
joustavat vaatteet ja mukaan vesipullo, alusta ja viltti. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10. 

830403 MEDIYOGA 2 B
KANSALAISOPISTO  to 16.00-17.30
TUIJA RANTAMAA  13.9.2018-11.4.2019
20 t sl, 26 t kl
Kurssimaksu 84,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Sama sisältö kuin 830402. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

830404 MEDIYOGA 2 C
KANSALAISOPISTO  to 18.00-19.30
TUIJA RANTAMAA  13.9.2018-11.4.2019
20 t sl, 26 t kl
Kurssimaksu 84,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Sama sisältö kuin 830402. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

830405 ÄIJÄJOOGA
PORTHANIN KOULU  to 18.30-20.00
MATTI KOSKENRANTA  13.9.2018-11.4.2019
20 t sl, 26 t kl
Kurssimaksu 84,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Sopii kaikille ikään ja notkeuteen katsomatta. Rauhallista, mut-
ta liikunnallista joogaa, jossa liikkeet tehdään oman luonnolli-

sen hengityksen rytmissä. Jooga muun muassa vapauttaa ke-
hoon vuosien varrella syntyneitä jännityksiä, lisää notkeutta ja 
kehon liikkuvuutta sekä parantaa lihaskuntoa. Joogassa opetel-
laan rentoutumaan - hellittämään. Tietoisuus omasta kehosta ja 
laajemmin omasta itsestä lisääntyy. Jooga sopii kaikille, sillä jo-
kainen tekee liikkeet omien mahdollisuuksien mukaan. Mukaan 
oma alusta ja joustava vaatetus. Ei opetusta viikoilla 45 ja 10. 

830410 PILATES A
KANSALAISOPISTO  su 15.00-16.00
KAISU JAAKO-UUSIMÄKI  16.9.2018-14.4.2019
13,3 t sl, 17,29 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 € 
Kurssilla opetellaan pilateksen perusperiaatteita, kuten syvien 
vatsalihasten hahmottamiseen ja hengityksen yhdistäminen 
liikkeisiin. Pilates-liikkeiden opettelu aloitetaan helpoista pe-
rusliikkeistä ja ryhmäläisten edistyessä siirrytään vaativimpiin 
liikkeisiin. Harjoittelussa korostetaan liikkeiden turvallisuutta ja 
oikean tekniikan oppimista. Pilates sopii sinulle joka kaipaat te-
hokasta, rauhallista ja rentouttavaa liikuntamuotoa. Harjoittelu 
parantaa toiminallista ryhtiä vahvistamaan vartalon keskialuet-
ta ja syviä lihaksia. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

830411 PILATES B
KANSALAISOPISTO  su 16.00-17.00
KAISU JAAKO-UUSIMÄKI  16.9.2018-14.4.2019
13,3 t sl, 17,29 t kl
Kurssimaksu 54,00 € Syksy 28,00 € Kevät 28,00 € 
Sama sisältö kuin 830410. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. 

830412 LASTEN JOOGA 5-7 VUOTIAILLE
KANSALAISOPISTO  su 17.15-18.00
JUTTA FRÄKI  16.9.2018-14.4.2019
10 t sl, 12 t kl
Kurssimaksu 40,00 €   Syksy 20,00 €  Kevät 20,00 € 
Teemallisilla ja leikinomaisilla joogatunneilla teemme yksinker-
taisia joogaharjoituksia, hengitysharjoituksia ja luovaa liikettä. 
Harjoittelemme keskittymistä, tasapainoa, opettelemme tapoja 
rentoutua, rauhoittua ja vahvistaa kehoa ja mieltä. Tarvitset tun-
nille oman joogamaton. Ei opetusta viikoilla 42, 9 ja 10 

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa 

muutoksissa tai varasijojen vapautuessa.

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Perumiset viim. 
3 arkipäivää ennen kurssin alkua soittamalla opistolle.
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830413 VOIMAPILATES, KARUNKI
KARUNGIN URHEILUTALO  su 17.45-18.45
KAISU JAAKO-UUSIMÄKI  16.9.2018-14.4.2019
13,3 t sl, 17,29 t kl
Kurssimaksu 56,00 €   Syksy 28,00 €  Sl 28,00 € 
Kurssilla opetellaan pilateksen perusperiaatteita, keskivarta-
lon hallintaa ja hengityksen yhdistämistä liikkeeseen. Tunnilla 
haastetaan tasapainoa, tehdään voimaa ja liikkuvuutta lisääviä 
liikkeitä. Kaikki liikkeet tehdään pilateksen perusperiaatteiden 
mukaisesti. Haastamme vain kehoamme hieman enemmän, 
kun pilateksen perustunnilla. VoimaPilates sopii sinulle, joka 
kaipaat tehokasta ja keskittymistä vaativaa harjoittelumuotoa 
joka haastaa sinut uusiin koitoksiin. Harjoittelu parantaa toi-
minnallista ryhtiä vahvistamalla vartalon keskialuetta ja syviä 
lihaksia. Päälle rennot vaatteet ja mukaan liikuntamatto. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10. 

TANSSILIIKUNTA

830130 TANSSIN TAIKAA, ERITYISLASTEN- JA NUORTEN 
TANSSIRYHMÄ
KANSALAISOPISTO  su 18.00-18.45
JUTTA FRÄKI  16.9.2018-14.4.2019
10 t sl, 12 t kl
Kurssimaksu 40,00 €   Syksy 20,00 €  Kevät 20,00 € 
Erityislapsille suunnattu tanssiryhmä, missä tutustutaan tans-
sinmaailmaan. Tunnilla huomioidaan jokaisen lapsen yksillöliset 
valmiudet ja rohkaistaan lasta liikkumaan. Musiikin ja mieliku-
vitusten avulla lapsia kannustetaan ilmaisemaan itseä tanssin 
ja liikunnan kautta ja tuntemaan iloa ilmaisustaan. Ei opetusta 
viikoilla 42, 9 ja 10. 

830131 ARABIALAINEN TANSSI (alle 16-v.)
PUTAAN NUORISOTALO NUORKKA  ti 19.00-20.00
DOAA OMAR  11.9.2018-20.11.2018
13,3 t sl, 18,62 t kl  8.1.2019-16.4.2019
Kurssimaksu 48,00 €  Syksy 24,00 €  Kevät 24,00 €
Arabialainen tanssi on pehmeän naisellinen ja orgaaninen 
tanssilaji, joka sopii jokaiselle eikä aseta rajoituksia iän tai 
fyysisen kunnon suhteen. Heti alusta alkaen pääset tanssimisen 
makuun: tunneilla harjoitellaan tanssillisia sarjoja sekä koko-
naisia koreografioita. Musiikkina käytetään reipasta ja rentoa 
arabi-poppia tai sykähdyttäviä ja tunteellisia rakkauslauluja. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10.

830132 ITÄMAINEN TANSSI (yli 16-v.)
TÄTIEN TANSSIKOULU  ti 18.00-19.00
ROOSA TEPPOLA  11.9.2018-20.11.2018
13,3 t sl, 18,62 t kl  8.1.2019-16.4.2019
Kurssimaksu 56,00 €  Syksy 28,00 €  Kevät 28,00 €
Puhdasta tanssin iloa, jossa ei välineitä tarvita! Sopii kaikeni-
käisille ja -kuntoisille. Tunnilla viitteitä ns. vatsatanssista, joka 
auttaa kehittämään keskivartalon syviä vatsa- ja selkälihaksia 
sekä lantionpohjanlihaksia. Saat apua selkävaivoihin ja paran-

nat tanssin lomassa ryhtiä! Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

830134 TANSSIN ILOA PYÖRÄTUOLILLA 
TÄTIEN TANSSIKOULU  jtvk la 12.30-15.00
KAARINA JÄNKÄLÄ  25.8.2018-15.12.2018
24 t sl, 24 t kl   12.1.2019-18.5.2019
Kurssimaksu 70,00 € Syksy 35,00 €  Kevät 35,00 €
Kurssi on tarkoitettu pystytanssijoille ja pyörätuolia apunaan 
käyttäville tanssin aloittelijoille tai pitemmälle ehtineille. Vam-
man asteella tai laadulla ei ole väliä, kuka tahansa voi harras-
taa pyörätuolitanssia. Kurssi tarjoaa monipuolisia seuratans-
sielämyksiä. Kurssi tarjoaa sekä pyörätuolin käyttäjille että 
pystytanssijoille kehittävän ja kuntouttavan lajin, jossa kehon 
syvät lihakset aktivoituvat. Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, 
tasapaino ja istuma-asento parantuvat myös ja pyörätuolin 
hallintataidot kehittyvät. Lajiin tutustuu parhaiten kokeilemal-
la sitä käytännössä. Myös uudet pystytanssijat ovat tervetul-
leita mukaan. Jos osaat tanssia, osaat myös tanssia pyörätuo-
lilaisen kanssa ja saat siihen ohjausta. Ei opetusta viikoilla 42, 
10, 16. 

830135 KUNTOPARITANSSI
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 16.00-17.30
PÄIVI VIIRI  12.9.2018-17.4.2019
20 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 86,00 €  Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Perinteisiä paritansseja ja kurssilaisten toiveiden mukaan tans-
silavojen uudempiakin lajeja, lähinnä aikuisille ja seniori-ikäi-
sille miehille ja naisille. Pääroolissa liikunta, mukava yhdessä-
olo ja tanssitaidon ylläpito, samalla hieman uuttakin oppien. 
Tanssiminen on kokonaisvaltaisesti kohentavaa liikuntaa: tanssi 
parantaa lihaskuntoa, tasapainoa ja koordinaatiota, notkeuttaa 
niveliä, vahvistaa luustoa, aktivoi aivoja ja piristää mieltä. Il-
moittaudu yksin tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta 
paritta ilmoittautunutta viejää ja seuraajaa. Parin kanssa ilmoit-
tautuen pääset mukaan varmasti. Ryhmässä on vapaaehtoinen 
parinvaihto. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä 29.8.2018. 

830136 BAILAVA TANSSILIIKUNTA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 17.35-19.05
PÄIVI VIIRI  12.9.2018-17.4.2019
20 t sl, 28 t kl
Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €  Kevät 43,00 €
Kurssilla harjoittelemme perinteisiä ja uusia paritanssilajeja yk-
sintansseiksi sovitettuina. Tunti sisältää verryttelyä, kehonhal-
lintaa, liikesarjojen opettelua, tekniikkaharjoittelua, tanssia ja 
loppuvenyttelyä. Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäi-
sille tanssijoille. Aikaisempi tanssiosaaminen ei ole välttämätön-
tä. Tanssi tekee hyvää aivoille, sydämelle, nivelille ja luustolle, 
parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä pi-
ristää mieltä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä 29.8.2018. 
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830137 PARITANSSI - FUSKU & LAVAROCK PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  5.9.2018-26.9.2018
9,32 t sl, Kurssimaksu 17,00 € 
Fusku on lavojemme yleisin kädenalitanssi. Lavarock on hyvin 
yksinkertainen, fuskuakin helpompi tanssi. Kurssilaisten erilaiset 
lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomioimaan opetuksessa 
yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa. Otam-
me ryhmään yhtä monta paritta ilmoittautunutta viejää ja seu-
raajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Parin kanssa ilmoittautuen 
pääset varmasti mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parin-
vaihto. Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.8.2018. 

830138 PARITANSSI - WANHA TANGO ALKEISJATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  3.10.2018-31.10.2018
9,32 t sl, Kurssimaksu 17,00 € 
Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomi-
oimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin tai 
parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoittau-
tunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Parin 
kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Ryhmässä on 
vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 17.10. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä 26.9.2018 

830139 PARITANSSI - 
RUMBABOLERO & SALSA PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  7.11.2018-28.11.2018
9,32 t sl, Kurssimaksu 17,00 € 
Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomi-
oimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin 
tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoit-
tautunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Pa-
rin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Ryhmässä 
on vapaaehtoinen parinvaihto. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
31.10.2018. 

830140 PARITANSSI - CHA CHA & SALSA ALKEISJATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  9.1.2019-30.1.2019
9,32 t kl, Kurssimaksu 17,00 €
Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomi-
oimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin 
tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoit-
tautunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Pa-
rin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Ryhmässä 
on vapaaehtoinen parinvaihto. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
2.1.2019. 

Ruoka- ja juomakursseja ei voi maksaa Smartum-sal-
dolla, Tyky-Onlinella, Smartum- ja Tyky+ -seteleillä 

eikä epassilla. 

830141 PARITANSSI - 
FUSKU & LAVAROCK ALKEISJATKO/JATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  6.2.2019-27.2.2019
9,32 t kl, Kurssimaksu 17,00 € 
Fusku on lavojemme yleisin kädenalitanssi. Lavarock on hyvin 
yksinkertainen tanssi, jota voi tanssia sellaisenaan tai yhdistää 
fuskuun tai buggiin. Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja ta-
voitteet pyritään huomioimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtä-
villä. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä 
monta paritta ilmoittautunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Parin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti 
mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 30.1.2019. 

830142 PARITANSSI - HIDAS VALSSI ALKEISJATKO/JATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  13.3.2019-27.3.2019
6,99 t kl, Kurssimaksu 13,00 € 
Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomi-
oimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin 
tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoit-
tautunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Pa-
rin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Ryhmässä 
on vapaaehtoinen parinvaihto. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
6.3.2019. 

830143 PARITANSSI - FOKSIN VARIOINTI JA 
MUSIIKIN TULKINTA, ALKEISJATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  ke 19.15-21.00
PÄIVI VIIRI  3.4.2019-17.4.2019
6,99 t kl, Kurssimaksu 13,00 € 
Kurssilaisten erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet pyritään huomi-
oimaan opetuksessa yksilöllisillä tehtävillä. Ilmoittaudu yksin 
tai parin kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoit-
tautunutta viejää ja seuraajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Pa-
rin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Ryhmässä 
on vapaaehtoinen parinvaihto. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
27.3.2019. 

PUUTARHANHOITO

710302 HEMMOTTELUTUOTTEITA LUONNOSTA 2 PÄIVÄÄ
KANSALAISOPISTO  la 10.15-14.00
KATJA TURUNEN  3.11.2018 ja 17.11.2017
9 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin luonnonyrtteihin ja 
valmistetaan hemmottelutuotteita kotiin viemisiksi tai joululah-
joiksi (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria, voiteita sekä kasvon-
aamio). Kurssilla nautitaan myös rentouttavat jalkakylvyt sekä 
yrttiteetä paikan päällä. Materiaali-/tarvikemaksu 10e.
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710303 HEMMOTTELUTUOTTEITA LUONNOSTA
KANSALAISOPISTO  la 10.15-14.00
KATJA TURUNEN  2.2.2019
5 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin luonnonyrtteihin ja 
valmistetaan hemmottelutuotteita kotiin viemisiksi tai joululah-
joiksi (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria, voiteita sekä kasvon-
aamio). Kurssilla nautitaan myös rentouttavat jalkakylvyt sekä 
yrttiteetä paikan päällä. Materiaali-/tarvikemaksu 10e. 

710304 HEMMOTTELUTUOTTEITA 
LUONNOSTA JATKOKURSSI
KANSALAISOPISTO  la 10.15-14.00
KATJA TURUNEN  23.2.2019
5 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Kurssilla jatketaan kosmetiikkaan soveltuviin yrtteihin tutustu-
mista ja valmistetaan tuotteita kotiin viemisiksi (ihoöljyä, öljy-
parfyymiä, shampoota sekä hiushuuhdetta). Kurssilla hemmot-
telemme itseämme yrttien avulla myös paikan päällä. Materi-
aali-/tarvikemaksu 10€ 

710305 TUTUSTU PIHAPIIRISI 
VILLIYRTTEIHIN JA HYÖTYKASVEIHIN
KANSALAISOPISTO  la 10.00-16.00
KATJA TURUNEN  8.6.2019
8 t kl, Kurssimaksu 30,00 € 
Tutustutaan useimmilla pihoilla ja lähiympäristössä rikkaruohoi-
na kasvaviin kasveihin ja niiden hyödyntämiseen kotona. Kas-
vien kerääminen on jokamiehen oikeuksien mukaista toimintaa 
ilman maanomistajan lupaa, kunhan kerääjä tiedostaa kasvien 
keruun ja jokamiehen oikeuksien rajoitukset. Oppimateriaalinen 
kurssilla on Arktiset Aromit Ry, Simo Moisio, Luonnonyrttiopas. 
Kurssi sisältää luentoa kasvien keruusta ja käsittelystä, säilön-
nästä ja hyödyntämisestä. Kurssin aikana mennään myös luon-
toon tunnistamaan ja keräämään kasveja ja kokeillaan muuta-
mia käytännössä esim. salaattina, teenä ja jalkakylpynä. Tar-
vikemaksu sisältyy kurssimaksuun. Kasvukauden alkamisesta 
riippuen kurssin ajankohta voi muuttua 
710306 TEHDÄÄN KOHOPENKKI
KANSALAISOPISTO  la ja su 10.00-13.00
MERJA SIIVOLA  6.4.2019-7.4.2019
8 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Haaveiletko uudesta kukkapenkistä, isosta tai pienestä, helpos-
ta tehdä ja hoitaa? Kurssilla opitaan kohopenkin perustamisen 
perusteet. 

KOTITALOUS 

810200 YRTTITEET HYVINVOINNIN TUEKSI
KANSALAISOPISTO  la 10.15-12.30
KATJA TURUNEN  29.9.2018
3 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Kurssilla tutustumme luonnonyrtteihin, niiden vaikutuksiin ja 
yrttiteen valmistamiseen. Maistelemme erilaisia teesekoituksia 

paikan päällä ja kehittelemme omia yhdistelmiä kotiin viemisik-
si mm. flunssaan, vatsavaivoihin, yleiskunnon ylläpitämiseen ja 
stressin lievitykseen. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun. 

810201 SUKLAAKURSSI A
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS  la 10.00-13.00
JOUKO RAJANEN  13.10.2018
4 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Opitaan suklaakonvehtien tekeminen alusta loppuun: tempe-
rointi, kuorien valaminen, täytteet ja koristeet. Kurssilla valmis-
tuu herkullisia suklaakonvehteja, joita riittää myös kotiin vie-
täväksi. 

810202 SUKLAAKURSSI B
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS  la 10.00-13.00
JOUKO RAJANEN  20.4.2019
4 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Sama sisältö kuin 810201.

810203 TÄYTEKAKKUJA JA KORISTEITA 
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS  pe 17.30-21.00
PIA TURUNEN                      la 10.00-16.00
20 t kl, Kurssimaksu 38,00 €  su 10.00-15.30

18.1.2019-20.1.2019 
Kata kevät kauniisiin kakkuihin! Kurssilla valmistetaan kakku-
pohja, kokeillaan erilaisia täytevaihtoehtoja kakun täytteisiin, 
harjoitellaan pursottamista sekä valmistetaan kakunkoristeita 
tavoitteena ottaa haltuun kauniin kakun edellytykset. Sunnun-
taina myös herkutellaan. Omat kakkutarvikkeet mukaan, koris-
teista materiaali- ja työvälinemaksu maksetaan opettajalle. Oh-
jeistusta materiaaleihin ennen kurssia s-postilla. Ilm. viim. 11.1. 

820204 KAUNIIT KORISTEET KAKKUIHIN
KANSALAISOPISTO  su 10.00-17.00
PIA TURUNEN  14.4.2019
9 t kl, Kurssimaksu 17,00 € 
Kukita kevät kauniisiin kakkuihin! Kokeillaan kuinka vaahto-
karkkimassasta ja marsipaanista muotoilemalla valmistuu ruu-
suja, lehtiä ja erilaisia kukkakoristeita. Kokeilla voi myös pikee-
rattuja suklaakoristeita tai kuinka kauniit pursotukset lähtevät 
luonnistumaan. Pohditaan, kuinka yksinkertaisilla jutuilla voi-
daan saada aikaan teemakakkufiilistä. Omat koristetyökalut ja 
säilytysrasia mukaan mikäli mahdollista, myös opettajalla ko-
keiluihin välineitä. Materiaali- ja tarvikelista s-postilla ennen 
kurssia. Ilm. viim. 5.4. 

VESILIIKENNE 

510400 SAARISTOLAIVURIKURSSI 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ke 17.30-20.45
RISTO ESKO  26.9.2018-14.12.2018
40 t sl, Kurssimaksu 75,00 € 
Saaristomerenkulun opetuksessa keskitytään navigoinnin pe-
rusteisiin mm. oman paikan määrittämiseen sekä vesiliiken-



37

nesäädöksiin mm. väistämissääntöihin ja kulkuvaloihin. Oppi-
kirjana Veneilijän merenkulkuoppi I: Merenkulun määritelmiä, 
merikartta ja sen käyttö, merenkulkujulkaisut, merenkulun tur-
valaitteet, kompassioppi, merenkulkulaitteet, reittisuunnitte-
lua, paikanmääritys, vesiliikenteen säädöksiä. Kirjat, kartat ja 
harpit hankitaan yhteishankintana kurssin alussa. Tutkinto pe 
14.12.2018. Ei opetusta viikolla 42 eikä viikolla 49. 

510401 RANNIKKOLAIVURIKURSSI 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ke 17.30-20.45
RISTO ESKO  30.1.2019-12.4.2019
40 t kl, Kurssimaksu 75,00 € 
Rannikkomerenkulun opetuksessa täydennetään saaristome-
renkulun opetuksessa saatuja tietoja. Opetukseen sisältyy mm. 
paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja 
elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa 
Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan saami-
seen. Oppikirjana Veneilijän merenkulkuoppi II: kompassi, pai-
kan määritys, sorto, virta, vuorovesi, navigoinnin elektroniset 
apuvälineet, sää, ulkomaanliikenne. Kirjat, kartat ja harpit han-
kitaan yhteishankintana kurssin alussa. Tutkinto pe 12.4.2019. 
Ei opetusta viikoilla 10. 

510402 MERI-VHF
KANSALAISOPISTO  la ja su 10.00-17.00
JARMO PITKÄNEN  13.4.2019-14.4.2019
15 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
SRC-tutkintoon valmentava kurssi. Kurssilla on oltava mukana 
Rannikkolaivurin radioliikenneopas. Sen voi tulostaa viestintä-
viraston kotisivuilta, tilata arkipäivisin viestintävirastosta (hin-
ta 15 €) tai sähköpostiosoitteesta radiotaajuudet@ficora.fi.uva. 
Kurssin päätyttyä on mahdollisuus tenttiin, jonka läpäisy oikeut-
taa käyttämään Meri-VHF-puhelinta. Tentissä tulee myös olla 
tuore max 2 v vanha ja virheetön passikuva. Tentti ja lupakirja 
n. 90 €. https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Rannikko-
laivurin__radioliikenne_opas_2010.pdf 

YLEISHYÖDYLLISET / 
AMMATTIA TÄYDENTÄVÄT KURSSIT
HYGIENIAPASSIKOULUTUS

990101 HYGIENIAPASSI A
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ma 17.30-21.00
EIJA KANTO  8.10.2018
3 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Kurssilla suoritetaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. 
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät työssään tai 
vapaa-ajalla elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita. Koulutus sisältää hygieniaosaamista 
seitsemältä eri osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, 
hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, 
omavalvonta ja lainsäädäntö. Hinta sisältää opetuksen, mallites-
tit, testin, hygieniapassin ja -todistuksen. Materiaali (10 e) makse-
taan opettajalle käteisenä. Henkilöllisyystodistus mukaan. 

990102 HYGIENIAPASSI B
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ma 17.30-21.00
EIJA KANTO  25.3.2019
3 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Sama sisältö kuin 990101. 

VIITOTTU PUHE

990201 VIITOTTU PUHE, ALKEET
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  ti 17.00-18.30
KATJA JOLMA  4.9.2018-2.4.2019
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 90,00 €    Syksy 45,00 €   Kevät 
45,00 € 
Tavoitteena oppia n. 500 viittomaa, osata tuottaa itse viitto-
mia sekä ymmärtää viittomia. Kurssi on tarkoitettu kaikille viit-
tomisesta kiinnostuneille. Kurssilla käytetään viitotun puheen 
oppikirjaa, käydään yhdessä läpi kuvat ja sen jälkeen viitotaan 
lauseharjoituksia (opettaja näyttää ensi viittomat). Materiaalia 
myös Kuurojenliiton ilmaismateriaali, pelit ja laulut. Ei opetusta 
viikoilla 42, 10. 

ENSIAPUKOULUTUS

990301 ENSIAPUKURSSI EA1
KANSALAISOPISTO  la ja su 08.30-15.45
MARIANNE JUNES-LEINONEN  29.9.2018-30.9.2018
16 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, 
hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtauk-
set, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat 
ja murtumat ja myrkytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin, 
joka on voimassa kolme vuotta. 

990302 ENSIAPUKURSSI EA2
KANSALAISOPISTO  la ja su 08.30-15.45
MARIANNE JUNES-LEINONEN  6.10.2018-7.10.2018
16 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin ta-
vallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville hen-
kilöille kuin haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa 
sekä ehkäistä tapaturmia. Auttamistoiminta ensiapua vaativissa 
tilanteissa, hätäensiapu, vammamekanismin merkitys vamman 
synnyssä, pään- ja kasvojen vammat, vammojen ensiapu, louk-
kaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapuasennot, louk-
kaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset, ensiapu ja 
ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa, ensiapu ja ehkäisy 
lämmön aiheuttamissa sairastumisissa sekä ryhmäkohtaiset eri-
tyisaiheet. EA2 -kurssille voi osallistua, kun EA1 -kurssin todis-
tus on voimassa. 

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia koskevissa 

muutoksissa tai varasijojen vapautuessa.
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990104 HÄTÄENSIAPUKURSSI
KANSALAISOPISTO  su 08.30-15.45
MARIANNE JUNES-LEINONEN  16.9.2018
8 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, 
hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu (pe-
ruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila), 
haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset ja palovammat. Tarvit-
taessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia. 

KANSALAISOPISTON 
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

990000 TUNTIOPETTAJIEN OPETTAJIENKOKOUS JA 
INFORMAATIOTILAISUUS
KANSALAISOPISTO  ke 17.30-19.30
TARJA HOOLI  22.8.2018
2,5 t sl 
Kansalaisopiston tuntiopettajien lukuvuoden avaus- ja ajanta-
saustilaisuus. Käsiteltäviä aiheita opistotyön käynnistymiseen 
liittyvien asioiden lisäksi ovat mm. tuntiopettajien täydennys-
koulutuksen suunnitteleminen ja opettajien verkkopohjaiseen 
kohtaamispaikkaan ja materiaalipankkiin tutustuminen. 

990103 OPISTON HENKILÖSTÖN ENSIAPUKURSSI EA1
KANSALAISOPISTO 
MARIANNE JUNES-LEINONEN  la ja su 08.30-15.45
16 t sl 1.9.2018-2.9.2018 
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, 
hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtauk-
set, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat 
ja murtumat ja myrkytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin, 
joka on voimassa kolme vuotta. 

VERKKOVÄLITTEISET 
MAKSUTTOMAT YLEISÖLUENNOT 

Yleisöluennot välitetään Adobe Connect -yhteydellä Jyväskylän 
yliopistolta ja ne ovat kuunneltavissa vain Tornion kansalaiso-
pistolla.

990601 IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON HAASTEET 
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
JOUNI AHONEN  19.9.2018
2 t sl 
Mihin lääkityksessä tulee kiinnittää huomiota? Ikääntyvien yli-
opisto - Jyväskylän yliopisto. Sairaala-apteekkari, FatT Jouni 
Ahonen, KYS 

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.

990602 ONKO TÄMÄ TAIDETTA? 
KATSAUS NYKYTAITEESEEN
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
LIISA VÄISÄNEN  26.9.2018
2 t sl 
Ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsija FT, tie-
tokirjailija Liisa Väisänen 

990603 RAHAN VALTA JA 
HYVINVOINTIVALTION TULEVAISUUS
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
SIXTEN KORKMAN JA  
JUKKA PEKKARINEN  10.10.2018
2 t sl 
Ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsijat Pro-
fessori Sixten Korkman, Aalto-yliopisto ja Jukka Pekkarinen, Jy-
väskylä yliopisto 

990604 SUOMALAISUUDEN ALKUPERÄ, 
MITÄ GEENIT KERTOVAT
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
PÄIVI ONKAMO  31.10.2018
2 t sl 
Ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsija Profes-
sori Päivi Onkamo, TY 

990605 SAATTOHOITO JA HYVÄ KUOLEMA
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
MIRJA SISKO ANTTONEN  14.11.2018
2 t sl
Kun mitään ei ole tehtävissä on paljon tehtävissä Ikääntyvien 
yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsija Terhokodin johtaja, 
TtT Mirja Sisko Anttonen, Terhokoti 

990606 SÄÄN ENNUSTAMINEN
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
MATTI HUUTONEN  21.11.2018
2 t sl 
Ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsija Meteo-
rologi Matti Huutonen, YLE 

990607 VAUHTIA ISOVANHENMUUTEEN JA 
TYÖKALU ARKEEN!
KANSALAISOPISTO  ke 14.00-16.00
RAISA CACCIATORE  12.12.2018
2 t sl
Ikääntyvien yliopisto - Jyväskylän yliopisto. Luennoitsija Lasten 
psykiatri, nuorisolääkäri Raisa Cacciatore 
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KEHITTÄMIS-
HANKKEET
TAITEEN JA KULTTUURIN SAATAVUUDEN 
PARANTAMINEN LAPSILLE JA NUORILLE / 
KOULUJEN KERHOTOIMINTA (OKM)

Harrastetunnit ovat osa hallitusohjelman kärkihanketta, 
joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja 
nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastetuntien 
järjestämistä.

Hanketta koordinoi Rovaniemen kaupunki. Mukana 
hankkeessa ovat Lapin lastenkulttuuriverkosto sekä Tornion 
ala- ja yläkoulut.

TORNION 
LASTENKULTTUURIKESKUSHANKE 
OSANA LAPIN 
LASTENKULTTUURIVERKOSTOA (OKM)

Tornion lastenkulttuurikeskus -hankeen tavoitteena 
on kehittää lastenkulttuuria paikallisesti, alueellisesti 
sekä kansainvälisesti yhteistyössä kaupungin eri 
organisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden sekä 
Haaparannan kaupungin kanssa. Tornio panostaa 
taidekasvatukseen, koulun ja kulttuurin yhteistyön 
kehittämiseen kulttuuriopetus-suunnitelmatyön avulla, 
museonäyttelyiden avaaminen lapsille työpajojen avulla 
ja museopedagogiikan keinoin. hanke kuuluu osana 
valtakunnallista Lasten kulttuurikeskus verkostoa.

Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Rovaniemi 
(koordinoi), Kemi, Tornio, Ranua, Inari, Kemijärvi ja 
Saamelaiskäräjät.

"MEÄNMAAN VERKKO-OPISTO II"  
OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS  
(OPETUSHALLITUS)

Antaa kansalaisopiston opettajille valmiuksia omien 
verkkokurssien toteuttamiseen.
Verkkoteknisten ja pedagogisten taitojen lisäksi oppijat saavat 
myös opetusta oppiainekohtaiseen didaktiikkaan. Lisäksi 
opettajat tutustuvat mm. tablet-laitteiden, pilvipalveluiden ja 
sähköisten työpöytien hyödyntämiseen opetuksessa.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana 
myös Meän Opisto (Ylitornio, Pello) ja Kolarin kansalaisopisto.

SUUNNITELMISTA SAAVUTUKSIIN" 
LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUS 
(OPETUSHALLITUS)

Opistot kehittävät toimintojaan CAF-laatukäsikirjojen 
kehittämistavoitteiden mukaisesti. 
Hankkeen kolme keskeisintä tavoitetta ovat henkilöstön 
osaamisen kehittyminen, työhyvinvoinnin lisääntyminen ja 
opistojen näkyvyyden tehostaminen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat 
mukana Meän Opisto (Ylitornio, Pello) ja Kivalo-opisto.

"LOVO - LAPPILAISET OSALLISTAVAT 
VERKKO-OPPIMISRATKAISUT" (ESR)

Tornion kansalaisopiston osahankkeen tavoitteena on 
testausten jälkeen löytää oppimisympäristö, joka parhaiten 
sopii kansalaisopiston eri-ikäistenopiskelijoiden taitoihin ja 
samalla tukee oppimistavoitteita. Hankkeeseen osallistuvat 
kaikki opiston aiheyksiköt.

Hanketta koordinoi Lapin AMK ja hankkeen osatoteuttajina 
(edellä mainittujen lisäksi) ovat myös Lapin yliopisto, 
Ammattiopisto Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.



ILMOITTAUTUMISET 
KURSSEILLE

TERVETULOA KURSSEILLE!

Ilmoittautumiset kursseille  
maanantai 13.8.2018 klo 7.00 lähtien.

Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua

1. Netti-ilmoittautumiset HelleWi –ilmoittautumisjärjestelmään:

https://www.opistopalvelut.fi/tornio/

2. Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivä-
nä. Tarkemmat ohjeet sivulla 5.

Netti-ilmoittautumiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä 
sähköpostiosoite.

3. Puhelinilmoittautumiset puh. 040 770 5972, 
ma 13.8.2018 klo 7.00 lähtien, jonka jälkeen toimiston normaaleina aukioloai-
koina.

Opiston toimisto (Seminaarinkatu 14) on avoinna ma – to klo 9 – 16.

4. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset opiston toimistossa (Seminaarinkatu 
14) edellä mainittuna toimiston aukioloaikana tai kuten opetusohjelmassa ko. 
kurssin kohdalla on mainittu.

Netti-ilmoittautumisjärjestelmä on helppokäyttöinen. Saat välittömästi tiedon 
saitko paikan valitsemillesi kursseille. 

Mikäli saat varapaikan, toimistosta otetaan yhteyttä jos paikka kurssille va-
pautuu. Kirjaston, kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassin ja opiston 
netti-pisteissä avustetaan tarvittaessa ilmoittautumisessa.


