
ILOA JA VALOA TULEVAAN LUKUVUOTEEN 2022-2023!

Toivottavasti sinulla on takana kesä, jonka aikana olet levännyt ja tehnyt mieltä virkistäviä 
askareita, voimaantuen tulevaa syyskautta varten. Uuteen lukuvuoteen voi hyvinkin si-
sältyä epävarmuutta, mutta menneiden koronavuosien tuoman kokemuksen myötä me 
kaikki olemme sekä osaavampia että vahvempia ja voimme vahvassa etukenossa kurkot-
taa uteliaina ja positiivisin mielin tulevaisuuteen.
 Kansalaisopisto tarjoaa tänä vuonna hyvän kattauksen monipuolisia kurssivaih-
toehtoja. Opinto-ohjelmassamme on yli 200 erilaista kurssia niin vasta-alkajille kuin 
pidempään opiskelleille ja harrastaneille. Osa kurssitarjonnastamme on ns. vanhoja kurs-
seja, jotka ovat vuosien kuluessa saavuttaneet vakiintuneen aseman ja joiden ryhmät 
kokoontuvat lukuvuodesta toiseen. Osa kursseista on uusia, joita on suunniteltu mm. 
saamiemme toiveiden ja palautteiden pohjalta. Tänä vuonna tarjoamme ensimmäistä 
kertaa opintopistekurssin, mikä tarkoittaa sitä, että osallistuja voi halutessaan saada to-
distuksen ja arvion omasta osaamisestaan kurssin päätyttyä. Suoritusmerkintä tallenne-
taan kansalliseen Koski-tietovarantoon. Opinto-oppaan sivuilta löydät lisää tietoa tästä. 
Tarjontaamme kuuluvat edelleen myös haminalaisille maksuttomat tilaisuudet ja kurssit, 
jotka on merkitty Opinto-oppaaseen sinisellä värillä sekä verkkokurssit, joiden määrä on 
kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.
 Haminan kansalaisopisto on jo vuosien ajan tarjonnut taiteen perusopetusta 
kuvataiteissa ja teatteritaiteessa. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunni-
telmaan sidottua ja se etenee systemaattisesti vuosi vuodelta taitoja ja tietoja kartut-
taen. Näiden opintojen siivittämänä useampi oppilas on löytänyt itselleen mieleisen alan 
ja myös päässyt opiskelemaan sitä.
 Kansalaisopiston osaavien opettajien joukosta löytyy myös erityisalojen 
osaajia ja siksi meillä on mahdollisuus täydentää kurssitarjontaa myös erikoiskursseil-
la. Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon navigointikurssi, jonka käytyään opiskelijan on 
mahdollista tenttimällä saada itselleen saaristolaivurin tutkinto. 
 Jos kurssitarjottimelta jäi jotakin puuttumaan, sen toteuttaminen voi kuitenkin 
olla mahdollista. Olemme ketterä toimija ja voimme järjestää melko lyhyelläkin varoitus-
ajalla toiveittesi mukaisen lyhytkurssin tai luennon. Kerro meille toiveesi ja kerää ryhmä. 
Neuvotellaan asiasta ja punnitaan mahdollisuuksia. 
 Muista, että Kansalaisopistossa on matala kynnys. Taitoja ja tietoja ei tarvit-
se olla valmiina, kun aloittaa kurssin. Mielenkiinto, uteliaisuus ja päättäväisyys riittävät. 
Niillä ominaisuuksilla jokainen pääsee kansalaisopistossa pitkälle.

     Maaret Lommi
rehtori vt.
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OPISTON HENKILÖKUNTA

Sähköpostit muodossa 
etunimi.sukunimi@hamina.fi.

vt. rehtori KM Maaret Lommi
040 199 1761

Ilmoittautumiset ja asiakaspalvelu
Jaana Peltola
040 199 1234
Puhelinnumerot 050 563 8210 
ja 040 159 3327 toimivat määräajan 
ilmoittautumisten käynnistyttyä.

Vastuuopettajat

Liikunta, tietotekniikka, navigointi ja  
kotitalous
Suunnittelijaopettaja 
TtM Tuija Teräslahti
040 354 5109

Musiikki 
Musiikinopettaja 
MuM Seija Kelavirta
040 354 5108

Kuvataiteet ja muotoilu, kädentaidot
Kuvataiteen opettaja
Kuvataiteilija (AMK) 
Terhi Penttilä
050 475 5678

Kielet
Kieltenopettaja
FM Stina Piironen
040 354 5107

LUKUVUOSI 2022–2023

Syyslukukauden opetus alkaa viikolla 35. 
Syksyn toimintakausi päättyy, kun ryhmät 
ovat kokoontuneet 12 kertaa. Tarkemmat 
alkamis- ja päättymisajankohdat löytyvät 
kurssikohtaisesti opinto-ohjelmasta ja voit 
tarkistaa ne myös opettajaltasi. 

Syysloma, jolloin ryhmät eivät kokoonnu, 
on viikolla 43 (24.10.–30.10.2022). 

Kevätlukukausi alkaa viikolla 2. Kevään 
toimintakausi päättyy, kun ryhmät ovat 
kokoontuneet 13 kertaa.

Talviloma, jolloin ryhmät eivät kokoonnu, 
on viikolla 9 (27.2.–5.3. 2023)

Pääsiäisen aikaan 6.–10.4.2023 ei ole 
opetusta.

Opintoryhmissä minimiopiskelijamäärä 
on 5 opiskelijaa. Mikäli kurssin alkaes-
sa ei ole riittävää opiskelijamäärää, kurssi 
peruuntuu. Jos opiskelijamäärä kolmella 
peräkkäisellä kerralla jää alle 5, ryhmä lak-
kautetaan. 

Erityisryhmissä minimiryhmäkoko on 
aloittaessa 5. Jos opiskelijamäärä kolmel-
la peräkkäisellä kerralla jää alle 3, ryhmä 
lakkautetaan. 

TIEDOTUS

Toiminnasta tiedotetaan Haminan sivuilla: 
https://www.hamina.fi/asukkaalle/kasva-
tus-koulutus/haminankansalaisopisto/

Koko opiston ohjelma löytyy sivulta
http://www.uusi.opistopalvelut.fi/hamina/
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ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

Taiteen perusopetuksen kursseille ilmoit-
tautuminen alkaa 2.5.2022 ja jatkuu koko 
lukuvuoden ajan.

Ilmoittautuminen opiston kursseille alkaa 
11.8.2022 klo 9.00.

Entisten, jatkavien instrumentti- ja lau-
lunopiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 
9.8.2022 klo 9.00.

Ilmoittaudu kursseille netin kautta  
http://www.uusi.opistopalvelut.fi/hamina/ 
tai puhelimitse: 040 199 1234. Ylimää-
räiset puhelinnumerot 050 563 8210 ja 
040 159 3327 toimivat määräajan ilmoit-
tautumisten käynnistyttyä. Jos puhe-
linpalvelussamme on ruuhkaa, soitathan 
uudelleen!

Kursseille ilmoittaudutaan koko luku-
vuodeksi. Kevätlukukaudelle ei ole eril-
listä ilmoittautumista. Ilmoittautuessasi 
sitoudut opintomaksun maksamiseen ja 
hyväksyt nämä ilmoittautumis- ja peru-
misehdot.

Opiskelu on oikeutettua vain niillä kurs-
seilla, joille on ilmoittautunut. Kursseille 
ilmoittautuminen jatkuu koko lukuvuoden 
ajan. 

Tarvittaessa suurin osa lähiopetuskurs-
seista voi toteutua etäopetuksena opiston 
käyttämien etäopetustyökalujen kautta. 
Etäopetuksesta mainitaan kyseisten kurs-
sien kohdalla. 

Tallennekursseina toteutettava etäopetus 
ei ole sidottuna aikaan tai paikkaan. Re-
aaliaikaisilla etäkursseilla etäopetus to-
teutuu tiettynä aikana, mutta ei luokassa 
vaan verkko-oppimisympäristössä. Osal-
listuaksesi etänä toteutuvaan opetukseen 
tarvitset riittävän tehokkaan ja toimivan 
internetyhteyden sekä yhteydenpitoon 
sopivan etälaitteen kuten tietokoneen, 
tabletin tai älykännykän. 

Lukuvuoden opintomaksuilla on kaksi 
maksuerää, syksy ja kevät. Syksyn mak-
suerä maksetaan ilmoittautumisen yh-
teydessä ja kevään maksuerä maksetaan 
tammikuussa joko sähköpostiin tulevan 
maksulinkin kautta tai laskulla.

Kansalaisopisto on saanut opetusminis-
teriöltä opintosetelityyppistä avustusta 
kurssimaksuihin. Avustuksella tuettavia 
kohderyhmiä ovat työttömät, seniori-
väestö (65 vuotta täyttäneet), eläkkeellä 
olevat ja oppimisvaikeuksia kokevat. Osa 
myönnetystä avustuksesta käytetään 
suoraan alentamaan tiettyjen kurssien 
osallistumismaksuja. Ohjelmassa nämä 
kurssit on merkitty kehyksin. Työttömien 
opintoseteleistä löydät lisätietoa kohdasta 
työttömien opintosetelit. 
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OHJEITA NETTI–
ILMOITTAUTUMISEEN

Ilmoittautuminen tehdään opistopal-
velun sivulla osoitteessa http://www.
uusi.opistopalvelut.fi /hamina/

1. Etsi kurssit opinto-ohjelmasta käyt-
tämällä hakutekijöitä.
2. Valitse kaikki haluamasi kurssit il-
moittaudu-painikkeella (varaus voi-
massa 20 min.).
3. Siirry ostoskoriin ja syötä tarvitta-
vat tiedot lomakkeelle. Syötä alaikäi-
seltä myös huoltajan tiedot.
4. Maksa kurssien opintomaksujen 
maksuerä heti tai odota sähköpostiisi 
saapuvaa maksulinkkiä. Myös pyydet-
täessä lasku on mahdollinen ilmoitta-
maasi osoitteeseen.

Mikäli annoit tiedoissasi sähköpos-
tiosoitteesi, kurssipaikan vahvistus 
lähetetään sähköpostilla. Kursseista 
ei lähetetä ilmoittautuneille muuta 
informaatiota eikä opetusmateriaalia 
ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan 
yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai 
olet saanut opiskelupaikan varasijalta.

OPINTOMAKSUT

Kurssikohtainen opintomaksu on ilmoi-
tettu ohjelmassa kurssin tietojen kohdalla. 
Huomaa lukukausierät.  Syys-ja talviloman 
jälkeen ilmoittautuneiden opintomaksun 
määrä on alennettu.

Opintomaksu maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä Paytrail-palvelun kautta 
verkkopankkiin tai työnantajasi etuuk-

sia (Smartum, ePassi jne.) käyttäen. Jos 
verkkopankkiin maksaminen keskeytyy, 
saat Paytraililtä sähköpostiviestin, jossa 
voit jatkaa maksun loppuun, mikäli olet 
antanut sähköpostiosoitteesi. Mikäli verk-
kopankki -maksamisessa on epäselvyyttä, 
ota aina yhteyttä toimistoon. Maksua ei 
tule maksaa ilman viitenumeroa!

Ilmoittautuessasi syys- tai talviloman jäl-
keen ohita maksaminen ja ota yhteyttä 
toimistoon alennetun opintomaksun saa-
miseksi.

Koko lukuvuoden kestäville kursseille 
muodostuu automaattisesti kaksi laskua, 
syksyn ja kevään lukukausierät, joista 
syyslukukausi maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä ja kevätlukukausi tammi-
kuussa joko sähköpostiin tulevalla, erilli-
sellä maksulinkillä tai laskulla.

Tarvittaessa lähetämme siis laskun, jonka 
voi maksaa omassa verkkopankissa tai Ha-
minan kaupungin asiointipalvelu Rinkelis-
sä (Puistokatu 2). Jokainen opintomaksu 
on maksettava omalla viitenumerolla.
Jos opintomaksua ei ole suoritettu eräpäi-
vään mennessä, lasku menee huomautus-
ten jälkeen perintään.

Jos sinulla on suorittamattomia opinto-
maksuja edelliseltä vuodelta, et voi osal-
listua uudelle kurssille ennen kuin olet 
suorittanut rästissä olevat opintomaksusi. 
Maksettu opintomaksu palautetaan, mi-
käli ryhmä ei käynnisty jos ilmoittautunei-
ta on alle minimimäärän.
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SMARTUM

Liikunnan, tanssin, kädentaitojen, musiikin 
ja taideopetuksen kurssien opintomaksun 
maksamiseen voit käyttää Smartum pay 
-maksupalvelua. Tällöin maksamaan siir-
ryttäessä käytetään aina Smartum pay 
-maksupainiketta. Kevätkaudella käyte-
tään maksulinkin kautta saatua maksupai-
niketta.

ePASSI

ePassilla voi maksaa liikunnan, tanssin, 
kädentaitojen, musiikin ja taideopetuk-
sen kurssien opintomaksun. Tällöin il-
moittautumisen yhteydessä maksamaan 
siirryttäessä käytetään aina ePassi-mak-
supainiketta. Kevätkaudella opintomak-
sun maksetaan käyttämällä linkin kautta 
tullutta ePassi-maksupainiketta. Liikunta-
kurssit tulee valita ostoskoriin eri kerralla 
kuin muiden aineiden kursseille ilmoittau-
tumiset. 

EDENRED, EAZYBRAKE

Edenred ja Eazybrake -palveluiden kautta 
tulleita suorituksia vastaanotetaan myös 
liikunta, tanssi, kädentaidot, musiikki ja 
taideopetusten kurssien opintomaksuihin. 
Järjestelmässä ei ole erillistä maksupaini-
ketta, joten näitä käytettäessä tulee lä-
hettää aina e-kuitti suorituksista. Ota aina 
yhteyttä toimistoon!

TYÖTTÖMIEN OPINTOSETELI

Syyslukukaudella 2022 opistolla on jaossa 
43 euron arvoisia opintoseteleitä. Setelei-
tä on haettavissa 4.–5.8. ja 8.8.2022 klo 
10–15 Haminan kansalaisopistosta Puisto-

katu 2, kolmas kerros. Noudatamme seu-
raavaa käytäntöä: opintoseteliä haettaessa 
on esitettävä TE-toimiston todistus voi-
massa olevasta asiakkuudesta. Asiakas saa 
setelin lisäksi kurssille ilmoittautumisoh-
jeet. Opintoseteli käy kurssimaksuna tai 
osasuorituksena syyslukukaudella yhden 
kurssin maksuihin. Kursseille ilmoittaudu-
taan normaalin ilmoittautumisaikataulun 
mukaan. Muista mainita opintosetelistä 
ilmoittautuessasi. Jos ilmoittaudut verk-
kopalvelussa, älä maksa kurssimaksua il-
moittautumisen yhteydessä. 
Mikäli maksat opintomaksun TE-toimis-
tosta/ohjaamosta saadulla opintosetelillä, 
seteli tulee toimittaa ensi tilassa kansa-
laisopiston toimistoon. Seteliin tulee olla 
merkitty tieto, minkä kurssin opintomak-
suun se on tarkoitettu. Ilmoittauduttaessa 
tulee muistaa mainita setelistä. Jos ilmoit-
taudut verkkopalvelussa, älä maksa kurssi-
maksua ilmoittautumisen yhteydessä.

SISARALENNUS 
OPINTOMAKSUSTA

Saman perheen lapsista saa yhden täysi-
hintaisen seuraavista sisarusalennuksen 
-50%. Sisarukset voivat opiskella saman 
aineen eri ryhmissä. Sisarusalennuksen 
saamiseksi ilmoittautuminen tulee tehdä 
puhelimitse opiston toimistoon 040 199 
1234.

PERUMISEHDOT

Ilmoittautuessasi sitoudut opintomaksun 
maksamiseen ja hyväksyt nämä ilmoittau-
tumis- ja perumisehdot:
Kurssille osallistumisen peruminen tulee 
tehdä viimeistään 7 vrk ennen kurssin alka-
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mista. Jos ilmoittautumista ei ole peruttu 
ennen kurssin alkamista, on opintomaksu 
maksettava kokonaisuudessaan. Kurssilta 
pois jääminen ja/tai opintomaksun maksa-
matta jättäminen ei ole peruminen.
Perumisen kesken kurssin voi tehdä pe-
rustellusta syystä, joita voivat olla esim. 
paikkakunnalta muutto tai terveydelliset 
syyt. Mahdollinen opettajan tai opetus-
menetelmän vaihdos, esim. lähiopetuk-
sesta etäopetukseen siirtyminen ei oikeu-
ta kurssin perumiseen kesken kurssin. 

Jos kurssin taso ei ole sopiva, ryhmän voi 
vaihtaa ensisijaisesti saman aineen erita-
soiseen kurssiin, mikäli ryhmässä on tilaa. 
Muutos tehdään soittamalla kansalaiso-
piston toimistoon puh 040 199 1234. 
Kursseilla ei ole ilmaisia kokeilukertoja.

Opisto ei vastaa opistosta riippumatto-
mista syistä johtuvista peruuntumisista. 
Opetuskerran muutoksesta/peruuntumi-
sesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstivies-
tillä tai sähköpostilla. Yksittäiset, pitämät-
tä jääneet oppitunnit pyritään korvaamaan 
lukukauden lopussa.
Opintomaksu palautetaan kokonaan vain, 
mikäli kurssi ei toteudu. Mikäli kurssista 
toteutuu vähemmän kuin puolet, makse-
tusta opintomaksusta hyvitetään puolet. 
Alle 10 euron palautuksia ei hyvitetä.

Mahdolliset kurssille osallistumisen pe-
rumiset tehdään opiston toimistoon puh. 
040 199 1234 tai sähköpostilla jaana.pel-
tola@hamina.fi, toimiston aukioloaikana 
klo 9-15, ei opettajalle. Kurssin voi perua 
myös netin kautta kohdasta omat tiedot 7 
vrk ennen kurssin alkamista.

Perua voit:
1. Netissä omalla ilmoittautumisnumerol-
la: http://www.uusi.opistopalvelut.fi/ha-
mina/ Kurssit > Ilmoittautuminen > Omat 
tiedot. Nettiperuutuksesta saat vahvistuk-
sen sähköpostiisi. Ellet saa peruutuksesta 
vahvistusta, tarkasta että peruutus on on-
nistunut. Nettiperuutuksen epäonnistu-
minen ei ole peruste laskun mitätöimiselle.

2. Sähköpostilla jaana.peltola@hamina.
fi. Viestissä on mainittava opiskelijan nimi, 
puhelinnumero sekä peruttavan kurssin 
numero ja nimi. Perumisen ajankohdaksi 
katsotaan aika, jolloin viesti on saapunut 
opiston sähköpostiin.

3. Soittamalla opiston toimistoon.

Opisto pidättää itsellään oikeuden opetus-
ohjelman muutoksiin.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Opiskelijoillamme, oppilaillamme ja henki-
lökunnallamme tulee olla oikeus opiskella 
ja työskennellä turvallisessa, positiivisessa 
ja viihtyisässä ympäristössä. Näiden yh-
teisten järjestyssääntöjen tavoitteena on 
tukea tätä turvallisuutta, positiivisuutta 
ja viihtyvyyttä sekä lisätä toiminnan suju-
vuutta.

Säännöt koskevat niin fyysisissä kuin virtu-
aalisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa 
toimintaamme ja ne ovat voimassa kaikissa 
järjestämissämme tilaisuuksissa.

Järjestyssääntöjen noudattamisesta huo-
lehtivat kaikki opistossa työskentelevät 
henkilöt.
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Kun ilmoittaudun kurssille, sitoudun nou-
dattamaan seuraavia Haminan kansalai-
sopiston sääntöjä:

1. Toimintamme pohjautuu tasa-arvoi-
seen ja yhdenvertaiseen kohteluun. 

2. Jokaisella toimintaamme osallistuvalla 
henkilöllä on samat oikeudet ja velvolli-
suudet.

3. Työskentelemme avoimessa ilmapiiris-
sä ja oma toimintamme edistää hyvää ja 
turvallista työrauhaa.

4. Opetus on oppimis- ja opiskelija-/op-
pilaslähtöistä. 

5. Pidämme huolta yhdessä työ- ja opis-
keluympäristön siisteydestä ja turvallisuu-
desta ja olen korvausvelvollinen tavaroi-
den tahallisesta vahingoittamisesta.

6. Pidämme kiinni sovituista opetusaika-
tauluista sekä tilojen käyttötarkoituksesta.

7. Noudatamme opiston ja opettajien an-
tamia ohjeita. 

8. Opetuksen taltioinnista (esim. valo- tai 
videokuvaus tai äänittäminen) sovimme 
yhdessä opettajan ja ryhmän kanssa. Mi-
käli henkilöt ovat taltioinnissa tunnistetta-
vissa sitä ei saa julkaista ilman asianomais-
ten lupaa. (Henkilötietolaki (523/1999)

9. Kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja 
päihteiden käyttö on ehdottomasti kiel-
lettyä toiminnan aikana.

10. Vaarallisten esineiden tuominen mu-

kaan toimintaan on kiellettyä ilman erillis-
tä lupaa. 

11. Häiritsevä opiskelija/oppilas voidaan 
tarvittaessa puhuttaa ja kehottaa poistu-
maan oppitunnilta. 

12. Kansalaisopiston rehtori voi tarvit-
taessa puhuttaa opiskelijaa / oppilasta ja 
hänen huoltajaansa ja hänen opinto-oi-
keutensa voidaan evätä rehtorin määritte-
lemäksi ajaksi.

VAKUUTUKSET

Haminan kaupunki on vakuuttanut opis-
kelijat ja oppilaat toiminnan aikana. Tapa-
turman sattuessa kerro siitä välittömästi 
kurssin opettajalle, jolta saat jatkotoimin-
taohjeet ja lisätietoja.

OSALLISTUMISTODISTUS

Opiskelija saa pyynnöstä osallistumisto-
distuksen kurssin päätyttyä. Todistus pyy-
detään opiston toimistosta ensisijaisesti 
sähköisesti.

HENKILÖREKISTERI

Haminan kansalaisopiston Hellewi-hen-
kilörekisteri löytyy nimellä Kurssien tai 
ryhmien hallintajärjestelmän henkilötie-
tokanta (Hellewi). Tietosuojaseloste löy-
tyy Haminan kansalaisopiston kotisivuilta 
osoitteesta: https://www.hamina.fi/asuk-
kaalle/kasvatus-koulutus/haminankansa-
laisopisto/
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IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

Ikis — uuden oppiminen on elämän suola!
Ikääntyvien yliopisto, tuttavallisemmin ikis, on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen 
kohtaamispaikka. Luennot tarjoavat tutkittua tietoa, avointa keskustelua ja kohtaamisia 
yleisön ja luennoitsijoiden välillä. Olet tervetullut ikääntyvien yliopistoon riippumatta poh-
jakoulutuksestasi, ammattitaustastasi tai iästäsi (sillä ikääntyviähän me olemme kaikki).
Kunkin lukuvuoden luento-ohjelman teema on yleisön itsensä valitsema. Tänä vuonna 
meillä on peräti kaksi luentosarjaa! Syksyn aloittaa VTM, TK Michael Halilan ajankoh-
tainen 6 luennon sarja Kylmä sota ja taistelu demokratiasta. Kevätlukukaudella jatketaan 
kuvataiteisiin keskittyvällä kolmen luennon minisarjalla, jonka luennoitsijat ovat FT, taide-
historioitsija ja tietokirjailija Anna Kortelainen sekä kuvataiteilija, klassisen maalaustaiteen 
opettaja Janne Jääskeläinen.
Luvassa on taustaa ajankohtaiseen maailmanpolitiikkaan ja kiinnostavia näkökulmia taitee-
seen kokeneiden ja innostavien luennoitsijoiden opastuksella!

1109200 
Kylmä sota ja taistelu demokratiasta 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 
15.10.2022 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Toisen maailmansodan jälkeen viimei-
setkin Euroopan siirtomaat alkoivat itse-
näistyä – mutta joutuivat tekemään sen 
keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia 
selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa?

Mitä kylmä sota käytännössä tarkoitti ja 
millainen oli siirtomaiden asema sen al-
kaessa? Sarjan johdantoluento asettaa 
kylmän sodan tapahtumat laajempaan 
historialliseen asiayhteyteensä. 

1109201
Vakoilun ja rautaesiripun Eurooppa 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 

29.10.2022 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Miten Euroopan toisen maailmansodan 
jälkeinen järjestys syntyi ja miten demo-
kratia toteutui rautaesiripun eri puolin? 

1109202 
Yhdysvaltojen takapiha, Latinalainen 
Amerikka ja Monroen oppi 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 
12.11.2022 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Mistä tulee nimitys ”banaanivaltio”? Sen 
taustalla on Yhdysvaltojen kylmää sotaa 
pidempi historia eteläisten rajanaapurien-
sa asioihin sekaantumisessa — joka jatkuu 
tähän päivään asti. 

1109203
Adenista itään: siirtomaavalta sortuu 
Aasiassa 

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO
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Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 
3.12.2022 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Länsivallat ovat sekaantuneet Aasian 
asioihin aina löytöretkien ajoista kylmän 
sodan dominoteoriaan asti. Miten Aasian 
maat itsenäistyivät ja kehittyivät, kun ne 
samalla joutivat supervaltojen taisteluken-
tiksi? 

1109204 
Suurvallat, kolonialismi ja Lähi-itä 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 
7.1.2023 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Keitä olivat seitsemän sisarta, miten Neu-
vostoliiton kävi Afganistanissa ja mihin 
Yhdysvaltojen ja Israelin läheiset suhteet 
perustuivat? Vastaus kaikkiin näihin kysy-
myksiin löytyy kylmän sodan Lähi-Idästä. 

1109205 Afrikan vapaustaistelu 
Algeriasta Zimbabween 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
La 13.00–15.00 
21.1.2023 
Kurssimaksu: 10,00 € 
Michael Halila 
Julmasta siirtomaavallasta vapautuvat Af-
rikan maat joutuivat heti keskelle kylmän 
sodan verisimpiä taisteluja: satoja tuhansia 
ihmisiä kuolee ja jäljet näkyvät mante-
reessa yhä. 

Syviä tuntoja kuvataiteesta

Luennot Haminan kirjaston Kasper-salis-
sa, päivämäärät tarkentuvat myöhemmin

Tammikuu 2023
FT, taidehistorioitsija Anna Kortelainen:
Stendhalin oireyhtymä – hurmiota vai 
turmiota?

Helmikuu 2023
Kuvataiteilija, klassisen maalaustaiteen 
opettaja Janne Jääskeläinen:
Kultakausi: suomalaisen maalaustaiteen 
nousu

Maaliskuu 2023
Kuvataiteilija Janne Jääskeläinen:
Kultakausi: klassismista modernismiin
 
Luennoille ilmoittaudutaan kansalaisopis-
ton opistopalvelun sivun kautta 
https://uusi. opistopalvelut.fi/hamina/ 
tai puhelimitse opiston toimistoon 040 
199 1234. Tiedustelut ohjelmasta p. 040 
586 2815
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TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS

Teatteritaiteen perusopetus tapahtuu ryhmätoimintana. Painopisteenä on harjaannut-
taa ryhmässä toimimisen taitoja ja teatteritaiteeseen tutustutaan leikinomaisten harjoit-
teiden ja oppimistehtävien kautta. Teatteritaiteen prosessiin tutustutaan valmistamalla 
lukuvuoden lopuksi opinnäytetyöesitys yleisölle sekä mahdollisesti pienempiä esitys-de-
moja lukuvuoden aikana.
Toiminta on oppijalähtöistä. Jokainen ryhmän jäsen osallistuu omista valmiuksistaan kä-
sin ryhmän toimintaan ja opetukseen.
Opetuksen tukena käytetään teatteritaiteen perusopetuksen oppikirjoja, jotka jaetaan 
oppilaille lukuvuoden alussa. Teatteriharrastus on toiminnallista ja harjoituksiin tarvitsee 
joko liukumattomat sukat tai sisätossut/-jalkineet sekä mukavat vaatteet, joissa on help-
poa liikkua. Lisäksi oppilailla voi olla mukana harjoituksissa oma vesipullo.

Kurssit toteutuvat tarvittaessa etäopetuksena opiston käyttämien etäopetustyökalujen 
kautta. 
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150002 
Teatteritaiteen perusopetus 
9-11-vuotiaille 
Summan kylä- ja kulttuurikeskus 
teatteritila, Summantie 64 
To 18.15–19.45 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–11.5.2023 
Tunteja 30 sl, 32 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Henni Kiri 
Ryhmä on suunnattu ensisijaisesti teatte-
ritaiteen perusopetuksen jo aloittaneille 
9-11-vuotiaille. Myös aloittavia otetaan 
mukaan, mikäli oppilaspaikkoja riittää.

150004 
Teatteritaiteen perusopetus 
12-14-vuotiaille 
Summan kylä- ja kulttuurikeskus 
teatteritila, Summantie 64 
Ma 16.30–18.45 
15.8.–21.11.2022, 9.1.–22.5.2023 
Tunteja 42 sl, 51 kl 
Kurssimaksu: 120,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 60,00 €, Kevät: 60,00 €) 
Henni Kiri 
Ryhmä on suunnattu ensisijaisesti teatte-
ritaiteen perusopetuksen jo aloittaneille 
12-14-vuotiaille. Myös aloittavia otetaan 
mukaan, mikäli oppilaspaikkoja riittää.

150006 
Teatteritaiteen perusopetus 
15-18-vuotiaille 
Summan kylä- ja kulttuurikeskus 
teatteritila, Summantie 46 
Ma 18.45–21.00 
15.8.–21.11.2022, 9.1.–22.5.2023 
Tunteja 42 sl, 51 kl 

Kurssimaksu: 120,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 60,00 €, Kevät: 60,00 €) 
Henni Kiri 
Ryhmä on suunnattu ensisijaisesti teat-
teritaiteen perusopetuksen jo aloitta-
neille 15-18-vuotiaille. Myös aloittavia 
otetaan mukaan, mikäli oppilaspaikkoja 
riittää. Opetuksessa tutustutaan eri tai-
teen aloista syntyvään teatteritaiteeseen 
ja harjaannutetaan teatteri-ilmaisun sekä 
vuorovaikutuksen taitoja erilaisten teatte-
riharjoitteiden ja oppimistehtävien kautta. 
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KUVATAITEEN PERUSOPETUS

Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, jonka tar-
koituksena on kehittää oppilaan visuaalisen itseilmaisun taitoja. Lisäksi se antaa hänelle 
valmiuksia hakeutua kuvataiteen sekä sitä lähellä olevien visuaalisten alojen ammatilli-
seen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Kuvataidekoulussa voidaan muun muassa maalata, piirtää, muotoilla savesta, tehdä vi-
deoita, animaatiota ja valokuvata. Oppilaat harjoittelevat taitojaan sekä päästävät mieli-
kuvituksensa lentoon. Heitä rohkaistaan tutustumaan erilaisiin kuvataiteen lajeihin sekä 
löytämään oma tiensä taideharrastuksen parissa. 

Opetus etenee opetussuunnitelman mukaisesti ja opiskelua voi jatkaa 18-vuotiaaksi asti. 
Oppimäärän voi suorittaa kahdeksassa vuodessa ja opinnoista saa todistuksen. Jatkavat 
oppilaat ovat etusijalla oman ryhmänsä seuraavan vuoden oppilaspaikoille, jotta turva-
taan heidän mahdollisuutensa suorittaa opintoja todistuksen saamiseen asti. Myös uu-
sille järjestetään runsaasti oppilaspaikkoja kaikkiin ryhmiin. Opetus perustuu oppilaan 
yksilölliseen kehittymiseen joten mukaan voi tulla missä ikävaiheessa tahansa. Lapset ja 
nuoret ovat tervetulleita aloittamaan ja jatkamaan kuvataideharrastustaan oman kiin-
nostuksensa mukaisesti, yhden vuoden kokeiluna, monen vuoden jatkumona, välivuosien 
jälkeen jatkamalla, miten kenellekin sopii.

Kurssimaksu sisältää materiaalit ja välineet. Saman perheen lapset ovat oikeutettuja si-
saralennukseen, esimerkiksi kahdesta lapsesta toisen kurssimaksussa on 50% alennus. 
Heidän ei tarvitse opiskella samassa ryhmässä. Alennuksen saamiseksi ilmoittautuminen 
on tärkeätä tehdä puhelimitse kansalaisopiston toimistoon.

Haminan kuvataidekoulu toimii omissa tiloissaan Luovien alojen talossa. 
Lisätietoja Kuvataiteen perusopinnoista ja ryhmien opiskelusta voi kysyä opettaja Terhi 
Penttilältä terhi.penttila@koulut.hamina.fi 050 4755678. 

Kurssit toteutuvat tarvittaessa etäopetuksena opiston käyttämien etäopetustyökalujen 
kautta.
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1150005 
Kuvataiteen perusopetus, 
Lundahlit, 6-7-vuotiaille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
To 14.45–16.15 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–25.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 160,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 80,00 €, Kevät: 80,00 €) 
Terhi Penttilä 
Kurssilla tutustutaan kuvataiteen erilaisiin 
tekemisen tapohin. Taiteenlajeista etsitään 
omia mielenkiinnon kohteita. Opitaan 
leikkimällä ja tutkimalla. Harjaannutaan 
turvalliseen tekemiseen taideopiskeluti-
loissa kaverit huomioiden sekä työvälineet 
huoltaen. Tavoitteena on oman kuvailmai-
sun kehittymisen lisäksi omaksua luovan 
ongelmanratkaisun asennetta ja innostua 
taiteesta. 
Lundahlit on Haminan Lasten ja nuorten 
Kuvataidekoulun aloittava ryhmä. Ikäsuo-
situksesta voidaan joustaa, jos oppilaalla ei 
ole aikaisempaa kokemusta kuvataidehar-
rastuksesta tai muista syistä kurssi sopii 
hänelle parhaiten.

1150006
Kuvataiteen perusopetus, 
Wikströmit, 8-9-vuotiaille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Ti 14.30–16.00 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–9.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 160,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 80,00 €, Kevät: 80,00 €) 
Terhi Penttilä 
Wikströmit tutustuvat kuvataiteen erilai-
siin tekemisen tapoihin. Oppilaat etsivät 
kuvataiteesta omia suosikkejaan. Oppi-
minen tapahtuu leikkimällä, tutkimalla, 
kokeilemalla sekä myös kehittämällä omaa 
kykyä keskittymiseen ja pitkäjänteiseen 
taiteelliseen työskentelyyn. Tavoitteena 
on oppilaan visuaalisen itseilmaisun ke-
hittymisen lisäksi harjaantua myös tur-
valliseen tekemiseen taideopiskelutiloissa 
kaverit huomioiden sekä työvälineet huol-
taen. Oppilas oppii kuvailmaisun lisäksi 
luovaa ongelmanratkaisukykyä ja häntä 
rohkaistaan innostumaan taiteesta. 
Wikströmit on Kuvataidekoulun toista 
vuotta opiskelevien ryhmä.

1150007 
Kuvataiteen perusopetus, Simbergit, 
10-11-vuotiaille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Ti 16.15–17.45 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–9.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 160,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 80,00 €, Kevät: 80,00 €) 
Terhi Penttilä 
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Simbergit kehittävät visuaalisen ilmai-
sun osaamistaan erilaisten tekniikoiden ja 
tekotapojen avulla. Piirtäminen ja maa-
laaminen ovat edelleen keskeisiä kuvan 
tekemisen tapoja, mutta lukuvuonna 
2022-2023 oppilaat tekevät aikaisempaa 
enemmän kolmiulotteisia teoksia mm. ke-
ramiikkaa. Erilaisia tekniikoita kokeilemal-
la oppilas rohkaistuu valitsemaan omaa 
suuntautumistaan kuvataiteen parissa.
Medianlukutaitoa harjaannutetaan tar-
kastelemalla suomalaisia ja kansainvälisiä 
ilmiöitä. Oppilaat tutkivat kuinka ajankoh-
taiset asiat vaikuttavat kuvataiteeseen täl-
lä hetkellä ja kuinka erilaisia taidemuotoja 
eri kulttuureissa voi olla samanaikaisesti. 
Simbergit pohtivat myös taidehistoriasta 
löytyvien teosten omia aikakausia ja kult-
tuureja.

1150008 
Kuvataiteen perusopetus, 
Picassot, 12-13-vuotiaille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Pe 15.15–16.45 
19.8.–2.12.2022, 13.1.–19.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 160,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 80,00 €, Kevät: 80,00 €) 
Terhi Penttilä 
Picassot syventävät visuaalista osaamis-
taan erilaisilla kuvataiteen tekotavoilla. 
Perinteisten menetelmien rinnalla oppi-
laat kokeilevat esimerkiksi digitaalisten 
tekniikoiden hyödyntämistä tuttuja teko-
tapoja, kuten piirtäminen ja maalaaminen, 
kuitenkaan unohtamatta. Lukuvuonna 
2022-2023 Picassot tekevät aikaisempaa 
enemmän kolmiulotteisia teoksia, mm. 
keramiikkaa. Oppilaat tutustuvat myös 

kuvataidetta lähellä oleviin aloihin kuten 
esimerkiksi arkkitehtuuri, muotisuunnit-
telu ja muotoilu. Oppilaat tarkastelevat 
nykytaidetta, sekä opiskelevat kuvanlu-
kutaitoa, mediakuvastoa tutkien. Taide-
historiaa pohditaan eri taidesuuntausten 
näkökulmista ja arvioidaan kuinka eri aika-
kausien kulttuuri-ilmiöt ovat vaikuttaneet 
kuvataiteeseen. Oppilaat rohkaistuvat 
löytämään omia suosikkejaan eri taiteen-
lajeista ja kuvataidetta lähellä olevista 
aloista.

1150009 
Kuvataiteen perusopetus, 
Matisset, 14-16 -vuotiaille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
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Rauhankatu 8 
Ti 18.00–19.30 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–9.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 160,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 80,00 €, Kevät: 80,00 €) 
Terhi Penttilä 
Opinnoissa syvennetään ja kehitetään 
omaa kuvailmaisua teemaopintojen kaut-
ta. Oppilaat etenevät projektimaisesti ai-
heita ja tekotapoja vaihdellen. Tavoitteena 
on syventää omaa taidesuhdetta, harjaan-
tua monivaiheisessa projektityöskentelys-
sä sekä lisätä omien kiinnostuksen kohtei-
den ottamista lähtökohdaksi visuaalisen 
ilmaisun työskentelyyn.

TIETOTEKNIIKKA / KUVANKÄSITTELY

TIETOTEKNIIKKA

2705018 
Kuvankäsittely 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 114, Pappilankatu 1 
To 17.00–18.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Anu Kaukiainen 
Kurssilla tutustutaan digitaaliseen kuvaan 
ja perehdymme kuvankäsittelyn perus-
teisiin kuten kontrastin ja valoisuuden 
korjaukseen sekä sävyjen säätöön. Kurs-
silla voit työstää omia kuvia tai vaikka re-
tusoida vanhoja kuvia. Käytössäsi pitää olla 
oma tietokone ja kuvankäsittelyohjelma, 
GIMP tai PhotoShop. Kurssi soveltuu niin 
aloittelevalle kuvankäsittelijälle kuin myös 
jo kokeneemmalle tekijälle. 
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MUSIIKKI

Löydä uusi harrastus musiikin parista! Sävellä oma laulu tai vetristä musiikinteorian osaa-
minen, liity kuoroon, soita huilua tai opiskele yksinlaulua. Bändisoittimia ja ukuleleä voit 
tulla kokeilemaan yhden iltapäivän ajan, josko niistä löytyisi mieluisa soitin. Kitaristeil-
le on puolestaan tarjolla soundien viilaus -workshop, jossa voi ottaa haltuun pedaalit ja 
muut lisälaitteet. Nämä lyhytkurssit löydät opinto-oppaan lopusta. Entiset instrument-
ti- ja lauluoppilaat voivat ilmoittautua ennakkoon ti 9.8. alkaen. Vapaaksi jääneille pai-
koille voi ilmoittautua to 11.8. alkaen.
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KUOROT, LAULUYHTYEET JA 
YHTEISLAULU

1451001 
Etelä-Kymenlaakson Veteraanikuoro 
Puistotalo, luokka 109, Fredrikinkatu 9 
Ti 10.00–11.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Hannu Pentti 
Mieskuoro, jossa on vielä yksi tammen-
lehvän veteraani, sotilaspoikia ja nuo-
rempia laulajia. Saattelemme sotiemme 
veteraanit viimeiselle matkalleen. Vaa-
limme sotiemme veteraanien, lottien ja 
sotilaspoikien perinteitä. Ohjelmistomme 
koostuu perinteisestä ja uudesta musii-
kista korostaen etelä-kymenlaaksolaisia 
teoksia. Kuoro huolehtii opintomaksusta, 
joten netin kautta ilmoittautuessasi voit 
ohittaa maksutapahtuman. Muista silti 
ilmoittautua, joko netissä tai puhelimitse 
toimistoon. Koelaulu uusille laulajille. tätä 
kurssia tuetaan opetushallituksen myön-
tämällä opintosetelirahoituksella. 

1451002 
Haminan Naislaulajat 
Ekami K-osa (Lukion luokka 218 
monitoimitila), Erottajankatu 21 
Ma 18.15–20.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Johannes Raikas 
Harjoittelemme ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös esitämme konserttiohjelman 
syys- ja kevätkaudella. Ohjelmistossa on 

sekä perinteisiä että uudempia naiskuoro-
lauluja. Niin entiset kuin uudetkin laulajat 
ovat tervetulleita mukaan. Kurssi toteutuu 
tarvittaessa etäopetuksena opiston käyt-
tämien etäopetustyökalujen kautta. 

1451003 
Haminan Viihdelaulajat (Sekakuoro) 
Ekami K-osa (Lukion luokka 218 monitoi-
mitila), Erottajankatu 21 
Ke 18.30–20.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € 
Lukukausierät: (Syksy: 50,00 €, Kevät: 
50,00 €) 
Irma Montiel 
Laulamme kevyen musiikin kappaleita se-
kakuorosovituksina. Mukana uutta ja van-
haa ohjelmistoa. Koelaulu uusille laulajille. 
Lisätietoja opettajalta puh. 041-3197454. 
Kurssi toteutetaan tarvittaessa etäope-
tuksena opiston käyttämien etäopetus-
työkalujen kautta. Facebook: Haminan 
Viihdelaulajat 

1451005 
Metsäkylän Mieslaulajat 
Kiinteistö Oy Metsäkylän seuratalo, 
Metsäkyläntie 393 
To 18.00–20.15 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Reijo Paavola 
Monipuolista mieskuoromusiikkia esit-
tävä nuorekas kuoro. Kurssi sopii kaikille 
laulusta kiinnostuneille miehille. Uudet 
laulajat: Tulkaa tutustumaan harjoituksiin! 
Lisätietoja johtajalta puh. 050 340 6627. 
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Kuoro huolehtii opintomaksusta, joten 
netin kautta ilmoittautuessasi voit ohittaa 
maksutapahtuman. Muista silti ilmoittau-
tua, joko netissä tai puhelimitse toimis-
toon. 

1451006
Mieskuoro Husulan Laulumiehet 
Ekami K-osa (Lukion luokka 218 
monitoimitila), Erottajankatu 21 
Ti 18.00–20.15 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Kai Huopainen 
Viihteellistä ja perinteistä mieskuoromu-
siikkia. Uudet laulajat: Tulkaa rohkeasti 
kuuntelemaan harjoituksia, joissa saatte 
lisätietoja kuoron toiminnasta. Tervetuloa 
kuoroon kokemaan yhdessä laulamisen 
voima! Kurssi toteutuu tarvittaessa etä-
opetuksena opiston käyttämien etäope-
tustyökalujen kautta. 

1451011
PirtsAkat, Naisten lauluyhtye 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
Ma 18.30–20.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Seija Kelavirta 
Opiskellaan äänenkäytön perusteita, 
vahvistetaan laulutekniikkaa hengitys-
harjoituksin ja erilaisin ääniharjoituksin. 
Lauletaan moniäänisesti kansanlauluja, is-
kelmiä ja viihdemusiikkia. Tule mukaan, jos 
stemmalaulu innostaa! Yli 15-vuotiaille. 

Koelaulu uusille laulajille. Lisätietoja opet-
tajalta puh. 040 3545 108.
Ilmoittautuminen: Jatkavat opiskelijat ti 
9.8.2022 klo 9.00 alkaen, uudet opiskeli-
jat to 11.8.2022 klo 9.00 alkaen. Saatuasi 
opiskelupaikan opettaja soittaa viikolla 34 
ja sopii henkilökohtaisen koelauluaikasi.
Kurssi toteutuu tarvittaessa etäopetukse-
na opiston käyttämien etäopetustyökalu-
jen kautta. 

1451013
Yhteislauluilta: Arkihuolesi kaikki heitä 
Haminan kirjasto, Kaspersali, 
Rautatienkatu 8 
Ke 18.00–19.00 
7.12.2022 Tunteja 6,65 sl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Seija Kelavirta 
Tule mukaan! – ilmaiskurssi
Arkihuolesi kaikki heitä!
Virittäydy joulun tunnelmaan laulamalla 
yhdessä rakastettuja joululauluja. Tunnel-
maa luomassa opiston musiikinopettajista 
koottu bändi. 

ORKESTERIT JA YHTYEET

1451101
Blues-piiri 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
Ke 16.30–21.00 
31.8.–23.11.2022, 18.1.–19.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Tomi Pekkola 
Tutustutaan blues-klassikoihin soittamal-
la, komppaamalla, ja sooloja soittamalla.
Tehdään konsertteja paikallisissa tapah-

MUSIIKKI
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tumissa.Bluespiirissä oppii ryhmäsoitto-
taitoja ja yhtyemusisointia. Soittimina 
rummut, kitara, basso, huuliharppu, pu-
haltimet, koskettimet ja laulu. Ota oma 
soitin mukaan ja tehdään siitä osa bändiä.
Bluespiiri harjoittelee joka toinen keski-
viikko alkaen 31.8. Ensimmäisellä kerralla 
jaetaan oppilaat kolmeen ryhmään/bän-
diin.Ryhmien harjoitusajat ovat 16.30-
18, 18.00-19.30 ja 19.30-21. Ota oma 
instrumenttisi sekä vahvistimesi mukaan. 
Puhaltajat, kosketinsoittajat ja laulajat ei-
vät tarvitse omaa vahvistinta mukaan. 

1451104 
Ukuleleryhmä 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
Ma 18.45–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Antti Järvinen 
Soitetaan ukulelea yhdessä! Harjoitellaan 
sointuja, melodiasoittoa, komppausta ja 
piisejä oppilaiden toiveiden ja taitotason 
mukaan. Lisätietoja opettajalta tekstivies-
tillä puh. 040 831 3937. Kurssi toteutuu 
tarvittaessa etäopetuksena opiston käyt-
tämien etäopetustyökalujen kautta. 

1451105 
Rumpupiiri 
Yhteisötalo Manski (Nuorisotalo), 
Rauhankatu 8 
To 16.15–17.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 

Tomi Pekkola 
Tutustutaan rumpujen soittoon soittamal-
la yhdessä lyömäsoitinkappaleita ja luoden 
omaa ohjelmistoa. Harjoittelu koostuu 
pääasiassa yksittäisten rumpujen, kuten 
djembe-rumpujen yhteensoitosta. Rum-
pupiirissä opit uusia rytmejä ja pääset 
pitämään yhdessä meteliä. Paikan päältä 
löytyy pieniä djembejä, joten heti ei tar-
vitse ostaa omaa instrumenttia. Kurssi 
on tarkoitettu kaiken taitotasoisille. Ikä-
suositus alakoulun viimeisistä luokista se-
nioireihin saakka. Ryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko paikan päällä, joka toinen 
viikko video-opetuksella. Ensimmäinen 
kokoontuminen torstaina 1.9.2022 klo 
16-17. Kurssi toteutuu tarvittaessa koko-
naan etäopetuksena opiston käyttämien 
etäopetustyökalujen kautta. 

YKSINLAULU JA ÄÄNENKÄYTTÖ

Yksinlaulukursseilla annetaan yksilöope-
tusta 30 min / viikko. Laulunopetusta ja 
äänenhuoltoa huvin vuoksi tai työn tueksi. 
Kursseilla kehitetään hengitystekniikkaa 
ja itseilmaisua sekä pyritään laajentamaan 
äänialaa mieluisan ohjelmiston avulla. 
Esiintymisiä mahdollisuuksien mukaan. 
Yli 15-vuotiaille. Kurssit toteutuvat tarvit-
taessa etäopetuksena opiston käyttämien 
etäopetustyökalujen kautta. 

Ilmoittautuminen: Jatkavat opiskelijat ti 
9.8.2022 klo 9.00 alkaen, uudet opiske-
lijat to 11.8.2022 klo 9.00 alkaen.
Saatuasi opiskelupaikan opettaja soittaa 
ja sopii oman henkilökohtaisen lauluaikasi 
viikolla 34.
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1451201
Laulamisen perusteet 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
Ti 16.30–20.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tun-
teja 72 sl, 0 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Inna Heikkilä 

1451202
Laulua! 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
Ti 16.15–20.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 31,92 sl, 34,58 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 

1451204
Laulua lounasaikaan 
Puistotalo, luokka 110, Fredrikinkatu 9 
To 10.30–14.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 48 sl, 52 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 

1453200
Laulun iloa! 
Virolahden yläaste, 
musiikkiluokka, 
Rantatie 5 
To 16.15–20.45 1.9.–24.11.2022, 
12.1.–20.4.2023 Tunteja 72 sl, 78 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Irma Montiel 

ERI INSTRUMENTIT

Ilmoittautuminen eri instrumentteihin: 
Jatkavat opiskelijat ti 9.8.2022 klo 9.00 
alkaen, uudet opiskelijat to 11.8.2022 
klo 9.00 alkaen. Saatuasi opiskelupaikan 
opettaja soittaa viikolla 34 ja sopii oman 
henkilökohtaisen soittoaikasi. Kurssit 
toteutuvat tarvittaessa etäopetuksena 
opiston käyttämien etäopetustyökalujen 
kautta.

1451301 
Harmonikan hurmaa! 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 114, 
Pappilankatu 1 
Ma 15.15–18.15 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 48 sl, 56 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 
Tule selvittämään standardibassoharmoni-
kan salat, soittamaan harmonikkamusiikin 
helmiä ja pistämään tanssimusiikin poljen-
to kohdilleen!
Myös alkeista alkaen. Jokaiselle opiskeli-
jalle varataan viikoittain 30 min. henkilö-
kohtaista opiskeluaikaa.

MUSIIKKI

VIROLAHTI
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Huilu / Piano

Tule kokeilemaan ja oppimaan uutta! 
Huilun/pianonsoiton alkeita ja edisty-
neemmille jatko-opintoja. Myös vapaata 
säestystä esim elokuva-, pop-, iskelmä-, 
jazzmusiikkia oppilaan kiinnostuksen mu-
kaan. Huilussa mm sooloja, duettoja ja 
säestyksellistä soittoa – tyylit laidasta lai-
taan. Huilussa tarvitaan oma soitin. Opet-
taja voi opastaa soittimen ostossa, jollei 
huilua vielä ole. Nuotit ym. sovitusti.
Jokaiselle opiskelijalle varataan viikoittain 
15 min. henkilökohtaista opiskeluaikaa. 
Jos haluat opiskella 30 minuuttia/viikko, 
208 €/lukuvuosi, ilmoittaudu puhelimitse 
opiston toimistoon.

1451312 
Huilu / Piano Hamina 
Aseman koulu, luokka 211, 
Rautatienkatu 6 
Ke 15.30–19.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 60 sl, 65 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Pekka Westerholm 

1451313 
Huilu / Piano Neuvottoman koulu 
Neuvottoman koulu, Suntiontie 1 
Ti 15.00–17.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Pekka Westerholm 

VIROLAHTI
Kitara / Sähkökitara / Ukulele

Harjoitellaan kitaran- tai ukulelensoittoa 
oppilaan omista tavoitteista käsin.
Myös uudet innokkaat mukaan, aiempaa 
soittokokemusta ei vaadita.
Jokaiselle opiskelijalle varataan viikoittain 
15 minuuttia henkilökohtaista soittoaikaa.

1451321 
Kitara / Sähkökitara / Ukulele maanantai 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
Ma 16.15–18.45 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Antti Järvinen 
Omat soittovartit jaetaan ensimmäisellä 
opintokerralla ma 29.8.2022. Lisätietoja 
opettajalta tekstiviestillä puh. 040 831 
3937. 

1451322 
Kitara / Sähkökitara / Ukulele torstai 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
To 16.15–19.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 48 sl, 52 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Antti Järvinen 
Omat soittovartit jaetaan ensimmäisel-
lä opintokerralla to 1.9.2022. Lisätietoja 
opettajalta tekstiviestillä puh. 040 831 
3937.



24 www.uusi.opistopalvelut.fi/hamina

Piano

Pianonsoiton yksilöopetusta kaikenikäisille. 
Tavoitteena selviäminen Suuren Toivelaulu-
kirjan kappaleista omin avuin. Tunnilla kä-
sitellään pianonsoitossa normaalisti eteen 
tulevia perusasioita, kuten nuotinlukuun 
sisältyvät rytmi- ja teoria-asiat. Oppilai-
den osaamistasoon soveltuvat oppikirjat 
ovat pääasiassa Michael Aaronin ja John 
Thompsonin pianokoulut. Pianokurssi so-
pii alkeista alkaville musiikin harrastajille ja 
auttaa esim. kuorolaulajaa omatoimisessa 
stemmaharjoittelussa. Pienikin soittotaito 
rentouttaa ja viihdyttää!Jokaiselle opiske-
lijalle varataan viikoittain 15 min. henkilö-
kohtaista opiskeluaikaa. Jos haluat opiskella 
30 minuuttia/viikko, 208 €/lukuvuosi, il-
moittaudu puhelimitse opiston toimistoon.

1451331 
Piano Aseman koulu maanantai 
Aseman koulu, luokka 211, 
Rautatienkatu 6 
Ma 15.15–16.45 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Hannu Pentti 

1451332 
Piano Aseman koulu torstai 
Aseman koulu, luokka 211, 
Rautatienkatu 6 
To 16.15–17.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Hannu Pentti 

1451333
Piano / Laulu / Harmonikka Pyhältö 
Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 
Ti 13.15–14.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Seija Kelavirta 
Opiskele pianon- / harmonikansoittoa 
tai laulua. Musiikin teoriaa käytännönlä-
heisesti tarpeen mukaan. Kaikenikäisille 
harrastelijoille aloittelijoista taitureihin. 
Jokaiselle opiskelijalle varataan 30 min. 
henkilökohtaista opiskeluaikaa joka toinen 
viikko. Oppikirjoina esim. Suomalainen 
pianokoulu Alkusoitto, osat 1-3. Veikko 
Ahvenaisen harmonikkakoulut Aapinen, 
osat 1-3. Kultainen laulukirja, Toivelaulu-
kirjat. 
1451334 
Piano / Kitara / Ukulele Ruissalo 
Vehkalahden koulu, luokka 2103, 
Ruissalontie 10 
Ti 14.15–16.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Antti Järvinen 
Pianon-/kitaran-/ukulelensoiton opetus-
ta oppilaan ikä ja lähtötaso huomioiden. 
Kitarassa/ukulelessa tarvitaan oma soitin. 
Jokaiselle oppilaalle varataan viikoittain 15 
min. henkilökohtaista opiskeluaikaa. Ha-
lutessasi opiskella 30 min./viikko, (208 
€/lukuvuosi) ilmoittaudu opiston toimis-
toon. Lisätietoja opettajalta tekstiviestillä 
puh. 040 831 3937. Ilmoittautuminen: 
Jatkavat opiskelijat (Irma Montielin enti-
set oppilaat) ti 9.8.2022 klo 9.00 alkaen, 

MUSIIKKI



25SYYSLOMA 24.10.–30.10.2022, TALVILOMA 27.2.–5.3.2023

uudet opiskelijat to 11.8.2022 klo 9.00 
alkaen. Saatuasi opiskelupaikan opettaja 
soittaa viikolla 34 ja sopii oman henkilö-
kohtaisen opiskeluaikasi. 

1451335
Säestyksen salat (piano / harmonikka) 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
Ke 16.30–18.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 31,92 sl, 34,58 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 
Haluaisitko oppia säestämään lauluja pia-
nolla tai harmonikalla? Tarjolla vapaan 
säestyksen opetusta omaksi huviksi tai 
työn tueksi. Kurssilla käsitellään mm. kol-
mi-ja nelisoinnut käännöksineen, muun-
noksineen ja lisäsävelineen sekä opetellaan 
käyttämään niitä luovasti. Ohjelmiston 
saa halutessaan valita itse. Yli 15-vuo-
tiaille. Myös alkeista alkaen. Jokaiselle 
opiskelijalle varataan viikoittain 30 min. 
henkilökohtaista opiskeluaikaa. Lisätietoja 
opettajalta puh. 040 3545 108. 

1452301
Piano / Laulu / 
Harmonikka Miehikkälä 
Miehikkälän Vireä, Palveluyhdistys 
Rateva ry:n Monitoimitila, Keskustie 3 B 
To 16.45–19.15 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 31,92 sl, 34,58 kl 

Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 
Opiskele pianon- / harmonikansoittoa tai 
laulua. Musiikin teoriaa käytännönlähei-
sesti tarpeen mukaan. Jokaiselle opiskeli-
jalle varataan viikoittain 30 min. henkilö-
kohtaista opiskeluaikaa. Oppikirjoina mm. 
Suomalainen pianokoulu Alkusoitto, osat 
1-3. Veikko Ahvenaisen harmonikkakoulut 
Aapinen, osat 1-3. Kultainen laulukirja, 
Toivelaulukirjat. 

1453301 
Pianonsoitto Virolahti 
Virolahden yläaste, musiikkiluokka, 
Rantatie 5 
To 15.30–16.15 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 0 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Irma Montiel 
Pianonsoiton/ vapaan säestyksen opetus-
ta. Teoriaa käytännönläheisesti tarpeen 
mukaan. Jokaiselle opiskelijalle varataan 
viikoittain 15 min. henkilökohtaista opis-
keluaikaa. Jos haluat opiskella 30 minuut-
tia/viikko, 208 €/lukuvuosi, ilmoittaudu 
puhelimitse opiston toimistoon. 

VIROLAHTI

opettajalta puh. 040 3545 108. 

MIEHIKKÄLÄ
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MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELLYS

Yksityisopetusta 30 min. / viikko. 

Ilmoittautuminen: Jatkavat opiskelijat ti 
9.8.2022 klo 9.00 alkaen, uudet opis-
kelijat to 11.8.2022 klo 9.00 alkaen. 
Saatuasi opiskelupaikan opettaja soittaa 
viikolla 34 ja sopii oman henkilökohtaisen 
opiskeluaikasi. Kurssit toteutuvat tarvit-
taessa etäopetuksena opiston käyttämien 
etäopetustyökalujen kautta. 

1450501 
Paljon on aihetta lauluun 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
Ke 18.30–20.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 208,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 104,00 €, Kevät: 104,00 €) 
Seija Kelavirta 
Kiinnostaako laulujen tekeminen?
Onko pöytälaatikossasi keskeneräisiä lau-
luja tai etkö osaa nuotintaa päässä pyöri-
vää melodiaa? Kaipaatko buustausta mu-
siikinteorian osaamiseen? Ota nyt haltuun 
nuottikirjoituksen ja harmonian perusteet: 
nuottien aika-arvot, tauot, oktaavialat, sä-
vellajit, F- ja G-avaimet, tahtiosoitukset 
sekä kolmi- ja nelisoinnut ja viimeistele 
sävellyksesi tai keksi uutta! Tai voit tulla 
myös vain täydentämään musiikinteorian 
osaamistasi esim. soiton- tai laulunopis-
kelua varten. Lisätietoja opettajalta puh. 
040 3545 108.

1450502 
Biisinkirjoitus / sävellyskurssi 
Yhteisötalo Manski (Nuorisotalo), 
Rauhankatu 8 
Pe 15.00–16.00 
2.9.–25.11.2022, 20.1.–28.4.2023 
Tunteja 15,96 sl, 17,29 kl 
Kurssimaksu: 104,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 52,00 €, Kevät: 52,00 €) 
Tomi Pekkola 
Tutustutaan sävellysten tekemiseen nuo-
tein, nauhoittamalla ja sovittamalla kap-
paleita. Tyylilaji on vapaa. Yksityisopetusta 
30 min. joka toinen viikko.Saatuasi opis-
kelupaikan opettaja soittaa viikolla 34 ja 
sopii oman henkilökohtaisen opiskeluai-
kasi. 

MUSIIKKI
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KIELET

Tänä lukuvuonna voi opiskella yhdeksää eri kieltä lähiopetuksessa ja joitakin niistä myös 
etäopetuksessa. Tarjoamme kaksi ilmaista suomen kielen kurssia.

Suurimmalla osalla kursseista käytetään oppikirjoja ja edetään niissä tai opettajan omaa 
materiaalia. Keskustelukursseilla kerrotaan kuulumisia, puhutaan ajankohtaisista asioista 
ja luetaan lehtiartikkeleita. Kielikurssit toteutuvat tarvittaessa etäopetuksena opiston 
käyttämien etäopetustyökalujen kautta. 

SUOMI
2903004 
Suomi, jatko /Finnish for beginners/
Финский для начинающих 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat 
Rodnik ry, Vallikatu 4 
Ma 10.30–12.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Stina Piironen 
Aihepiirit: opiskelu, koti, työ, perhe, 
asiointi ja vapaa-aika. Sanastoa, kieliop-
pia, myös puhekieli. Kuuntelemme Ylen 
selkouutiset Kurssi toteutuu tarvittaessa 
etäopetuksena opiston käyttämien etä-
opetustyökalujen kautta. Subjects: study, 
home, work, family, doing errands and 
free time. Vocabulary, grammar, also spo-
ken language. Book used: Suomen mesta-
ri 1. 
Темы: учеба, дом, работа, семья, 
бизнес и отдых. Слова, грамматика, 
а также разговорная речь. Учебник: 
Suomen mestari 1. При необходимо-
сти курс реализуется в форме дистан-
ционного обучения с использованием 
инструментов дистанционного обуче-
ния, используемых в Kansalaisopisto. 

2903006
Suomi, alkeet/Finnish for beginners/
Финский для начинающих 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat 
Rodnik ry, Vallikatu 4 
Ma 12.30–14.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Stina Piironen 
Aihepiirit: opiskelu, koti, työ, perhe, 
asiointi ja vapaa-aika. Sanastoa, kielioppia, 
myös puhekieli. Oppikirja: Hauska tavata. 
Kurssi toteutuu tarvittaessa etäopetukse-
na opiston käyttämien etäopetustyökalu-
jen kautta. Subjects: study, home, work, 
family, doing errands and free time. Vo-
cabulary, grammar, also spoken language. 
Book used: Suomen mestari 1. 
Темы: учеба, дом, работа, семья, 
бизнес и отдых. Слова, грамматика, 
а также разговорная речь. Учебник: 
Suomen mestari 1. При необходимо-
сти курс реализуется в форме дистан-
ционного обучения с использованием 
инструментов дистанционного обуче-
ния, используемых в Kansalaisopisto. 
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RUOTSI

1501704 
Ruotsi, jatko 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
Ke 19.30–21.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Opitaan tulemaan toimeen ruotsin kielel-
lä arkitilanteissa ja matkoilla. Kurssi sopii 
myös kertaamiseen. Oppikirja: Häng med 
21!

1501706 
Ruotsi, tisdagsklubben 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
Ti 16.30–18.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Kom med och diskutera aktuella händel-
ser i Fredrikshamn och i stora världen. 
Kursen kan vid behov utföras som distans-
kurs med de distansundervisningredskap 
som institutet har. 

ENGLANTI

1501201 
Englanti, jatko 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 114, 
Pappilankatu 1 
Ke 16.30–18.00 

KIELET

31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
John Shuttleworth 
Lessons to be taught in English. All stu-
dents welcome. Study material to be pro-
vided by the teacher. Englantia syntype-
räisen opettajan johdolla. 

1501202 
Conversational English (Advanced Level) 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 114, Pappilankatu 1 
Ke 18.00–19.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
John Shuttleworth 
Informal conversation on a variety of sub-
jects. The group is aimed at students who 
want to practise or improve their spoken 
English skills. Suitable for intermediate or 
advanced level students. Material to be 
provided by the teacher. 

1501204 
Englanti, Good morning! 
Kumppanuustalo Hilma, 
Kadettikoulunkatu 3 
Ti 10.00–11.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Stina Piironen 
Kurssi sopii sellaisille jotka ovat lukeneet 
englantia noin 2 vuotta. Tunnin alussa kes-
kustelemme vähän englanniksi. Mahdolli-
sesta kirjasta sovitaan yhdessä.
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1501206 
Englanti jatko senioreille 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
Ke 16.00–17.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 80,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 40,00 €, Kevät: 40,00 €) 
Stina Piironen 
Kurssi sopii jonkin verran englantia opis-
kelleille. Asioita opitaan ja kerrataan rau-
hallisessa tahdissa, iloisessa ja kannusta-
vassa ilmapiirissä. Oppikirja: Everyday 
English 2. Tätä kurssia tuetaan opetushal-
lituksen myöntämällä opintosetelirahoi-
tuksella. 

1501208
Englanti matkailijoille 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
To 16.30–18.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Kurssi on tarkoitettu englannin perustei-
siin aiemmin tutustuneille. Opitaan ter-
vehtimään ja esittäytymään, asioimaan 
muun muassa ravintolassa, hotellissa, 
kaupassa ja apteekissa sekä kysymään 
tietä. Myös amerikanenglannin sanastoa 
ja sanontoja otetaan esille brittienglannin 
rinnalla. Tavoitteena on aktivoida omia pu-
hevalmiuksia. Oppikirja: Englantia mat-
kailijoille. 

1501212 
Englanti puheen aktivointi 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
To 18.00–19.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Kurssin tarkoitus on aktivoida suullista 
kielitaitoa, Aihepiireihin kuuluvat koti ja 
perhe, harrastukset, ruoka ja terveys, me-
dia ja yhteiskunta, työelämä, ympäristö ja 
matkailu. Harjoitellaan myös ääntämistä 
ja kuuntelua. Oppikirja: Catching up. 

RANSKA

1501602 
Ranska, alkeet 
Aseman koulu, luokka 215, 
Rautatienkatu 6 
Ti 16.15–17.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jan Vihtonen 
Kurssilla käydään läpi ranskan kielen pe-
rusteita, opitaan keskeistä sanastoa ja ra-
kenteita. Sopii erityisesti vasta-alkajille, 
mutta myös joskus ranskaa lukeneille ja 
vaikkapa matkaa Ranskaan suunnittelevil-
le. Oppikirja: C’est parfait1. 

1501604 
Ranska, jatko 2 
Aseman koulu, luokka 215, 
Rautatienkatu 6 
Ke 18.00–19.30 
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31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jan Vihtonen 
Kurssi jatkaa viime lukuvuoden jatko 1 
-kurssilta. Mukaan mahtuu muutkin jos-
kus ranskaa lukeneet, jotka kaipaavat vir-
kistystä kielitaidoilleen. Käydään läpi rans-
kan kielen perusteita, opitaan keskeistä 
sanastoa ja rakenteita. Painopisteenä on 
arkinen kielenkäyttö esimerkiksi turistina 
ranskankielisissä maissa toimimiseen. Op-
pikirja: C’est parfait 2 ja C’est parfait 3. 

VENÄJÄ

1501902 Venäjä, alkeet 1 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
Ti 18.00–19.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 

(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Vasta-alkajille. Painotetaan keskustelua. 
Ensin opiskelemme aakkoset ja perus-
sanastoa. Harjoittelemme lukemista ja 
puhumista sekä opettelemme tulemaan 
toimeen arkipäivän tilanteissa. Oppikirja: 
Pora! 1. 

1501906 
Venäjä, jatko 3 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 116, Pappilankatu 1 
Ke 18.00–19.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Stina Piironen 
Jos olet opiskellut venäjää noin 2 vuotta, 
tämä kurssi sopii sinulle. Käytännöllistä 
venäjää, aiheina mm. perhe, ruoka, ostok-
set ja harrastukset Oppikirja: Pora! 1, kpl 
8. 

KIELET
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1501910 
Venäjä, jatko 4 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 115, Pappilankatu 1 
Ma 17.00–18.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Viktoria Suortti 
Jos osaat jonkun verran kielen perusasioita 
ja haluat oppia lisää mukavassa ryhmässä, 
tämä kurssi on sinulle. Aikuisopiskelijoille 
suunnattu oppikirja. Uudet opiskelijat ovat 
tervetulleita. Painotetaan puhetilanteita. 
Tarjoilla käytännöllistä venäjää. Aiheina 
mm. matkailu, vapaa-aika, harrastukset. 
Oppikirja: Pora! 2. 

1501912 
Venäjä, jatko 7 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 115, Pappilankatu 1 
Ma 18.30–20.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Viktoria Suortti 
Jatkokurssi venäjää useamman vuoden 
opiskelleille. Uudet opiskelijat ovat terve-
tulleita. Maltillinen etenemistahti – asioi-
ta opitaan ja käydään läpi rauhallisesti. 
Jonkin verran kielioppia ja paljon uutta 
hyödyllistä sanastoa. Sopii myös kertaa-
miseen. Oppikirja: Kafe Piter 2, kpl 13.

1501920 
Venäjän keskustelu 
Aseman koulu, luokka 213, 
Rautatienkatu 6 

Ke 17.00–18.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Elena Borzunova 
Keskusteluryhmä edistyneille venäjän kie-
len harrastajille. Ystävällisessä keskuste-
lussa juttelemme ajankohtaisista Venäjän 
uutisista ja tapahtumista, kulttuurista ja 
historiasta. Luemme venäjänkielistä kirjal-
lisuutta, katsomme elokuvia ja videoita eri 
mielenkiintoisista aiheista. Sopii kaikille, 
jotka haluavat käyttää venäjän kieltä sekä 
arjessa että työssä. 

1501922 
Venäjän kirjallisuusklubi 
Aseman koulu, luokka 213, 
Rautatienkatu 6 
To 18.00–19.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Elena Borzunova 
Jos sinä osaat puhua ja lukea venäjää, jos 
olet kiinnostunut venäjänkielisestä kir-
jallisuudesta, tämä kurssi sopii sinulle. 
Valitsemme kirjoja luettavaksi yhdessä, 
luemme ja sitten keskustelemme lukemis-
tamme. Tutustumme venäläisten kirjaili-
joiden elämään ja heidän kirjoihin.

1501924 
Venäjän kieli lapsille (6-9 -vuotiaat) alkeet 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat 
Rodnik ry, Vallikatu 4 
To 15.45–16.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
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Kurssimaksu: 50,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 25,00 €, Kevät: 25,00 €) 
Elena Borzunova 
Alkeiskurssi vasta-alkajille lapsille, jotka 
ovat kiinnostuneet venäjän kielestä. Kurs-
silla käydään läpi venäjän kielen perustei-
ta, opitaan keskeistä sanostoa ja rakentei-
ta. Aloitamme opiskelemaan lukemista ja 
puhumista. Sopii erityisesti lapsille , jotka 
haluavat aloittaa käyttämään venäjän kiel-
tä enemmän. Opettajan äidinkieli on ve-
näjä. Oppikirjasta päätetään myöhemmin.
Kaunokirjoitusharjoituksia varten tarvi-
taan vihko ja lyijykynä. 

1501926 
Venäjän kieli lapsille (6-9 -vuotiaat) 
jatko 1 
Aseman koulu, luokka 213, 
Rautatienkatu 6 
Ti 16.00–16.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tun-
teja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 50,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 25,00 €, Kevät: 25,00 €) 
Elena Borzunova 
Jos osaat jonkun verran kielenperusteet, 
lukea ja haluaisit oppia lisää, tämä kurssi 
sopii sinulle.Harjoittelemme arkipäivän 
puhetilanteita (perhe, ruoka, harrastuk-
set). Opiskelemme kielioppia ja luemme 
kirjoja venäjän syntyperäisen opettajan 
johdolla. Jatkamme käyttämällä oppikirjaa 
”Dom” 1 kpl.3.Vihko ja kynä on mukana. 

1501928 
Venäjän keskustelu nuorille 
(9-12-vuotiaat). 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat 
Rodnik ry, Vallikatu 4 
To 16.45–17.30 

1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 50,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 25,00 €, Kevät: 25,00 €) 
Elena Borzunova 
Jos osaat jonkun verran puhua ja lukea ve-
näjää, ja haluaisit oppia lisää, tämä kurssi 
sopii sinulle. Harjoittelemme arkipäivän 
puhetilanteita (perhe, ruoka, harrastuksia) 
ryhmässä. Valitsemme kirjoja luettavaksi 
yhdessä, luemme ja sitten keskustelemme 
lukemistamme. Opettajan äidinkieli on 
venäjä. Vihko ja kynä on mukana. 

1501930 
Venäjän kieli lapsille 
(8-11 -vuotiaat) jatko 2 
Kaakonkulman Maahanmuuttajat 
Rodnik ry, Vallikatu 4 
Ke 15.45–16.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 50,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 25,00 €, Kevät: 25,00 €) 
Elena Borzunova 
Jos osaat jonkun verran puhua ja lukea ve-
näjää, ja haluaisit oppia lisää, tämä kurssi 
sopii sinulle. Jatkamme kielen opiskelua. 
Harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita 
(perhe, ruoka, harrastukset). Opiskelem-
me kielioppia ja luemme kirjoja venäjän 
syntyperäisen opettajan johdolla. Oppi-
kirjasta päätetään myöhemmin. Vihko ja 
kynä on mukana.

1501932 
Venäjän keskustelu (perustaso) 
Aseman koulu, luokka 213, 
Rautatienkatu 6 
Ti 17.00–18.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 

KIELET
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Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Elena Borzunova 
Opitaan puhumaan venäjää perustasolla. 
Painotetaan arkielämän puhetilanteita. 
Aiheina mm. ruoka. matkailu. vapaa-ai-
ka, harrastukset. Opettajan äidinkieli on 
venäjä. Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita venäjän kielestä. 

1505002
Venäjä, jatko 
Miehikkälän koulu, Keskustie 9 
Ke 17.00–18.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Natalia Hartikainen 
Kurssi sopii sellaisille, jotka ovat vähän lu-
keneet venäjää. Tavoite on kehittää käy-
tännön kielitaitoa, niin että oppilas pystyy 
selviämään yksinkertaisissa puhetilanteis-
sa, ymmärtää ja osaa käytännön ilmaisuja. 
Maltillinen etenemistahti. Kirja: Pora 1. 

ESPANJA

1501302 
Espanja alkeet 1 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 214, Pappilankatu 1 
Ke 19.00–20.30 
7.9.–30.11.2022, 18.1.–19.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 

Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Annukka Mack 
Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille 
että ruostuneiden espanjan alkeiden ker-
taajille. Tutustumme rauhalliseen tahtiin 
ja käytännönläheisesti espanjan kielen 
perusrakenteisiin ja opettelemme asioi-
maan tavallisissa arkielämän ja matkan ti-
lanteissa, kuten kahvilassa, ravintolassa ja 
ostoksilla. Oppikirjan aiheina lisäksi mm. 
tervehtiminen, itsestä ja lähipiiristä kerto-
minen. Kurssi tutustuttaa opiskelijan mat-
kailuun liittyvään sanastoon, esimerkiksi 
matkalipun ostaminen, kaupungilla kulke-
minen sekä sisältää espanjalaista kulttuuria 
ja tapakulttuuria. Oppikirja: ¡Perfecto!1. 

1501304
Espanja alkeet 2 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 214, Pappilankatu 1 
Ke 17.30–19.00 
7.9.–30.11.2022, 18.1.–19.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Annukka Mack 
Noin vuoden espanjaa opiskelleille. Ker-
rataan aluksi jo aiemmin opittuja asioita. 
Rauhallisesti etenevän oppikirjan pääpaino 
on edelleen matkailussa, mutta aihepiire-
jä laajennetaan mm kulttuuritapahtumiin, 
asunnon ja auton vuokraukseen sekä mui-
hin tilanteisiin, joita matkailija voi mat-
kallaan kohdata. Espajan lisäksi teksteissä 
liikutaan myös Latinalaisessa Amerikassa. 
Oppikirja: ¡Perfecto!1 viimeinen kappale 
ja ¡Perfecto! 2 alusta. 

MIEHIKKÄLÄ
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1501306 
Espanja jatko- ja kertauskurssi 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 214, Pappilankatu 1 
Ma 17.30–19.00 
5.9.–28.11.2022, 16.1.–24.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Annukka Mack 
Tällä kurssilla jatketaan arkielämän ja mat-
kailun kielenkäyttötilanteiden harjoittelua. 
Kerrataan aiemmin opittua. Kappaleiden 
ajankohtaisia teemoja ovat mm. koti ja asu-
minen, ihmissuhteet, elokuvat ja musiikki 
sekä retkeily. Lisäksi opetallaan kertomaan 
Suomesta espanjaksi. Kurssi sisältää espan-
jalaista kulttuuria ja tapakulttuuria. Espan-
jan ohella teksteissä liikutaan myös Latina-
laisessa Amerikassa. Oppikirja: ¡Perfecto!3, 
sekä opettajan oma materiaali. 

1501308 
Espanja keskustelukurssi 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 214, Pappilankatu 1 
Ma 19.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 16.1.–24.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Annukka Mack 
Keskustelukurssi sopii useita vuosia es-
panjaa opiskelleille. Se syventää espanjan 
kielen toimivaa, itsenäistä kielitaitoa opis-
kellen uutta sanastoa ja aktivoi passiivista 
kielitaitoa. Kerrataan keskeisintä kielioppia. 
Tavoitteena on puhetaidon kehittäminen 
erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa ja var-
muuden luominen omaan suulliseen ilmai-
suun. Opettajan oma materiaali. 

ITALIA

1501402 
Italia alkeet 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 224, Pappilankatu 1 
Su 13.45–15.15 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
David Tonarini 
Opitaan italiaa syntyperäisen opettajan 
johdolla. Tutustutaan italialaiseen elämään 
ja kulttuuriin sekä opitaan hyödyllisiä 
asioita ja sanastoa. Benvenuti! Oppikirja: 
Bella Vista 1.

1501404 
Italia jatko 1 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 224, Pappilankatu 1 
Su 12.15–13.45 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
David Tonarini 
Opitaan italiaa syntyperäisen opettajan 
johdolla. Tutustutaan italialaiseen elämään 
ja kulttuuriin, sekä opitaan hyödyllisiä 
asioita ja sanastoa. Taso: vuoden italiaa 
opiskelleille. Oppikirja: Bella Vista 1. Ben-
venuti! 

1501406 
Italia jatko 2 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 224, Pappilankatu 1 
Ke 16.15–17.45 

KIELET
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7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
David Tonarini 
Opitaan italiaa syntyperäisen opettajan 
johdolla. Tutustutaan italialaiseen elämään 
ja kulttuuriin, sekä opitaan hyödyllisiä 
asioita ja sanastoa. Taso: kaksi vuotta opis-
kelleille. Oppikirja: Bella Vista 1. Benve-
nuti! 

1501408 
Italia, jatko kokeneille 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 224, Pappilankatu 1 
To 16.15–17.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
David Tonarini 
Opitaan italiaa syntyperäisen opettajan 
johdolla. Luetaan yhdessä italialaisia teks-
tejä, käännetään lauluja ja keskustellaan.
Benvenuti! 

1501409 
San Marino tutuksi 
(reaaliaikainen etäkurssi) 
Etäkurssi 
To 18.00–19.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 85,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 42,50 €, Kevät: 42,50 €) 
Antonio Di Domenico 
Opi italian kieltä ja tule tutustumaan 
maailman vanhimpaan tasavaltaan! Ita-
liaa puhutaan Italiassa, Sveitsissä ja San 
Marionon tasavallassa. Kurssilla opitaan 

italian kielioppia ja sanastoa, sekä saadaan 
tietoja tästä maasta. San Marino on myös 
yksi maailman vanhimmistä yhä olemas-
sa olevista valtioista, on Italian kokonaan 
ympäröimänä. Kurssi on takoitettu aloit-
telijoille, oppiminen tapahtuu opettajan 
materiaalin (Power Point -esitykset ja 
PDF-tiedostot) sekä audiovisuaalisen ma-
teriaalin avulla. 

MUUT KIELET

1501102 
Arabian alkeita arkipäivän tilanteisiin 
Aseman koulu, luokka 215, 
Rautatienkatu 6 
Ma 16.15–17.45 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jan Vihtonen 
Arabian kurssi jatkaa viime lukuvuodel-
ta, mutta runsaan kertaamisen ansiosta 
uudetkin pääsevät helposti mukaan! Pe-
rehdytään puhutun arabian perusteisiin, 
opetellaan tervehdyksiä ja muuta arkisissa 
tilanteissa käytettävää kieltä tutustuen 
samalla sikäläiseen monipuoliseen tapa-
kulttuuriin ja sikäläisiin oloihin. Arabian 
opiskelu sopii kaikille Lähi-Idän kulttuu-
reista kiinnostuneille sekä yleensä vierais-
ta kielistä kiinnostuneille. Opettaja jakaa 
oppimateriaalin monisteina. Mahdollisista 
muista hankittavista oppimateriaaleista 
keskustellaan erikseen mutta mitään pak-
kohankintoja ei kenellekään tule. 

1501504 
Latina jatko 1 
Aseman koulu, luokka 215, 
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Rautatienkatu 6 
Ti 18.00–19.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jan Vihtonen 
Kurssi on jatkoa viime lukukauden jatko 
1 -kurssille. Latinan alkeet joskus muualla 
suorittaneet voivat myös tulla virkistä-
mään latinan taitojaan. Oppikirja: Clavis 
Latina 1 – Textus & Cultura sekä Clavis 
Latina1 – Grammatica & Exercitia. 

1501506 
Latina jatko 2 
Aseman koulu, luokka 215, 
Rautatienkatu 6 
To 18.00–19.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jan Vihtonen 
Kurssi on jatkoa viime lukukauden jatko 2 
-kurssille. Oppikirja Clavis Latina 2 – Tex-
tus & Cultura sekä Clavis Latina 2 Gram-
matica & Exercitia. 

1502002 
Viro, alkeiden jatko 
Aseman koulu, luokka 214 TS, 
Rautatienkatu 6 
Ke 17.30–19.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Malle Saarilehto 
Olet opiskellut viroa jo useamman vuo-
den. Osaat kieliopin perusteet. Kurssilla 

opit uusia asioita Virosta, virolaisista sekä 
maan kulttuurista. Laajennat sanavaras-
toasi. Oppikirja: E nagu EESTI (kpl.14).
Tervetuloa mukaan alkeiden osaajat! 

1502004 
Viro, keskitason jatko 
Aseman koulu, luokka 214 TS, 
Rautatienkatu 6 
Ke 16.00–17.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Malle Saarilehto 
Jatkamme matkaamme Viroon. Puhut jo 
melko hyvin kieltä ja tunnet maan kult-
tuuria sekä tapoja. Olet aina innokas op-
pimaan uutta. Syyslukukaudella harjoitte-
lemme myös joulunäytelmää. 

1502006 
Viro, keskustelu Jututuba 
Aseman koulu, luokka 214 TS, 
Rautatienkatu 6 
To 16.30–18.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 34 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Malle Saarilehto 
Jututuba on viron kieltä pitkään harrasta-
neiden ja kielitaidoillaan hyvin pärjäävien 
ryhmä. Keskustelemme vapaamuotoisesti 
viron kulttuurista, historiasta sekä päivän-
polttavista aiheista. Tere tulemast kõik, kes 
tahavad korra nädalas eesti keeles rääkida 
ja kursusekaaslastega mõtteid vahetada! 

KIELET NÄYTTÄMÖTAIDE JA KIRJALLISUUS, KIRJOITTAMINEN
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NÄYTTÄMÖTAITEET

1700008 
Näytelmäpiiri / Neuvoteatteri 
Neuvottoman koulu, nuorisotila, 
Suntiontie 1 
To 18.30–20.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Henri Saarainen 
Kurssin tavoitteena on harjoitella ja ke-
hittää osallistujien taitoa ilmaista itseään 
sekä poistaa esiintymisen aiheuttamaa 
pelkoa. Myös äänen käyttöä ja artikuloin-
tia harjoitellaan. Harjoittelu tapahtuu hy-
väksyvässä, turvallisessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä. Ilmaisutaitoa harjoitellaan 

näytelmien, sketsien ym. avulla. Syyslu-
kukaudella harjoittelemme pienimuotoisia 
näytelmiä ja sketsejä. Kevätlukukaudel-
la on tarkoituksena harjoitella ja tuottaa 
kesäteatterinäytelmä Lauvanniemen ke-
säteatteriin. Kurssi toteutuu tarvittaessa 
etäopetuksena opiston käyttämien etä-
opetustyökalujen kautta. 

1700022 
Purhon näytelmäpiiri 
Seurala Purho, Purhontie 605 A 
Ke 18.30–21.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Minna Rasimus 
Ryhmä valmistaa näytelmän esitettäväk-
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si kevätkauden päätteeksi. Mahdollisuus 
myös näyttämötekniikan (ääni / valot / 
lavastus) suunnitteluun ja toteutukseen.
Näytelmäpiiri huolehtii opintomaksusta, 
joten netin kautta ilmoittautuessasi voit 
ohittaa maksutapahtuman. Muista silti 
ilmoittautua, joko netissä tai puhelimitse 
toimistoon. 

KIRJOITTAMINEN

Kurssit toteutuvat tarvittaessa etäopetuk-
sena opiston käyttämien etäopetustyöka-
lujen kautta.

1700014 
Kohtaamisia klassikkojen kanssa 
Kumppanuustalo Hilma, 
Kadettikoulunkatu 3 
Ti 10.30–13.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 12 kl 
Kurssimaksu: 80,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 40,00 €, Kevät: 40,00 €) 
Anna-Maija Järvi-Herlevi 
Keskusteluja kirjallisuudesta ja kaikesta 
sitä sivuavasta hyvässä seurassa. 

1700016 
Kirjoittajaryhmä edistyneille 
Kumppanuustalo Hilma, 
Kadettikoulunkatu 3 
Ke 17.30–20.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 18 sl, 21 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Anna-Maija Järvi-Herlevi 
Jo pitkään kirjoittamista tavoitteellisesti 
harrastaneitten opiskelijoiden ryhmä. 

1700017 
Kirjoittajamisen yksilöopetus verkossa 
Etäkurssi 
To 13.00–19.00 
1.9.–8.12.2022, 12.1.–12.4.2023 
Tunteja 32 sl, 32 kl 
Kurssimaksu: 139,20 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Anna-Maija Järvi-Herlevi 
Kirjoittamisen yksilöohjausta etäopetuk-
sena kerran kuukaudessa 45 min/kerta 
ja 4 kertaa lukukauden aikana. Kurssille 
osallistuminen ei edellytä aiempia kirjoit-
tamisen opintoja. Koska opetus on hen-
kilökohtaista ja tavoitteet sovitaan opis-
kelijan toiveiden mukaan, kurssille voivat 
osallistua myös omaa käsikirjoitustaan 
julkaisukuntoon työstävät kirjoittajat, 
blogia julkaisevat henkilöt jne. Saatuasi 
opiskelupaikan, opettaja sopii oman hen-
kilökohtaisen ajan kanssasi. Tunti on myös 
mahdollista pitää aamupäivän aikana. 

1700018 
Elämän ja muistojen kaari 
Kumppanuustalo Hilma, 
Kadettikoulunkatu 3 
To 10.30–12.45 
1.9.–24.11.2022, 11.1.–13.4.2023 
Tunteja 18 sl, 21 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Anna-Maija Järvi-Herlevi 
Kirjoittajaryhmä sinulle, joka haluat ker-
toa jälkipolville joko omasta elämästäsi tai 
jonkun toisen elämänvaiheista (eläimiä tai 
kyliä, puutarhoja, rakennuksia tai vaikka 
laivoja poissulkematta). Osallistuminen ei 
edellytä aiempia kirjoittamisen opintoja. 

NÄYTTÄMÖTAIDE JA KIRJALLISUUS, KIRJOITTAMINEN
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KUVATAITEET

1801001
Kuvataiteen työpaja nuorille ja aikuisille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Ma 18.00–20.15 
12.9.–5.12.2022, 16.1.–24.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Terhi Penttilä 
Kurssilla aloitetaan kuvataiteen perus-
teista harjoitustehtävillä ja edetään kohti 
omaa ilmaisua. Syyslukukaudella harjoi-
tellaan piirtämistä ja keväällä maalausta. 
Työskentely on työpajatyyppistä ja kurs-
silainen voi perusharjoitusten lisäksi tehdä 
omia taideteosprojektejaan. Maalauksessa 
suosittuja tekotapoja ovat mm. akvarelli-, 
akryyli- ja öljyvärimaalaus. Myös aiheet 
kurssilaiset valitsevat omiin projekteihinsa 
mielenkiintonsa mukaan, esim. maisema-
maalaus, muotokuvat tai lyijykynäpiirros.
Kurssi sopii sekä kokeneille taideharrasta-
jille että vasta-alkajille. Kurssilaiset hank-
kivat omat työvälineet ja materiaalit. 

1801003
Ikonimaalauksen peruskurssi 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 Joka toinen viikko 
Ke 14.00–16.30 
31.8.–7.12.2022, 11.1.–4.5.2023 
Tunteja 21 sl, 27 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Tuija Sakkelin-Hauhia 
Tutustutaan ikonimaalauksen historiaan ja 
yleisimpiin ikonityyppeihin, materiaalei-
hin ja munatemperatekniikkaan. Aloite-

taan piirustus- ja fragmenttiharjoituksilla. 
Kurssi sopii ikonimaalauksesta kiinnostu-
neille vasta-alkajille. Mukaan muistiinpa-
no- ja piirustusvälineet (lyijykynä, pyyhe-
kumi, viivotin, harppi ja piirustuspaperia).

Kuvataidepiirit

Kuvataidepiireissä tehdään erilaisia kuva-
taidetöitä jokaisen oppilaan oman tason 
mukaisesti eri tekniikoilla. Omat materi-
aalit mukaan. Kurssi toteutuu tarvittaessa 
etäopetuksena opiston käyttämien etä-
työopetustyökalujen kautta. 

1801002
Kuvataidepiiri Pyhältö 
Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 
La 12.30–14.45 
3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Viktor Markelov 

1802002
Kuvataidepiiri Virolahti 
perjantai klo 14.30 
Virolahden vanha kunnantalo, 
alakerta, Opintie 4 
Pe 14.30–16.45 
2.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 

VIROLAHTI
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Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Viktor Markelov 

1802003
Kuvataidepiiri Virolahti 
perjantai klo 17 
Virolahden vanha kunnantalo, 
alakerta, Opintie 4 
Pe 17.00–19.15 
2.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Viktor Markelov 

1803002
Kuvataidepiiri Saivikkala 
Saivikkalan vanha kansakoulu, 
Keskustie 11 
La 15.45–18.00 
3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Viktor Markelov 

Posliinimaalaus

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat maalaa-
jat! Perehdytään posliininmaalauksen sa-
loihin. Posliininmaalauksen skaala on laaja, 
sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Piirtämistä 
ei myöskään tarvitse osata. Koululla on 
uuni.

1821032
Posliinimaalaus Hamina 
Pappilansalmen koulu, 
kuvataideluokka 230, Pappilankatu 1 
Ti 18.00–20.30 

30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Sanna Munukka-Airaksinen 

1821034
Posliinimaalaus Kannusjärvi 
Kannusjärven koulu, 
Keskikyläntie 233 
La 9.30–12.00 
3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Sanna Munukka-Airaksinen 

1822036
Posliinimaalaus Virolahti 
Sirkka-Liisa Värrin työhuone, 
Kotolantie 86 
Ti 17.30–20.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Sirkka-Liisa Värri 
Luovaa posliinimaalausta eri tekniikoin.
Erikoisopastusta tekstiaiheisiin ja kalligra-
fi siin toteutuksiin kiinnostuneille. 

VIROLAHTI

KUVATAITEET JA MUOTOILU



41SYYSLOMA 24.10.–30.10.2022, TALVILOMA 27.2.–5.3.2023

2701020 
Mielen voima-intuitiivinen maalaus 
Lumolande Liikkala, Aholanmäentie 144 
Su 15.00–17.30 
12.3.–30.4.2023 Tunteja 21 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Taina Ahola 
Toteutetaan intuitiivisella otteella akryyli-
väriteoksia omasta mielenmaisemasta kä-
sin. Lähtökohtana on taiteen parantava ja 
eheyttävä vaikutus ja tunteiden näkyväksi 
tuominen. Työskentelyssä käytetään rat-
kaisukeskeisiä kuvataideterapeuttisia me-
netelmiä. Osa päivistä maalataan lähimet-
sässä ja luonnossa. Kurssipäiviin sisältyy 
kahvi/tee ja kahvileipä.
Materiaalimaksu 20€/lukukausi
Opettaja on koulutukseltaan kasvatustie-
teen maisteri, ratkaisukeskeinen kuvatai-
deterapeutti (lokakuu 2022), aistiohjaaja, 
neuropsykiatrinen valmentaja, luonnosta 
virtaa ohjaaja (green care). 

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

1811025 
Keramiikan alkeet 
Pappilansalmen koulu, 
kuvataideluokka 230, Pappilankatu 1 
To 17.00–19.30 
1.9.–24.11.2022 Tunteja 36 sl 
Kurssimaksu: 47,50 € 
Sari Nurkka 
Kurssilla tutustumme käsinrakennuksen 
tekniikoihin ja valmistamme käyttökera-
miikkaa sekä pieniä veistoksia. Saat yksi-
löllistä ohjausta omiin projekteihin. Kurssi 
on tarkoitettu vasta-alkajille ja/tai hieman 
keramiikkaa harrastaneille. Kurssiin sisäl-
tyy tunneilla tehtyjen teosten poltto.

Aloitussavet ostetaan opettajalta ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla. 

1811026 
Savesta keramiikaksi 
Pappilansalmen koulu, 
kuvataideluokka 230, Pappilankatu 1 
To 17.00–19.30 
12.1.–20.4.2023 Tunteja 39 kl 
Kurssimaksu: 47,50 € 
Leena Vuorimaa 
Savesta keramiikaksi -kurssilla valmistat 
korkean polton keramiikkaa omien ideoi-
den pohjalta käsinrakentamalla tai kipsi-
muottitekniikalla. Kokeilet erilaisia pinta-
rekenne- ja koristelumahdollisuuksia.
Kurssiin sisältyy tunneilla tehtyjen teos-
ten poltto. Kurssimaksun lisäksi materiaa-
likustannuksia. 

1811024 
Keramiikan perusteet 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Ma 12.00–14.30 
3.10.–12.12.2022 Tunteja 30 sl 
Kurssimaksu: 43,00 € 
Anniina Loiske 
Kurssilla suunnitellaan ja tehdään itse 
savesta keramiikkaa, erilaisia esineitä kä-
sinrakentaen oman suunnitelman mu-
kaan, opiskelijan omien ideoiden pohjal-
ta. Kurssilla opetetaan saven muotoilun 
ja keramiikan valmistuksen perusteita, 
käsinrakennustekniikoita. Jokainen oppii 
keramiikan valmistamisen perusteet. Iha-
na ja rentouttava kurssi, jossa oppii yleiset 
käsinrakennustekniikat. Osallistuakseen 
kurssille ei tarvitse etukäteen osata mi-
tään, kiinnostus saven kanssa työskente-

VIROLAHTI
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lyyn riittää. Voit olla ihan vasta-alkaja tai 
aiemmin keramiikkaa tehnyt. Keramiikka-
ryhmä aikuisille (yli 16 v.) Kaikki materiaa-
lit maksetaan erikseen, savet tilataan en-
simmäisellä kerralla. On mahdollista tilata 
myös haluamiaan työvälineitä. 

1811030 
Lasinsulatus 
Pappilansalmen koulu, 
kuvataideluokka 230, Pappilankatu 1 
Ma 17.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Leena Vuorimaa 
Kurssilla voit valmistaa omien suunnitel-
mien pohjalta koriste- ja käyttöesineitä tai 
koruja lasinsulatustekniikoilla. Käytössäsi 
on myös lasin lämpömuovaukseen tarkoi-
tettuja muotteja. Kokeilet uusia tekniikoi-
ta lasinsulatuksessa. Omat materiaalit ja 
työvälineet, uunipaperista erillinen maksu. 
Sulatuslasina S-96. 

1811032 
Mosaiikkitaide sisustuksessa 
Sevenon Oy, Fredrikinkatu 7 
Ke 18.00–21.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 48 sl, 52 kl 
Kurssimaksu: 120,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 60,00 €, Kevät: 60,00 €) 
Anne Takanen 
Suunnitellaan ja toteutetaan lasimosaii-
kista sekä muista tuotteeseen sopivista 
materiaaleista sisustukseen sopiva pöytä, 
lipasto tai seinäpeili. Keskitytään väriin, 
muotoihin ja tekniikkaan, jotta kokonai-
suus on tyylikäs, ajaton ja käytännöllinen.
Kurssin ensimmäisellä kerralla käydään 
lävitse tuotteen suunnittelua, tarvittavia 
materiaaleja sekä työvälineitä. Muistiin-
panovälineet mukaan! 
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KUDONTA

Kudotaan kangaspuilla erilaisia käyttö- ja 
koristetekstiilejä. Tavoitteena on opetella 
tekniikkaan tarvittavan välineistön ja ma-
teriaalien käyttö niin, että kurssin pää-
tyttyä jokainen osaisi kutoa itsenäisesti. 
Sovelletaan vanhaa tekniikkaa nykypäi-
vän materiaaleihin ja tarpeisiin sopivaksi. 
Kurssin aikana loimet suunnitellaan ja val-
mistetaan yhdessä ryhmän kanssa. Aikai-
sempaa kokemusta kudonnasta ei tarvitse 
olla. Kudontaan tarvittava välineistö löy-
tyy kutomolta, tarvitset vain omat kuteet 
mukaan. Lumput matoiksi, pellavat pyyh-
keiksi, villat shaaleiksi. Kutoen kaikkea ki-
vaa ja kaunista. Rakennetaan oma loimi tai 
yhteisloimia.

1900002 
Kudonta, Keskikaupunki 
Luovien alojen talo kudonta, 
Rauhankatu 8 
To 13.00–15.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Heidi Porkka 

1900004 
Kudonta, Metsäkylä 
Kiinteistö Oy Metsäkylän seuratalo,
 Metsäkyläntie 393 
Ke 14.30–17.00 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jaana Kuokka 

1900006 
Kudonta, Pyhältö 
Pyhällön kudontapiiri, 
Mäenpääntie 14 
Ma 12.45–15.15 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Heidi Porkka 

1900008 
Kudonta, Sivatti 
Sivatin kudontapiiri, Mäkipirtti,
Ylämäentie 93 
Ti 10.00–12.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jaana Kuokka 

Haminan kansalaisopistossa järjestetään monipuolista kädentaitojen opetusta mm. tek-
nisessä työssä, tekstiilityössä sekä erikoistekniikoissa. Kurssitarjonnasta löytyy sekä pe-
rinteisiä että uusia tekotapoja. Kädentaitojen opetuksen tavoitteena on tuottaa osaami-
sen iloa, kehittää luovuutta sekä ilmaisutaitoja.
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1900009 
Kudonta, Summa 
Summan kylä- ja kulttuurikeskus kudonta, 
Summantie 46 
Ke 18.00–20.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jaana Kuokka 

1900010 Kudonta, Uusi-Summa 
Uuden-Summan kudontapiiri, Ojatie 17 
Ti 15.00–17.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Heidi Porkka 

1900012 
Kudonta, Vilniemi 
Vilniemi urheilutalo, yläkerta, 
Seurantalontie 6 
Ma 18.00–20.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Heidi Porkka 

1902004 
Kudonta, Klamila 
Klamilan pienteollisuustalo, 
Häppiläntie 728 
Ma 14.30–17.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jaana Kuokka 

1903002 
Kudonta, Purho 
Seurala Purho, Purhontie 605 A 
Ma 10.00–12.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Heidi Porkka 

1903004 
Kudonta, Saivikkala 
Saivikkalan vanha kansakoulu, 
Keskustie 11 
Ti 9.00–11.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Liisa Jääskeläinen 
Kangaspuilla kutoen, alkeista aloittaen. 
Uusia kutojia mukaan innolla odottaen. 
Tavoitteena kutoa sisustustuotteita ja 
asusteita. Tarvittavat kudontavälineet ovat 
kutomolla. Materiaalit ja ideat voi tuoda 
halutessaan mukanaan tai ne hankitaan 
yhdessä sopien. 

MUUT KÄDENTAIDOT

1900001 
Värien harmoniaa ja neuleiden kauneutta 
Sevenon Oy, Fredrikinkatu 7 
To 18.00–20.15 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Anne Takanen 
Aloitetaan alkeista, luovuutta käyttäen 
ja neulotaan kirjoneuleita sekä intarsiaa. 
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Keskitytään väreihin ja kuvioihin, samalla 
skandinaaviseen tyylikkyyteen. Tutustu-
taan Kaffe Fasset -tekniikkaan. Tavoittee-
na neuletakki tai -pusero. Materiaalit ja 
välineet katsotaan kun ensimmäiset koe-
tilkut on neulottu. Muistiinpanovälineet 
mukaan!

1900016 
Pitsinnypläys 
Vilniemi urheilutalo, Seurantalontie 6 
Ti 18.00–20.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Merja Kanerva 
Kurssi sopii kaikille nypläyksestä kiinnos-
tuneille, niin vasta-alkajille kuin jo aiem-
min nyplänneille. Etenemme kurssilla 
kunkin opiskelijan taitojen ja osaamisen 
mukaan.Opetus tapahtuu non-stoppina. 

1901036 
Nukkekodin huonekalut ja koriste-esineet 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
To 18.00–20.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Sanna Munukka-Airaksinen 
Askarrellaan yhdessä nukkekotiin huo-
nekaluja ja koriste-esineitä! Ei väliä onko 
nukkekoti vielä edes olemassa tai mitä 
aikakautta se kuvaa. Kaikki kiinnostuneet 
mukaan! Jaetaan ideoita ja mietitään yh-
dessä sisustuksia. 

1901038 
Askartelua / DIY aikuisille 
Pappilansalmen koulu luokkahuone 141B 
monitoimitila Monex, Pappilankatu 1 
Ma 18.00–20.30 
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29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Sanna Munukka-Airaksinen 
Tehdään mitä halutaan! Mietitään ja suun-
nitellaan yhdessä mitä tehdään, peilejä, 
kanaverkkotöitä, kransseja, koruja jne. jne.
Kurssilla askartelu vaatii omia materiaa-
leja, eli käy heti säästämään ja kaivamaan 
jemmoista kaikkea mahdollista kivaa! 

1903005
Tilkkutyö-piiri 
Yritystalo (Miehikkälän 
vanha kirjasto), Keskustie 9 

Ti 16.30–19.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Anna-Maija Kaitainen 
Tilkkutyöpiirissä valmistetaan erilaisia 
tuotteita tilkkutyö-menetelmiä käyttäen. 
Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. Syys-
kaudella aiheena on mm. japanilaiset käsi-
työmenetelmät ja pehmolelun valmistus.
Kurssilla tarvitset oman ompelukoneen 
sekä perusompelutarvikkeet. Käytämme 
pääosin kierrätyskankaita. 

1903006
Käsillä tekemisen iloa, Suur-Miehikkälä 
Suur-Miehikkälän seurantalo, 
Soppikankaantie 30 
To 10.00–12.30 

MIEHIKKÄLÄ
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1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Mirja Sairanen 
Kurssi on tarkoitettu käsitöistä kiinnostu-
neille. Opiskelemme erilaisia tekniikoita 
hyödyntäen erilaisia materiaaleja. Sopii 
vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille. 

1903008 
Ekotekoja yhdessä — luonnollisesti  
Miehikkälässä 
Idän pellon kirpputori, Keskustie 19 
Ma 18.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023  
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Alla Bytchkova 
Perehdytään kestävän kehityksen kah-
teen osa-alueesen, kierrätys ja sosiaali-
suus. Tunneilla ideoidaan ja toteutetaan 
yhdessä erilaisia käyttötapoja kierrätyk-
seen tuotujen tavaroiden uusiokäytölle 
luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla. 
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat valmiita 
toimimaan tulevaisuuden hyväksi ja haas-
tamaan kulutustottumuksia suomalaisen 
luonnon säilyttämiseksi. Idän pelto ry:n 
suurella humaintaarisella kirpputorilla on 
runsaasti mitä erilaisempaan uusiokäyt-
töön soveltuvaa tavaraa, joka on korvauk-
setta opiskelijoiden käytössä. Tarvittavat 
välineet löytyvät myös kirpputorilta. 

PUU- JA METALLITYÖT

Valmistetaan puutöitä kotiin ja mökille. 
Opitaan turvallista työskentelyä käsin ja 
konein. Omat materiaalit, ideat ja suunni-
telmat mitoilla mukaan. 

1900018 
Puutyöpiiri naisille 
Vehkalahden koulu, 
puutyöluokka 1087, Ruissalontie 10 
Ma 17.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jari Pasi 

1900019 
Puutyö ja metallityö tiistai 
Vehkalahden koulu, puutyöluokka 1087, 
Ruissalontie 10 
Ti 17.00–19.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jari Pasi 

1900022 
Puutyö ja metallityö torstai 
Vehkalahden koulu, 
puutyöluokka 1087, Ruissalontie 10 
To 18.00–20.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 36 sl, 39 kl 
Kurssimaksu: 110,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 55,00 €, Kevät: 55,00 €) 
Jari Pasi 
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LIIKUNTA JA TANSSI

Liikunta- ja tanssikursseilla tavoitteenamme on tarjota sinulle onnistumisen ja oppimi-
sen kokemuksia sekä laadukasta opetusta unohtamatta yhdessä liikkumisen iloa. Lapsille, 
nuorille ja perheille tarjolla on jo tuttujen kurssien lisäksi mm. 6-9-vuotiaille suunnattu 
lasten tanssiliikunta sekä nuorten ja aikuisten yhteinen Street Dance -kurssi. Aikuiset 
voivat edelleen kohottaa kuntoaan ja huolehtia hyvinvoinnistaan tutuilla terveys- ja 
kuntoliikuntakursseilla. Uusina kursseina tarjolla on mm. lisäpainotreeniä, kevyempää 
kuntopiiriharjoittelua sekä kuntonyrkkeilyä. Mieltä ja kehoaan voit tulla huoltamaan 
eritasoisille jooga-, pilates ja kehohuoltokursseille ja tanssista innostuneet pääsevät jat-
kamaan oppimista tuttujen tanssikurssien lisäksi myös Street- ja Just Dance kursseilla. 
Senioreille tarjoamme aikuisryhmien lisäksi omia terveysliikunta- ja kehonhuoltokursse-
ja. Uutuutena oppaasta löytyy myös senioreille hyvin sopiva Zumba Gold -kurssi. Kurssit 
toteutuvat tarvittaessa etäopetuksena opiston käyttämien etäopetustyökalujen kautta.

KUNTOLIIKUNTA
2000003
Rapakuntotreeni, Ekami 
Ekami Haminan kampus G006, 
Viipurinkatu 17 
To 18.00–18.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 

Kurssimaksu: 0,00 € 
Tuija Teräslahti 
Tule mukaan! -ilmaiskurssi.
Tämän kurssin tavoitteena on auttaa sinua 
kohottamaan terveyskuntoasi helposti 
ja motivoivasti. Tuntien aikana harjoitte-
lemme niin lihas- kuin kestävyyskuntoa, 
nivelten ja rangan liikkuvuuksia sekä taitoa 
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ja tasapainoa unohtamatta tietenkään liik-
kumisen iloa ja mukavaa yhdessäoloa.
Tällä tunnilla huono kunto tai pienet 
krempat eivät ole esteenä osallistumisel-
le, sillä opettajan ammattitaito takaa sen 
että pystyt tekemään harjoitukset oman 
kunto- ja taitotasosi mukaisesti. Tunnille 
tarvitset mukaasi vain oman alustan (esim. 
pyyhe sopii tähän mainiosti). Ensimmäi-
sellä tunnilla teemme kevyen kuntojum-
pan/liikkuvuusharjoituksen. Loput tun-
tisisällöt suunnitellaan aina kurssilaisten 
toiveiden, ja mahdollisuuksien mukaisesti.
Kurssin opettajana toimii työfysiotera-
peutti, terveystieteiden maisteri ja -opet-
taja jolla on yli 30 vuoden työkokemus 
opetus- ja ohjaustyöstä. 

2000004 
Kuntojumppa, Vilniemi 
Vilniemi urheilutalo, sali, Seurantalontie 6 
Ke 16.00–16.45 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Rantala 
Monipuolinen perusjumppa. Alkulämmit-
telyn jälkeen teemme lihaskuntoa vahvis-
tavaa ja sykettä nostattavia harjoitteita, 
teemojen vaihdellessa osallistujien toivei-
den mukaan. 

Kuntopiiritreenit

Voit tuoda tunnille mukaasi oman alustan 
ja mahdollisesti hikipyyhkeen ja juoma-
pullon. Kurssien opettajana toimii työfy-
sioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja 
-opettaja jolla on yli 30 vuoden työkoke-
mus opetus- ja ohjaustyöstä. 

2000006 
Kuntopiiritreeni perjantai, 
Linnoituksen uimahalli, yläsali 
Puistokatu 1 
Pe 17.15–18.00 
2.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 
Tehokas kiertoharjoittelutunti, jossa teh-
dään sykkeenkohotuksia ja lihaskuntoliik-
keitä oman kehon painolla sekä erilaisilla 
välineillä. Tunnin alussa on yhteinen alku-
verryttely ja tuntien aikana saat tarpeen 
mukaan henkilökohtaista neuvontaa ja 
ohjausta. Kurssin tavoitteena on sekä li-
haskunnon. lihasvoiman, liikkuvuuksien 
että hapenottokyvyn kehittäminen/yllä-
pysyminen. Tämä tunti soveltuu parhai-
ten jo vähän kuntoliikuntaa harrastaneille 
henkilöille joilla ei ole terveydellisiä esteitä 
sykettä nostavalle liikunnalle. 
Huom! syyslukukauden 3 ensimmäistä 
tuntia pidetään poikkeuksellisesti Linnoi-
tuksen päiväkodilla osoitteessa Kaarlonka-
tu 4. 

2000007 
Kevyempi kuntopiiritreeni tiistai, Ekami 
Ekami Haminan kampus G006, 
Viipurinkatu 17 
Ti 17.15–18.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 
Tervetuloa mukaan tekemään kokonais-
valtaista kiertoharjoittelua kevyemmällä 
sykkeellä. Tunneilla tehdään pääasiassa li-
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haskuntoliikkeitä oman kehon painolla sekä 
erilaisilla välineillä. Tunnin alussa on yhtei-
nen alkuverryttely ja lopussa palauttavat 
liikkuvuusharjoittelut. Kurssin tavoitteena 
on sekä lihaskunnon, liikkuvuuksien että 
hapenottokyvyn kehittäminen/ylläpysy-
minen. Tämä tunti sopii hyvin kuntoliikun-
taa aloitteleville tai enemmän kuntoilevalle 
kevyemmäksi harjoitukseksi. Harjoitukset 
ovat sovellettavissa opettajan ohjauksel-
la kunkin osallistujan kunto- ja taitotasoa 
vastaavaksi ja saat tarvittaessa tuntien ai-
kana henkilökohtaista ohjausta/neuvontaa. 

2000008 
Lihaskuntojumppa, Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ke 17.30–18.15 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 
Tällä kurssilla liikumme ja hikoilemme yh-
dessä, rennolla fiiliksellä. Tunnit sisältävät 
monipuolisia kestävyys- ja lihaskuntohar-
joituksia mukaansa tempaavan musiikin 
tahtiin unohtamatta liikunnan tuomaa hy-
vää mieltä ja oloa. Tämä tunti sopii kaikille, 
sillä ammattitaitoisen opettajan ohjaukses-
sa harjoitteet ovat sovellettavissa jokaisen 
omalle lähtö-/ kuntotasolle sopiviksi. Ota 
tunnille mukaasi oma alusta. Tunnilla käy-
tettävät pienvälineet (mm. kuminauhat, 
kahvakuulat ja lisäpainot) löytyvät opet-
tajalta/opetustiloista. Kurssin opettajana 
toimii työfysioterapeutti, terveystieteiden 
maisteri ja -opettaja jolla on yli 30 vuoden 
työkokemus opetus- ja ohjaustyöstä. 

2000009 
Tehotreeni lisäpainoilla, 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
La 10.30–11.25 
3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Tuija Teräslahti 
Tällä kurssilla tavoitteena on harjoittaa 
pääasiassa lihasvoimaa ja lihaskuntoa sekä 
kestävyyskuntoa mukaansatempaavan 
musiikin tahdissa. Harjoittelussa hyödyn-
netään monipuolisesti niin levytankoja, 
levypainoja kuin kahvakuulia. Tunti ei si-
sällä askelsarjoja. Tunti soveltuu parhai-
ten henkilöille joilla ei ole terveydellistä 
estettä sykettä jonkinverran nostavalle 
liikunnalle.
Ammattitaitoisen opettajan ohjaukses-
sa tehtävät harjoitteet ovat toki sovel-
lettavissa jokaisen taito- ja kuntotasolle 
sopivaksi. Tuntien aikana saat myös tar-
vittaessa henkilökohtaista ohjausta oman 
harjoittelusi tueksi. Ota tunnille mukaasi 
oma alusta sekä hikipyyhe ja juomapullo. 
Kurssin opettajana toimii työfysiotera-
peutti, terveystieteiden maisteri ja terve-
ystieteiden opettaja jolla on yli 30 vuo-
den työkokemus ohjaus- ja opetustyöstä. 

2000010 
Miesten liikuntapiiri, Husulan koulu 
Husulan koulu, sali, Töytärintie 20 
Ti 19.00–19.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Jari Hallikainen 

LIIKUNTA JA TANSSI
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Perusjumppaa. Alkulämmittely, venyt-
telyä, lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita, 
loppuvenyttely. 

2000012 
Naisten lihaskuntojumppa, Kannusjärvi 
Kannusjärven koulu, sali, 
Keskikyläntie 233 
Ke 18.00–18.45 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Heini Tirranen 
Lihaskuntojumppa, joka on tarkoitettu 
peruskuntoisille teineistä eläkeläisiin. Te-
hokas jumppa lihaskunnon, kehonhallin-
nan ja liikkuvuuden ylläpitoon. Tuntien 
aikana käydään läpi monipuolisesti eri li-
hasryhmät kehonpainoa hyväksikäyttäen. 
Toisinaan apuna käytetään kevyitä käsipai-
noja tai keppiä. Rento ilmapiiri antaa mah-
dollisuuden jumpata oaman kuntotason 
mukaisesti. Jumpan lopussa venytellään. 

2000014 
RVP, Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
To 16.45–17.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 Tunte-
ja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Rantala 
Reidet-vatsa-pakarat. Monipuolinen ke-
hon suuriin lihasryhmiin keskittyvä treeni, 
muita kehon osia unohtamatta. Teemme 
usein liikkeitä myös käsiin nojaten. Mu-
kaan jumppamatto ja juomapullo. 

2000016 
Kevyt kuntojumppa, Tervakartano 
Tervakartano kohtaamispaikka, 
Kerrospolku 2 
Ke 18.00–18.45 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Rantala 
Kevyt koko kehon jumppa kaiken kun-
toisille. Helpon alkulämmittelyn jälkeen 
lihaskuntoa kohottava treeni vaihtelevin 
teemoin, omaa kehonpainoa sekä ryhmän 
toiveiden mukaan erilaisia välineitä käyt-
täen. Lopuksi venytellään treenatut lihas-
ryhmät. Varaa mukaan jumppamatto ja 
juomapullo. 

2011104 
Kuntojumppa, Pitkäkoski 
Pitkäkosken entinen alakoulu, 
Kalliokoskentie 45 
Ti 18.00–18.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Aija Mutku 
Monipuolista kuntojumppaa kaikille ja kai-
kentasoisille liikkujille. Harjoitteet lisäävät 
mm. lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta 
ja tasapainoa. Liikkeet opastetaan kaikkien 
kuntotaso huomioiden. Harjoittelemme 
kehon omalla painolla tai välineitä käyttäen 
(esim. kuminauhat, kepit, kahvakuulat 
jne.) musiikilla höystettynä. Mukana myös 
kehonhuolto ja rentoutuminen. Opiskeli-
joiden toiveita huomioidaan. Oma jump-
pamatto suositeltava. Kunkin käytettävissä 
olevat välineet kartoitetaan kurssin alussa. 
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2011106
Kuntojumppa, 
Salo-Miehikkälä 
Salo-Miehikkälän seurantalo, sali, 
Maaskolantie 7 
Ti 19.00–19.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
David Tonarini 
Monipuolista liikettä vaihtelevasti viik-
koon. Menyyssä mm. kuminauhajump-
paa, keppijumppaa, haastetta tasapainolle, 
keskivartalo- ja liikkuvuusharjoitteita. So-
pii kaikentasoisille liikkujille. 

2011110
Miesten liikunta, 
Muurikkalan seurojen talo 
Muurikkalantie 1110 
Ti 19.15–20.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 24 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jarmo Piispanen 
Monipuolinen perusjumppa. Alkulämmit-
tely, monipuolinen lihaskuntoharjoitus 
eri lihasryhmille. Ohjelma jakaantuu al-
kulämmittelyyn, lihaskuntoharjoituksiin 
ja venytyksiin. Tavoitteena lihaskunnon 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Jumpan 
jälkeen saat hyvän olon tunteen kehoon ja 
mieleen, sopii kaikenikäisille. 

2011111
Kuntojumppa, Muurikkala 
Muurikkalan seurantalo, 
Muurikkalantie 1110 
To 19.00–20.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 Tunteja 
22,61 sl, 18,62 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Aija Mutku 
Monipuolista kuntojumppaa kaikille ja kai-
kentasoisille liikkujille. Harjoitteet lisäävät 
mm. lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta 
ja tasapainoa. Harjoitukset tehdään kehon 
omalla painolla tai välineitä avuksi käyttäen. 
Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskun-
to-osuuden, liikkuvuutta ja tasapainoa edis-
täviä liikkeitä ja lopuksi venytykset. Liikkeet 
opastetaan kaikkien kuntotaso huomioiden. 
Lisäpontta hyvästä musiikista. Kehonhuol-
to ja rentoutuminen myös ohjelmassa. 
Opiskelijoiden toiveet otetaan huomioon. 
Oma jumppamatto suositeltava. Käytettä-
vistä välineistä sovitaan yhdessä. 

Naisten liikunnat

Kaikentasoisille ja -kuntoisille omasta kun-
nosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille hy-
pytöntä ja monipuolista kuntojumppaa mu-
kavassa ja kannustavassa ryhmässä. Helppo 
alkulämmittely. Tavoitteena ylläpitää ja lisä-
tä liikkuvuutta, tasapainoa, voimaa, kestä-
vyyttä ja keskivartalon hallintaa. Liikkeissä 
pyritään huomioimaan kehon kaikki lihas-
ryhmät. Loppuvenyttely rauhoittaa sekä 
kehoa että mieltä. Tunneilla hyödynnetään 
erilaisia välineitä kuten keppejä, vastusku-
minauhoja, villasukkia ja pilatesrullia. Oman 
jumppamaton käyttö suositeltavaa. 

LIIKUNTA JA TANSSILIIKUNTA JA TANSSI
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53

LIIKUNTA JA TERVEYS

2011112
Naisten liikunta, Muurikkala 
Muurikkalan seurantalo, 
Muurikkalantie 1110 
Ma 18.30–20.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Ritva Takala 

2011114
Naisten liikunta, 
Suur-Miehikkälä 
Suur-Miehikkälän seurantalo, 
sali, Soppikankaantie 30 
Ke 19.00–19.45 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Ritva Takala 

2021208
Naisten kuntojumppa, Klamila 
Klamilan koulu, Häppiläntie 750 
Ti 18.30–20.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Ritva Takala 

2021210
Naisten liikunta, Harjun oppimiskeskus 
Harjun oppimiskeskus, sali, 
Katariinankuja 19 

Ti 16.45–18.15 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Ritva Takala 

2021212
Naisten liikunta, Virolahti 
Virolahden ya/lukion sali, Rantatie 5 
Ke 17.00–18.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Tunte-
ja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Ritva Takala 

2021206
Miesten liikuntapiiri, 
Virojoen koulu ala-aste 
Virojoen koulun sali, Rantatie 9 
Ma 18.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jarmo Piispanen 
Monipuolinen perusjumppa. Alkulämmit-
tely, monipuolinen lihaskuntoharjoitus 
eri lihasryhmille. Ohjelma jakaantuu al-
kulämmittelyyn, lihaskuntoharjoituksiin 
ja venytyksiin. Tavoitteena lihaskunnon 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Jumpan 
jälkeen saat hyvän olon tunteen kehoon 

MIEHIKKÄLÄ

VIROLAHTI
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ja mieleen, Sopii kaikenikäisille. Kurssi to-
teutuu tarvittaessa etäopetuksena opiston 
käyttämien etäopetustyökalujen kautta. 

2021213 
Kuntonyrkkeily, Ruissalon liikuntahalli 
Ruissalon liikuntahalli/nyrkkeilysali, 
Ruissalontie 12 
Su 18.00–19.00 
4.9.–27.11.2022, 15.1.–23.4.2023 
Tunteja 15,96 sl, 17,29 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Noora Ahtiainen 
Kuntonyrkkeily on sopiva laji ikään, su-
kupuoleen ja kuntoon katsomatta. Kun-
tonyrkkeily auttaa ehkäisemään niska- ja 
hartiavaivoja. Laji kasvattaa reagointino-
peutta, kehon koordinaatiota ja lihasvoi-
maa. Tunnit aloitetaan alkulämmittelyllä 
virittämällä keho tulevaa harjoitusta var-
ten. Varsinainen tunti sisältää varjonyrk-
keilyn lisäksi pari- sekä säkkiharjoittelua. 
Venyttelyt tunnin lopussa nopeuttavat 
kehon palautumista. Tunnille tarvitset 
omat nyrkkeilyhanskat. Ensimmäisellä 
harjoituskerralla pärjäät ilman omia hans-
koja ja ohjaaja opastaa niiden valinnassa. 
Sisäänkäynti nykkeilysaliin tapahtuu yh-
dessä opettajan kanssa, liikuntahallin pää-
ovilta noin 10 min ennen tunnin alkamista. 

Kahvakuula

Kahvakuulatreeni on hauskaa, monipuo-
lista ja tehokasta harjoittelua jonka ta-
voitteena on lihasvoiman, lihaskunnon, 
kestävyyskunnon sekä liikkuvuuksien 
parantuminen. Tunnit etenevät ja suun-
nitellaan huomioiden osallistujien kun-
to- ja taitotaso. Tunneilla keskitytään 

aina hyvään liiketekniikkaan unohtamatta 
vaihtoehtoisia ja motivoivia tapoja tehdä 
harjoituksia. Tuntien aikana saat myös tar-
vittaessa henkilökohtaista ohjausta oman 
harjoittelusi tueksi. Kansalaisopistolla 
on lainattavana joitakin 4kg, 6kg ja 8kg 
kahvakuulia, mutta voit halutessasi ottaa 
mukaan myös omat kuulasi. Alustaa tällä 
tunnilla ei tarvita. Osa kurssin tunneista 
voidaan pitää ulkona, tästä opettaja so-
pii ryhmän kanssa aina erikseen. Kurssin 
opettajana toimii työfysioterapeutti, ter-
veystieteiden maisteri ja -opettaja jolla 
on yli 30 vuoden työkokemus opetus- ja 
ohjaustyöstä. 

2002002 
Kahvakuulatreeni maanantai, 
Poitsilan koulu 
Poitsilan koulu, sali, Rastipolku 7 
Ma 19.00–19.45 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 

2002004 
Kahvakuulatreeni torstai, Poitsilan koulu 
Poitsilan koulu, sali, Rastipolku 7 
To 19.15–20.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 

LIIKUNTA JA TANSSI



55SYYSLOMA 24.10.–30.10.2022, TALVILOMA 27.2.–5.3.2023

TANSSI

2004000 
Zumba Gold, 
Linnoituksen uimahallin yläsali, 
Puistokatu 1 
Ke 9.00–9.45 
21.9.–14.12.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Kosareva 
Helppo, tehokas ja hauska tanssijumppa 
matalalla kynnyksellä. Aiempaa kokemus-
ta ei tarvita. 

2004002 
Dancing Queen, Tanssijoiden sali 
Haminan seudun Tanssijoiden sali, 
Puistokatu 8 
Ma 18.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Heli Kärki 
Naisellinen tanssitunti, joka sopii kaike-
nikäisille. Tunnilla harjoittelemme mo-
nipuolisesti kehonkäyttöä eri tanssilajeja 
hyödyntäen. Kokeilemme lajeja salsasta 
balettiin, toiveiden mukaan. Tunnilla on li-
säksi kehonhuoltoa ja lihaskuntoa ja näissä 
keskitymme erityisesti hyvän ryhdin löy-
tämiseen sekä sulavan ja helppoon liikku-
miseen. Tervetuloa tanssimaan! Mukaan 
tarvitset juomapullon ja jumppamaton. 

2004004 
Happy hour tanssillinen liikunta, 
Tervakartano 

Tervakartano kohtaamispaikka, 
Kerrospolku 2 
Ti 17.00–18.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Leena Rantala 
Tunti koostuu tanssillisesta alkuläm-
mittelystä vaihtuvin teemoin, lihaskun-
to-osuudesta sekä venyttelystä.Tehdään 
harjoituksia pysty-, sekä lattiatasossa. Va-
raa mukaan jumppamatto ja juomapullo. 
Kurssi toteutuu tarvittaessa etäopetukse-
na opiston käyttämien etäopetustyökalu-
jen kautta. 

Itämainen tanssi

Itämainen tanssi on alunperin Pohjois-Af-
rikassa ja Lähi-Idässä eri kulttuurien 
yhteisvaikutteissa pitkän ajan kuluessa 
kehittynyt esittävä soolotanssityyli, jol-
le on ominaista naisellinen liikekieli, sekä 
pehmeät ja terävät liikkeet. Laji tukee 
kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä aut-
taa vahvistamaan erityisesti keskivartalon 
lihaksia. Kurssilla opettelemme itämaise-
tanssin perustekniikkaa ja liikevariaatioita. 
Ota mukaasi joustavat vaatteet, juoma-
pullo ja lantiolle huivi. 

2004006 
Itämainen tanssi alkeet, 
Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ma 19.30–21.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 26 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
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(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Leena Rantala 

2004008
Itämainen tanssi jatko 1 maanantai, 
Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ma 18.00–19.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Leena Rantala 
Itämaisen tanssin tekniikkaa ja koreografi -
aa alkeet osaaville. 

2004010
Itämainen tanssi jatko 2 tiistai, 
Tervakartano 
Tervakartano kohtaamispaikka, 
Kerrospolku 2 
Ti 18.30–20.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Leena Rantala 
Itämaisen tanssin vaativampaa tekniikkaa 
ja koreografi aa useamman vuoden harras-
taneille. mukaan tanssihuntu ja viuhkahui-
vit. 

2004012
Kansantanssit aikuisille, 
Summan Pirttilä, Summantie 13 
Ma 18.30–20.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 

Tarja Partanen 
Suomalaisia ja pohjoismaisia kansantans-
seja ja koreografi oita sekä tanssikokonai-
suuksia. Tule opettelemaan mm. jenkkaa, 
sottisia, polkkaa ja masurkkaa. Soveltuu 
myös aloittelijoille. Matalakorkoiset tans-
siin sopivat sisäjalkineet. 

2004014
Energiaa Tanssista! 
Virolahti, Rajasali 
Itätie 1 
Ti 17.00–18.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Sofi a Niskanen 
Tunti on naisille, jotka haluavat hikeä ja 
hauskanpitoa samassa paketissa. Tunnin 
ensimmäisellä puoliskolla lämmittelemme 
kehoa eri musiikkityylien tahtiin. Alkutun-
nin aikana nostamme sykettä ja lihakset 
lämpiminä teemme lihaskunto-osuuden 
unohtamatta kyykkyjä, vatsoja ja lank-
kua. Toinen puolisko kostuu tanssisarjan 
harjoittelusta, joka antaa mahdollisuuden 
heittäytyä eri tunnelmiin eri tyylilajein.
Lähes jokaisella tunnilla on itämainen 
osuus, jossa pääsemme väristelmään ja 
opimme hallitsemaan keskivartalon eri li-
haksia. Lopuksi venyttelemme ja rentou-
dumme rauhallisen musiikin siivittämänä. 
Mukaan vesipullo, joogamatto/alusta ja 
tanssitossut tms. 

VIROLAHTI
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2004016 
Just Dance, Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Pe 17.15–18.00 
2.9.–25.11.2022, 12.1.–21.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Jasmine Jacksen 
Kuntoa kohottava, hyvän mielen tanssi-
tunti. Tunnilla tanssitaan vaihtuvan mu-
siikikn tahtiin helpoin tanssiliikkein. Tunti 
sopii kaiken ikäisille ja tasoisille jammaili-
joille. Heitä hetkeksi arkiasiat nurkkaan ja 
Just Dance! Tunnille tarvitset sinulle mu-
kavat ja joustavat tanssivaatteet, juoma-
pullon, hikipyyhkeen, sekä sisätossut. 

2004018 
Street Dance nuoret ja aikuiset, 
Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Pe 18.00–19.00 
2.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 
Tunteja 15,96 sl, 17,29 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Jasmine Jacksen 
Hauska ja energinen tanssitunti. Tunnilla 
sekoitetaan eri tanssityylejä hip hopista 
twerkkiin. Tunti koostuu alkulämmittelys-
tä ja koreografisesta osuudesta. Tunti sopii 
kaiken tasoisille tanssijoille ja taso mu-
kautetaan osallistujien tason mukaisesti. 
Joustavat tanssivaatteet, sisäkengät, sekä 
juomapullo 

Pilates

2006004 Pilates, jatko, 
Haminan liikuntahallin peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ma 10.00–10.45 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Elina Päiviö 
Pilates-harjoittelu on turvallinen ja te-
hokas keino kehon syvien lihasten vah-
vistamiseen, ryhdin kohentamiseen ja 
hengitystekniikan kehittämiseen. Pila-
tes-harjoittelun avulla on mahdollista ke-
hittää myös kehonhallintaa ja ymmärrystä 
omasta kehosta. Jatkotason pilates-kurssi 
soveltuu jo aiemmin pilates-metodia jon-
kin verran harjoittaneille. Kurssin ohjaaja 
on suorittanut pitkän pilates-ohjaaja-
koulutuksen. Pukeudu tunnille rennosti ja 
lämpimästi, ota mukaan oma jumppamat-
to tai -alusta. Salilta saa myös laina-alus-
toja. 

PhysioPilates

PhysioPilatestunnilla pilatesharjoitteluun 
yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen 
ja uusin tutkimustieto tuki- ja liikuntae-
limistön harjoittelusta. Tuntien aikana 
voit saavuttaa mm. paremman ryhdin ja 
pystyasennon hallinnan, terveemmän 
tuki- ja liikuntaelimistön, paremman ke-
hon tuntemuksen ja liikkeiden hallinnan, 
hyvän keskivartalon tuen ja elastisemman 
ja notkeamman kehon. Harjoitukset rau-
hoittavat myös hermostoa ja lisäävät pa-
lautumista. Tunnit etenevät rauhallisesti ja 
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opettajan ammattitaito ja työkokemus ta-
kaavat sen, että saat tuntien aikana omien 
tarpeidesi mukaisia, ja sinulle soveltuvia 
harjoitteita ja tätä kautta opit tekemään 
liikkeet itsellesi sopivalla tasolla myös ko-
tona. Tuntien aika saat myös henkilökoh-
taista ohjausta oman harjoittelusi tueksi.
Tunti soveltuu niin aloittaville kuin jatka-
ville opiskelijoille. Aikaisempaa kokemus-
ta harjoittelusta et tarvitse. Ota mukaasi 
oma alusta ja mahdollisesti pieni pyyhe. 
Voit käyttää harjoittelussa apuna pilates-
palloa jonka saat lainaksi opettajalta. Kurs-
sin opettajana toimii työfysioterapeutti, 
terveystieteiden maisteri ja -opettaja jolla 
on yli 30 vuoden työkokemus opetus- ja 
ohjaustyöstä. 

2006009
PhysioPilates maanantai, Ekami 
Ekami Haminan kampus G006, 
Viipurinkatu 17 
Ma 17.30–18.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 47,50 €, Kevät: 47,50 €) 
Tuija Teräslahti 

20060091 
PhysioPilates tiistai, Ekami 
Ekami Haminan kampus G006, 
Viipurinkatu 17 
Ti 18.00–19.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Tuija Teräslahti 

2006010 
PhysioPilates torstai, Ekami 
Ekami Haminan kampus G006, 
Viipurinkatu 17 
To 17.00–18.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Kevät: 43,00 €, Syksy: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 

2006012
PhysioPilates lauantai, 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
La 11.30–13.00 
3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Tuija Teräslahti 

Jooga

Tunneilla teemme joogaan pohjautuvia, 
kehoa vahvistavia ja liikkuvuutta paranta-
via liikkeitä. Harjoitusten avulla kehitäm-
me myös keskittymiskykyä, hengitystek-
niikkaa ja tavoittelemme kehon ja mielen 
tasapainoa. Tunti soveltuu perusterveille 
henkilöille ja myös vasta-alkajille ilman 
aiempaa kokemusta joogasta. Kurssien 
ohjaaja on RYT-200-sertifioitu jooga-
opettaja ja joogaterapeutti. Tunnille rento 
ja lämmin pukeutuminen, oma jumppa-
matto tai-alusta ja juomapullo.

2007004 
Dynaaminen jooga tiistai, 
Linnoituksen päiväkoti, sali, Kaarlonkatu 4 
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Ti 17.10–18.40 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tun-
teja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Elina Päiviö 

2007006 
Dynaaminen jooga keskiviikko, 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ke 8.10–8.55 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Elina Päiviö 

Hathajooga

Hathajooga sopii kaikille, jotka haluavat 
huolehtia omasta terveydestään ja henki-
sestä hyvinvoinnistaan. Harjoitukset ovat 
Suomen joogaliiton opettamaa SJL-joo-
gaa, jonka perustana ovat keskittyneesti 
tehtävät liikkeet, tietoinen rentoutu-
minen, luonnollinen hengitys ja sisäisen 
hiljaisuuden kokeminen. Joogaliikkeet li-
säävät kehon liikkuvuutta, joustavuutta ja 
voimaa sekä ohjaavat kohti rentoutumista, 
mielen rauhoittumista ja syvempää itse-
tuntemusta. Jokainen tekee harjoitukset 
itseään varten omien voimiensa ja edelly-
tystensä mukaan. Tarvitset oman alustan 
ja joustavan vaatetuksen. Kurssin opettaja 
on Suomen Joogaliiton kouluttama joo-
ganopettaja SJL. 

2007008 
Hathajooga, 
Luovien alojen talo Heli Kärjen työhuone, 

Rauhankatu 8 
Ma 17.30–19.00 
12.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jaana Ahonen 

2007010 
Hathajooga, Poitsilan koulu, sali, 
Rastipolku 7 
Ma 15.30–17.00 
12.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 28 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Jaana Ahonen 

2007014 
Yinjooga, Linnoituksen päiväkoti, sali, 
Kaarlonkatu 4 
Ti 18.45–20.15 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Elina Päiviö 
Yinjooga-tunneilla teemme rauhalliseen 
tahtiin kehoa huoltavia ja palauttavia har-
joituksia. Tavoittelemme myös kehomie-
len tasapainoa hermostoa rauhoittavilla 
harjoituksilla. Kurssille osallistuminen ei 
edellytä joogavälineiden hankkimista, 
mutta välineiden käyttö tekee harjoitte-
lusta entistä mukavampaa ja vielä rentout-
tavampaa. Kurssin ohjaaja on koulutettu 
yinjoogaohjaaja.
Jos sinulla on joogatiilet ja/tai joogabol-
steri, ota ne mukaan tunnille. Jos ei ole, 
niin ota tunnille mukaan iso kylpypyyhe.
Joogavyön saa tunnin ajaksi lainaksi kan-
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salaisopistolta. Pukeudu tunnille rennosti 
ja lämpimästi, ota mukaan oma jumppa-
matto tai -alusta. 

2021216
Fitjooga ja venyttely, 
Virolahden yläaste/lukio, 
sali, Rantatie 5 
Ma 18.15–19.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
David Tonarini 
Joogatyyppistä liikkuvuusharjoittelua, pe-
rinteistä venyttelyä ja kehonhallintahar-
joitusta. Oma matto mukaan. 

Kehonhuolto ja venyttely

2005002
Kehonhuoltoa ja liikkuvuusharjoittelu, 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Ke 18.15–19.00 
31.8.–23.11.2022, 10.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Tuija Teräslahti 
Tällä kurssilla keskitymme tekemään koko 
kehoa huoltavia ja liikkuvuuksia paranta-
via ja ylläpitäviä harjoituksia lempeästi ja 
vaikuttavasti. Tunnit sisältävät pääsään-
töisesti toiminnallisia, dynaamisia liikku-
vuusharjoituksia sekä fasciaharjoituksia. 
Kurssin aikana saat myös henkilökohtais-

ta ohjausta omaharjoittelun tueksi. Ota 
tunnille mukaan oma alusta ja lämpimät 
vaatteet. Kurssin opettajana toimii työfy-
sioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja 
-opettaja jolla on yli 30 vuoden työkoke-
mus opetus- ja ohjaustyöstä. 

2005004
Kehonhuolto ja venyttely, Vilniemi 
Vilniemi urheilutalo, sali, Seurantalontie 6 
Ke 16.45–17.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Rantala 
Rauhallinen koko kehoa hoitava tunti, 
jossa etenemme liikkuvuusharjoitteiden 
kautta venytyksiin. Varaa mukaan jump-
pamatto ja juomapullo. 

20050081
Kehonhuolto, Tervakartano 
Tervakartano kohtaamispaikka, 
Kerrospolku 2 
Ke 18.45–19.30 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Rantala 
Kehonhallintaa ja liikkuvuutta kehittävä 
rauhallinen ja lempeä tunti venytyksineen. 
Varaa mukaan jumppamatto ja juomapul-
lo. 

20050082
Venyttely/tasapaino ja liikkuvuus,
Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
To 17.30–19.00 

VIROLAHTI
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1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 50,00 €, Kevät: 50,00 €) 
Leena Rantala 
Tällä tunnilla huollamme kehon jalkapoh-
jista päähän asti erilaisia tekniikoita ja vä-
lineitä hyödyntäen.Tavoitteena on oman 
kehotietoisuuden lisääminen sekä rentou-
tuminen. Sopii kaikille ikään, kokemuk-
seen ja peruskuntoon katsomatta, sillä 
harjoitteita voidaan soveltaa yksilöllisesti 
tarpeen vaatiessa. Varaa mukaan rennot, 
joustavat ja lämpimät vaatteet, jumppa-
matto, nysty/terapiapallo, kuminauha ja 
pilatespallo (ohjaaja avustaa tarvittaessa 
hankkimisessa).

Lasten- ja perheliikunta

Kurssien tavoitteena on lapsen liikun-
ta- ja sosiaalisten taitojen tukeminen ja 
kehittyminen. Tunneilla lapsi oppii oman 
kehonsa hallintaa, perusliikkumista, yh-
dessäoloa ja onnistumisen iloa erilaisten 
leikkien, pelien ja harjoitteiden avulla. Voit 
ottaa tunnille mukaasi oman juomapullon. 
Jalkineita ei tällä tunnilla tarvita. Kurssi-
en opettajana toimii varhaiskasvatuksen 
opettaja Jukka Teräslahti, jolla on lasten 
liikunnan ammattitutkinto sekä lähes 30 
vuoden työkokemus opetus- ja ohjaus-
työstä.

2008010 
Lasten liikunta 4-5-vuotiaille, 
Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Ma 17.15–18.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 

Kurssimaksu: 43,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 21,50 €, Kevät: 21,50 €) 
Jukka Teräslahti 

2008012 
Lasten liikunta 5-7-vuotiaille, 
Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Ma 18.15–19.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 43,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 21,50 €, Kevät: 21,50 €) 
Jukka Teräslahti 

2008014 

Lasten (7-10 v.) ja aikuisten pelikerho, 
Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Ti 17.45–19.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tun-
teja 19,92 sl, 21,58 kl 
Kurssimaksu: 47,50 € Lukukausierät: 
(Syksy: 23,75 €, Kevät: 23,75 €) 
Jukka Teräslahti 
Kurssin tavoitteena on perusliikuntataito-
jen kehittyminen, uusien taitojen oppimi-
nen sekä yhdessä liikkumisen ilo. Tunneilla 
pelataan ja leikitään yhdessä monenlaisia 
perinteisiä ja uusia leikkejä ja pelejä. Tun-
nilla on hyvä olla mukana sisäjalkineet sekä 
juomapullo, sillä tämän tunnin tavoitteena 
on myös hikoilla. Kurssille ilmoittaudu-
taan lapsen nimellä. Huoltaja ilmoittaa 
omat yhteystietonsa maksaessaan kurs-
sin. Kurssimaksu sisältää sekä lapsen että 
aikuisen osallistumisen.
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2008016
Lasten (3-5 v.) ja aikuisten temppujump-
pa, Aseman koulu 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Ti 17.00–17.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 43,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 21,50 €, Kevät: 21,50 €) 
Jukka Teräslahti 
Tällä tunnilla lapset liikkuvat yhdessä van-
hemman kanssa positiivisessa ja kannusta-
vassa ilmapiirissä. Leikinomaisen kurssin 
tavoitteena on kehittää monipuolisesti 
lapsen liikunnallisia valmiuksia erilaisia 
harjoitteita hyödyntäen. Tunneilla pyri-
tään ottamaan huomioon lasten yksilöl-
liset liikunnan kehitysvaiheet ja niiden 
harjoittelussa käytetään apuna erilaisia 
liikuntavälineitä ja -menetelmiä. Kurssille 
ilmoittaudutaan lapsen nimellä. Huoltaja 
ilmoittaa omat yhteystietonsa maksaes-
saan kurssin. Kurssimaksu sisältää sekä 
lapsen että aikuisen osallistumisen. 

2008015
Lasten tanssiliikunta 6-9-v 
Linnoituksen päiväkoti 
Linnoituksen päiväkoti, sali, Kaarlonkatu 4 
Ti 16.20–17.05 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 43,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 21,50 €, Kevät: 21,50 €) 
Elina Päiviö 
Tunnilla harjoittelemme erilaisia liikun-
tataitoja ja tanssiliikkeitä musiikin säes-
tyksellä. Teemme lyhyitä koreografi oita 
eri tanssityyleistä, joten tunti sopii mai-
niosti monipuolisten taitojen opetteluun 
ja erilaisiin tanssityyleihin tutustumiseen. 

Kurssin ohjaaja on koulutettu tanssin-
opettaja. Tunnille pukeudutaan rentoihin 
liikuntavaatteisiin ja oma juomapullo on 
hyvä olla mukana. Tanssia voi paljain jaloin 
tai liikuntatossuissa. 

Sirkuskurssit

Sirkuskursseilla harjoittelemme akroba-
tiaa: kärrynpyöriä, päälläseisontaa,käsillä 
seisontaan,siltakaatoja. Tasapainoilua: rul-
lalla, palloilla, tasapainolaudoilla. Harjoit-
telemme trampoliinilla, jongleeraamme 
ynnä muuta mukavaa. Mukaan jumppa-
tossut/ sisäliikuntakengät, vesipullo, hiuk-
set kiinni. Voit halutessasi ottaa mukaan 
pienet eväät. Voit tulla opettelamaan uu-
sia taitoja tai syventämään entisiä! 

2021220
Sirkuskurssi 7-11 -vuotiaille, 
Virolahden koulun sali (syksy) 
Rantatie 9 
La 12.00–15.00, Su 12.00–15.00 
5.–6.11.2022 Tunteja 8 sl 
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Kurssimaksu: 32,00 € 
Kukka Kokkonen 

2021222 
Sirkuskurssi 7-11 -vuotiaille, 
Virolahden koulun sali (syksy) 
Rantatie 9 
La 12.00–15.00, Su 12.00–15.00 
3.–4.9.2022 Tunteja 8 sl 
Kurssimaksu: 32,00 € 
Kukka Kokkonen 

Vesiliikunta

2003002 
Allasryhmä keskiviikko, 
Linnoituksen uimahalli 
monitoimiallas, Puistokatu 1 
Ke 10.10–10.55 
21.9.–14.12.2022, 11.1.–12.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Leena Kosareva 
Monipuolista vesijumppaa, jossa käyte-
tää hyödyksi erilaisia välineitä sekä veden 
omaa vastusta. Tunti sopii kaikenikäisille. 

2003004 
Allasryhmä sunnuntai, 
Linnoituksen uimahalli 
Puistokatu 1 
Su 12.00–12.45 
25.9.–18.12.2022, 15.1.–23.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 86,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 43,00 €, Kevät: 43,00 €) 
Jasmine Jacksen 
Allasharjoittelu on tehokasta kuntoilua 
koko vartalolle veden vastusta hyväk-
si käyttäen. Harjoittelu tapahtuu isossa 

altaassa, hartiasyvyisessä vedessä. Tämä 
kurssi soveltuu myös aloittelijoille.
Tunnilla voidaan käyttää erilaisia välineitä 
helpottamaan liikkumista vedessä, lisää-
mään veden vastusta ja tehostamaan har-
joitusta. 

Senioriliikunta

Kaikkia senioriliikunnan kursseja tuetaan 
opetushallituksen myöntämällä opintose-
telirahoituksella. 

2009006 
Vilniemen Vetreät 
Vilniemi urheilutalo, sali, 
Seurantalontie 6 
Ti 10.15–11.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 66,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 33,00 €, Kevät: 33,00 €) 
Heli Kärki 
Monipuolista liikuntaa ikäihmisille. Teem-
me jumppaa sekä istuen että seisten. Jum-
passa painotetaan tasapainoa tukevia har-
joitteita. Mukaan tarvitset vesipullon. 

2009007 
Mäntlahden Vetreät 
Toivola, Mäntlahti, Museotie 820 
To 10.00–11.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 7,96 sl, 9,31 kl 
Kurssimaksu: 33,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 12,50 €, Kevät: 12,50 €) 
Pentti Järviö 
Aikuisten kuntovoimistelu naisille ja mie-
hille. Lihaskunnon ja liikkuvuuden ylläpito 
ja kehittäminen. Harjoitukset: Joka toinen 
torstai alkaen viikolla 35. Ilmoittautuminen 
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joko toimistoon tai ohjaajalle ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. 

2009010 
Seniorijumppa, Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
To 10.00–10.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 Tunte-
ja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 66,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 33,00 €, Kevät: 33,00 €) 
Heli Kärki 
Monipuolinen kevyt kuntojumppa, jon-
ka teemat voivat vaihdella osallistujen 
toiveiden mukaan. Tunnilla harjoitetaan 
lihaskunnon lisäksi kehonhallintaa ja tasa-

painoa, hengästymistä unohtamatta. Mu-
kaan tarvitset vesipullon ja jumppamaton. 

2009012 
Seniorivenyttely, Haminan liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
To 10.45–11.30 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 Tunte-
ja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 66,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 33,00 €, Kevät: 33,00 €) 
Heli Kärki 
Monipuolista kehonhuoltoa ja venyttelyä 
rauhallisen musiikin siivittämänä. 
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2009016 
PhysioPilates seniorit perjantai, Haminan 
liikuntahalli 
Haminan liikuntahalli peilisali, 
Kaarlonkatu 3 
Pe 11.00–12.30 
2.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 80,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 40,00 €, Kevät: 40,00 €) 
Tuija Teräslahti 
PhysioPilates tunnilla pilatesharjoitteluun 
yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen 
ja uusin tutkimustieto tuki- ja liikuntae-
limistön harjoittelusta. Tuntien aikana 
voit saavuttaa mm. paremman ryhdin ja 
pystyasennon hallinnan, terveemmän 
tuki- ja liikuntaelimistön, paremman ke-
hon tuntemuksen ja liikkeiden hallinnan, 
hyvän keskivartalon tuen ja elastisemman 
ja notkeamman kehon. Harjoitukset rau-
hoittavat myös hermostoa ja lisäävät pa-
lautumista. Tunnit etenevät rauhallisesti ja 
opettajan ammattitaito ja työkokemus ta-
kaavat sen, että saat tuntien aikana omien 
tarpeidesi mukaisia, ja sinulle soveltuvia 
harjoitteita ja tätä kautta opit tekemään 
liikkeet itsellesi sopivalla tasolla myös ko-
tona. Tuntien aika saat myös henkilökoh-
taista ohjausta oman harjoittelusi tueksi. 
Tunti soveltuu niin aloittaville kuin jatka-
ville opiskelijoille. Aikaisempaa kokemus-
ta harjoittelusta et tarvitse. Ota mukaasi 
oma alusta ja mahdollisesti pieni pyyhe. 
Voit käyttää harjoittelussa apuna pilates-
palloa jonka saat lainaksi opettajalta. Kurs-
sin opettajana toimii työfysioterapeutti, 
terveystieteiden maisteri ja -opettaja jolla 
on yli 30 vuoden työkokemus opetus- ja 
ohjaustyöstä. 

KOTITALOUS

KOTITALOUS

81023001 
Helppoa arkiruokaa (syksy) 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
Ma 17.00–18.30 
29.8.–21.11.2022 Tunteja 24 sl 
Kurssimaksu: 82,50 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opetellaan kokkaamaan ta-
vallista arkiruokaa matalla kynnyksellä. 
Kurssin aikana tehdään salaatteja, pääruo-
kia ja jälkiruokia edullisesti, hyödyntäen 
kauden raaka-aineita. Raaka-ainekulut 
(42,50€ per lukukausi) sisältyvät kurssi-
maksuun. Ota mukaasi omat sisäkengät ja 
esiliina sekä reipasta mieltä. 

81023002 
Helppoa arkiruokaa (kevät) 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
Ma 17.00–18.30 
9.1.–17.4.2023 Tunteja 26 kl 
Kurssimaksu: 82,50 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opetellaan kokkaamaan ta-
vallista arkiruokaa matalla kynnyksellä. 
Kurssin aikana tehdään salaatteja, pääruo-
kia ja jälkiruokia edullisesti, hyödyntäen 
kauden raaka-aineita. Raaka-ainekulut 
(42,50€ per lukukausi) sisältyvät kurssi-
maksuun. Ota mukaasi omat sisäkengät ja 
esiliina sekä reipasta mieltä.

Tämä kurssi on samansisältöinen kuin 
syyslukukaudella oleva kurssi. 
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ERITYISRYHMÄT

NÄYTTÄMÖTAITEET

2200002 
Draamaryhmä Ravistus 
Aseman koulu, luokka 115 
liikunta- ja terapiatila, Rautatienkatu 6 
Ti 17.00–19.15 
30.8.–22.11.2022 Tunteja 36 sl 
Kurssimaksu: 90,00 € 
Suvi Cande 
Draamaryhmä Ravistuksessa on mutka-
ton meininki. Sukella kanssamme näy-
telmien maailmoihin. Esiintymisen ja 
teatteriharjoitteiden kautta saat iloisen 
mielen lisäksi rohkeutta, uskallusta, it-
seluottamusta ja ystäviä! Joka vuotisena 
tavoitteenamme on harjoitella näytelmä 
esitettäväksi kevätlukukaudella. Näytelmä 

valitaan jo syyslukukaudella, joten vuo-
den loppuun mennessä roolit on jo jaet-
tu. Tammikuussa voi kuitenkin tiedustella 
mahdollisia peruutuspaikkoja. Tervetuloa 
iloiseen joukkoomme Kurssille sitoudu-
taaan koko lukuvuodeksi. Näytelmä va-
litaan jo syyslukukaudella, joten vuoden 
loppuun mennessä roolit on yleensä jo 
jaettu. Tervetuloa lämminhenkiseen jouk-
koomme. Varusteet: Rennot vaatteet, 
luistamattomat sisäkengät, -tossut tai jar-
rusukat. Talvisaikaan lämmintä päälle. Jos 
oppilas tarvitsee avustajan, on avustajan 
oltava paikalla oppitunneilla koko ajan. 

Kaikkia erityisryhmien kursseja paitsi Aistien lumo-kurssia tuetaan opetushallituksen 
myöntämällä opintosetelirahoituksella.
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KUVATAITEET

2201006
Warholit, kuvataiteen erityisryhmä 
kaikenikäisille 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Pe 17.00–18.30 
19.8.–2.12.2022, 13.1.–19.5.2023 
Tunteja 30 sl, 34 kl 
Kurssimaksu: 80,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 40,00 €, Kevät: 40,00 €) 
Terhi Penttilä 
Warholit-ryhmä opiskelee soveltaen Tai-
teen perusopetuksen kuvataidetta. Eri-
tyisryhmä on suunnattu kaikille, jotka 
tarvitsevat toimintaansa erityistä tukea. 
Kurssilla esimerkiksi maalataan, piirretään, 
valokuvataan, tehdään animaatioita ja tai-
degrafi ikkaa sekä kolmiulotteisia teoksia. 
Eri taitelijoiden teoksiin ja kuvataiteen il-
miöihin tutustuen rakennetaan pohjaa ku-
vataideharrastukselle. Erilaisia tekotapoja 
ja välineitä käytetään kokeillaan jokaisen 
omia lähtökohtia huomioiden. Oppitun-
nille saa tulla avustajan kanssa.Kurssi to-
teutuu tarvittaessa etäopetuksena opiston 
käyttämien etäopetustyökalujen kautta.
Kurssi on osa Taiteen perusopetuksen 
kuvataiteen kokonaisuutta. Kurssimaksu 
sisältää tarvittavat materiaalit ja työväli-
neet. 

KÄDENTAIDOT

2201011
Erkka-askartelukerho, Ryhmä 1 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
To 16.30–17.15 

1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 66,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 33,00 €, Kevät: 33,00 €) 
Marianne Päkki 
Erkka-askartelukerho, Ryhmä 1 on eri-
tyistä tukea ja enemmän ohjausta tarvit-
sevien erityisryhmä. Kurssilaiset tekevät 
eri vuodenaikoihin sopivia askarteluteh-
täviä ja kortteja. Erkka-askartelukerho on 
käsillä tekemisen harjoittelua, eri mate-
riaalien käsittelyä ja niihin tutustumista.
Kurssilaisilla on avustaja mukanaan.

2201012 
Erkka-askartelukerho, Ryhmä 2 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
To 17.30–19.00 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 80,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 40,00 €, Kevät: 40,00 €) 
Marianne Päkki 
Erkka-askartelukerho, Ryhmä 2 on itse-
näiseen toimintaan ja työskentelyyn pys-
tyvien erityisryhmä. Kurssilaiset tekevät 
eri vuodenaikoihin sopivia askartelutehtä-
viä ja kortteja. Erkka-askartelukerho 2 on 
käsillä tekemistä ja erilaisten materiaalien 
käsittelyä sekä niihin tutustumista.

2203010
Lauantaikerho kehitysvammaisille 
Puuhatupa Miehikkälä, Keskustie 8 
La 9.00–10.30 

MIEHIKKÄLÄ
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3.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 50,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 25,00 €, Kevät: 25,00 €) 
Liisa Jääskeläinen 
Viihtyisää yhdessäoloa kahvin ja askarte-
lun parissa.

MUU OPETUS, KASVATUS JA 
KOULUTUS

2201007 
Aistien lumo 6-9 -vuotiaat 
Taina Aholan työhuone, 
Aholanmäentie 144 
Ke 17.00–18.30 
26.10.–23.11.2022, 1.2.–1.3.2023 
Tunteja 8 sl, 8 kl 
Kurssimaksu: 28,00 € 
Taina Ahola 
Tule lumoutumaan kaikilla aisteilla.
Ryhmässä käytetään monipuolisesti kai-
kille aisteille harjoitteita mm. musiikkia, 
tuoksuja, ääniä, kuvataiteen menetelmiä, 
jne. Teemme jokaisella kerralla yhdelle 
aistille suunnattuja elämyksellisiä har-
joitteita. Kurssi on tarkoitettu aistiyli- tai 
aliherkille lapsille. Yhdellä kerralla tilassa 
mukana, ja työparina, suloinen aistimas-
kottipupumme Lumo. Kurssipaikka Lu-
molande, Liikkala. Materiaalimaksu 5€ 
(maksetaan opettajalle). Opettaja on kou-
lutukseltaan kasvatustieteen maisteri, rat-
kaisukeskeinen kuvataideterapeutti (loka-
kuu 2022), neuropsykiatrinen valmentaja 
ja aistiohjaaja. 

KOTITALOUS

8102100 
Kokkikerho erityisryhmille 

Ravimäki Palvelut Oy, 
Tarkka-ampujankatu 1 
Ke 17.00–19.15 
31.8.–23.11.2022 Tunteja 36 sl 
Kurssimaksu: 37,50 € 
Hanna Ohvo 
Maistuvaa kokkailua ja myös leipomista.
Jokainen kausi räätälöidään osallistujien 
mukaan. Suunnattu jonkinverran tukea 
ja apua tarvitseville kokkailijoille. Mah-
dollisen avustajan ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen.  

LASTEN – JA PERHELIIKUNTA

2200008 
Sosiaalinen sirkus erityislapsille (6-10 
-vuotiaille), Neuvottoman liikuntahalli 
Neuvottoman liikuntahalli osa A, 
Suntiontie 1 
To 16.00–16.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 10,00 €, Kevät: 10,00 €) 
Kukka Kokkonen 
Tavoitteena saada kokemuksia, tutustua 
välineisiin, toimia yhdessä. Saada iloa ja 
liikkumisen riemua yksilönä ja ryhmässä. 
Kehittää lapsen motoriikkaa, silmän ja kä-
den koordinaatiota ja henkistä identiteet-
tiä. Tasapainoilemme, jongleeraamme, 
harjoittelemme perusakrobatiaa. Tämä 
ryhmä on tarkoitettu lapsille joilla on eri-
tyisen tuen tarvetta. Oma avustaja voi olla 
tarvittaessa mukana ryhmässä. Mukaan 
jumppatossut tai sisäliikuntakengät ja ve-
sipullo, hiukset kiinni. 

ERITYISRYHMÄT MUITA KURSSEJA JA LUENTOJA
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ERITYISRYHMÄT MUITA KURSSEJA JA LUENTOJA

VESILIIKENNE

5102100 
Saaristonavigointi 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 215, Pappilankatu 1 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022 Tunteja 10 sl 
Kurssimaksu: 43,00 € 
Hannu Tarvainen 
Kurssi antaa valmiudet suorittaa Suomen 
Navigaatioliiton saaristolaivurin tutkin-
to. Opitaan merenkulun peruskäsitteitä, 
tutustutaan mm. paikanmääritykseen ja 
reittisuunnitteluun sekä veneilyturval-
lisuuteen liittyviin laitteisiin ja asioihin. 
Kurssilla käydään läpi navigoinnin teoriaa 
ja siihen liittyviä käytännön harjoituk-
sia, tutustutaan merenkulun käsitteisiin, 
tehdään merikarttaharjoituksia ja syven-
netään aiheita keskustelemalla. Opetus 
toteutetaan normaalina luokkaopetukse-
na käyttäen kurssiin kuuluvaa oppikirjaa 
ja muuta materiaalia. Joissakin tehtävissä 
voidaan tehdä myös pienryhmäharjoituk-
sia. Kurssi sopii kaikille veneilystä ja me-
renkulusta kiinnostuneille, jotka haluavat 
oppia turvallista vesillä liikkumista. Etukä-
teistietoja ei vaadita, joten kurssi soveltuu 
hyvin myös vasta-alkajille. 
Saaristonavigointikurssi antaa perusval-
miudet sekä turvalliseen veneilyyn että 
Suomen Navigaatioliiton virallisen saaris-
tolaivurin tutkinnon suorittamiseen. Tut-
kinto on vapaaehtoinen, mutta siihen on 
mahdollisuus osallistua kurssin jälkeen. 
Kurssilla käytetään oppikirjaa ”Veneilijän 
merenkulkuoppi 1 Saaristonavigointi 13. 
painos (Tuomas Pelto)” , harjoitusmeri-
karttaa ”Carta Marina” , harppia, astele-
vyä, viivoitinta ja loistoluetteloa. Lisäksi 

muistiinpanovälineet ja taskulaskin ovat 
hyödyllisiä. Oppimateriaalit voidaan tila-
ta yhteistilauksella ensimmäisellä oppi-
tunnilla. Oppimateriaalin hinta oppilasta 
kohden on n. 70-80 €. Kurssi toteutuu 
tarvittaessa etäopetuksena opiston käyt-
tämien etäopetustyökalujen kautta. 

5102200 
Rannikkolaivuri 
Pappilansalmen koulu, 
luokkahuone 215, Pappilankatu 1 
Ke 18.00–20.15 
11.1.–12.4.2023 Tunteja 33 kl 
Kurssimaksu: 43,00 € 
Hannu Tarvainen 
Kurssilla tutustutaan navigointiin ja tur-
valliseen merellä liikkumiseen saariston 
ulkopuolisillakin vesillä. Kurssi antaa tar-
vittavat valmiudet suorittaa Suomen Na-
vigaatioliiton virallinen rannikkolaivurin 
tutkinto. Tutkinnon suorittaminen on va-
paaehtoista, mutta siihen tarjoutuu tilai-
suus halukkaille kurssin jälkeen. 
Kurssi on jatkoa syksyn Saaristolaivu-
ri-kurssille. Opetus tapahtuu luokkaope-
tuksena oppikirjaa, harjoitusmerikarttaa, 
astelevyä, harppia ja muita välineitä käyt-
täen. Osa luokkaopetuksen harjoitusteh-
tävistä voidaan suorittaa pienryhmissä. 
Kurssi soveltuu parhaiten saaristolaivurin 
tutkinnon suorittaneille tai vastaavat tie-
dot tai jonkin verran veneilykokemusta 
omaaville. 
Saaristolaivurin tutkinnon suorittaminen 
ei ole välttämätön edellytys rannikkona-
vigointikurssille osallistumiselle. Käytäm-
me oppikirjaa ”Veneilijän merenkulkuoppi 
2 Rannikkonavigointi 8. painos” , harjoi-
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tusmerikarttaa (Carta Navigationis), as-
televyä, harppia, viivoitinta, taskulaskinta 
ja muistiinpanovälineitä.
Materiaalin hinta oppilasta kohden on n. 
60 €. Saaristokurssille osallistuneet voivat 
hyödyntää aiempia välineitä ja tarvitsevat 
vain oppikirjan ja harjoitusmerikartan, 
joiden hinta on n. 40 €. Kurssi toteutuu 
tarvittaessa etäopetuksena opiston käyt-
tämien etäopetustyökalujen kautta. 

LYHYTKURSSIT

MUSIIKKI

Yksinlaulu ja äänenkäyttö

1006004
Äänenkäytön lyhytkurssi 
Kumppanuustalo Hilma, 
Kadettikoulunkatu 3 
La 11.00–15.00 
3.9.2022 Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Irma Montiel 
Kurssilla syvennytään erilaisiin äänenkäyt-
tötapoihin ja vääränlaisen äänenkäytön 
aiheuttamiin ongelmiin sekä niiden eh-
käisyyn ja hoitoon. 
Ilmoittautuminen 29.8.2022 mennessä. 

Eri instrumentit

1451402
Kitarasoundit kuntoon 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
La 13.00–16.00 
10.9.2022 Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Antti Järvinen 

LYHYTKURSSIT

Tutustutaan erilaisiin kitarasoundeihin ja 
säädetään kunkin opiskeijan käyttötarkoi-
tukseen parhaiten sopivat soundit. Omat 
soittimet, vahvistimet, pedaalit ynnämuut 
soundinsäätötyökalut mukaan.
Lisätietoja opettajalta tekstiviestillä puh. 
040 831 3937. 

Musiikin työpajat

1451403
Soitinkokeilu 
Pappilansalmen koulu 
musiikkiluokka, Pappilankatu 1 
La 13.00–15.00 
3.9.2022 Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Antti Järvinen 
Tule mukaan! -ilmaiskurssi
Kiinnostaisiko soittaminen, muttet vielä 
tiedä mikä instrumentti sinulle sopisi? 
Tällä kurssilla on mahdollisuus tutustua 
viiteen eri soittimeen: piano, kitara, basso, 
ukulele ja rummut. 
Lisätietoja opettajalta tekstiviestillä puh. 
040 831 3937. 

KÄDENTAIDOT

2701026
Viikinkiaikainen Muinaispuukko 
Pappilansalmen koulu, 
teknisen työn luokka, Pappilankatu 1 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–17.00, 
Su 9.00–17.00 
11.–27.11.2022 Tunteja 69 sl 
Kurssimaksu: 100,00 € 
Tapani Eskola 
Tule kurssille valmistamaan Viikinkipuuk-
ko tuppineen! Tällä kurssilla rakennat 
viikinkiaikaisen muinaispuukon ja koris-
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tat sen valmistamillasi messinkiheloilla. 
Valmistat myös parkkinahkaisen tupen, 
niittaamalla kiinnität valmistamasi mes-
sinkivahvikkeet tuppeen, sekä varustat 
sen tekemälläsi ketjukannikkeella viikin-
kityyliin. Puukonrakentamisen ahjot ja 
alasimet, erikoiskoneet ja -laitteet sekä 
kaikki materiaalit kurssille järjestää opet-
taja. Kulutustarvike- ja materiaalimaksu 
hoidetaan opettajan kanssa kurssin aikana. 
Oletpa sitten ensikertalainen tai jo usei-
takin puukkoja valmistanut, omaat rennon 
asenteen ja avoimen mielen, olet juuri 
oikea henkilö puukkokurssilaisten reiluun 
porukkaan. Mukaasi tarvitset vain kevyen 
työvaatetuksen ja reippaan mielen. Hen-
kilökohtaiset kuulonsuojaimet ja asentajan 
käsineet lisäävät työmukavuutta sekä tur-
vallisuuttasi.
Kurssiaika on kolme viikonloppua: 11.11. – 
13.11, 18.11. – 20.11. ja 25.11 – 27.11. 2022.
Päivä ja kellonaika: pe 17.00–21.00, la 
9.00 – 17.00, su 9.00 – 17.00.
Kurssin opettaja on puukkoseppä. 

2701028 
Korupuukko ja puskusaumatuppi 
Pappilansalmen koulu, 
teknisen työn luokka, Pappilankatu 1 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–17.00, 
Su 9.00–17.00 
10.–26.3.2023 Tunteja 69 kl 
Kurssimaksu: 100,00 € 
Tapani Eskola 
Tule kurssille ja rakenna korupuukko itsel-
lesi tai armaallesi!
Puskusaumaompeleella valmistat parkki-
nahkaisen tupen tälle upealle puukollesi . 
Kannikkeen mallin voit valita useasta eri 
vaihtoehdosta.. Tällä kurssilla valmistat 
hienon korupuukon ja koristat sen teke-

milläsi metalliheloilla. Puukon päähän voit 
halutessasi istuttaa hiotun korukiven. Val-
mistat myös parkkinahkaisen tupen, jon-
ka ompelet tavanomaisesta poikkeavalla 
puskusaumamenetelmällä, sekä varustat 
sen tekemälläsi kannikkeella. Tällä kurssilla 
opit myös ns. trampuleeraus-kaiverruk-
sen metalliin, sekä opit myös puskusau-
maompelemisen nahkaan. Puukonraken-
tamisen ahjot ja alasimet, erikoiskoneet 
ja -laitteet sekä kaikki materiaalit kurssille 
järjestää opettaja. Kulutustarvike- ja ma-
teriaalimaksu hoidetaan opettajan kanssa 
kurssin aikana. Omaat rennon asenteen 
ja avoimen mielen, olet juuri oikea henki-
lö puukkokurssilaisten reiluun porukkaan. 
Aiempaa kokemusta et tarvitse. Mukaasi 
tarvitset vain kevyen työvaatetuksen ja 
reippaan mielen. Henkilökohtaiset kuu-
lonsuojaimet ja asentajan käsineet lisäävät 
työmukavuutta sekä turvallisuuttasi.
Kurssiaika on kolme viikonloppua: 10.03. 
– 12.03, 17.03. – 19.03. ja 24.03. – 26.11. 
2023 Päivä ja kellonaika: pe 17.00 – 
21.00, la 9.00 – 17.00, su 9.00 – 17.00.
Kurssin opettaja on puukkoseppä. 

2701031 
Neulakinnas Hamina 
Haminan kirjasto, Rautatienkatu 8 
To 16.30–18.15 
6.–13.10.2022 Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Jaana Kuokka 
Unohtuiko pisto tai pyöreä aloitus?
Kerrataan vanhoja ja opetellaan uutta. Jos 
innostuit, voit tulla kokeilemaan tekniik-
kaa ennen puikkoja. Ota mukaasi paksua 
sukkalankaa ja neula. Tarvittaessa saat 
neulan kokeiluun. 
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2701032 
Nahkasta valmistettu purkki 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
La 10.00–16.00 
24.9.2022 Tunteja 8 sl 
Kurssimaksu: 32,00 € 
Heidi Porkka 
Kurssilla valmistetaan paksuhkosta nahas-
ta purkki, esimerkiksi kynien tai avaimien 
säilytykseen. Purkki valmistetaan täysin 
käsityönä, myös ompelu. Valmistuksen 
aikana opetellaan nahkan työstön eri vai-
heita ja tutustutaan erilaisiin työvälinei-
siin. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista 
kiinnostuneille ja aikaisempaa kokemusta 
nahkatöistä ei vaadita. Kurssina aikana jo-
kainen valmistaa oman purkin. Materiaalit 
saa ostettua opettajalta. Opettaja tuo pai-
kalle tarvittavat työvälineet. 

2701033 
Nahkavyö 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
La 10.00–13.00 
21.1.2023 Tunteja 4 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Heidi Porkka 
Kurssin aikana valmistetaan nahkavyö, 
käyttäen kasviparkittua valjasnahkaa. 
Vyö valmistetaan täysin käsityönä, myös 
ompelu. Valmistuksen aikana opetellaan 
nahkan työstön eri vaiheita ja tutustutaan 
erilaisiin työvälineisiin. Kurssi sopii kaikille 
kädentaidoista kiinnostuneille ja aikaisem-
paa kokemusta nahkatöistä ei vaadita.
Kurssina aikana jokainen valmistaan vyön 
itselle tai lahjaksi. Materiaalit saa ostettua 
opettajalta. Opettaja tuo paikalle tarvitta-
vat työvälineet. 

2701034 
Ketjupunotut korvakorut 
Pappilansalmen koulu, käsityöluokka, 
Pappilankatu 1 
Ti 18.00–20.15 
10.1.2023 Tunteja 3 kl 
Kurssimaksu: 15,00 € 
Heidi Porkka 
Tavoitteena on valmistaa korvakorut. Val-
mistukseen käytetään renkaita, joista pu-
notaan vanhoilla ketjumalleilla haluamansa 
korvakorut. Käytetään allergisoimattomia 
korunosia ja aikaisempaa kokemusta ket-
jupunonnasta ei tarvitse olla. Materiaalit 
saa ostettua opettajalta. 

2701044 
Pääsiäisasetelma 
munankuoressa -kukkien sidonta 
Tepposen kukka, Sibeliuskatu 25 
Su 16.00–18.30 
19.3.2023 Tunteja 3 kl 
Kurssimaksu: 40,00 € 
Sade Tepponen 
Kurssilla kootaan sipulikukista ja leikko-
kukista keväthenkinen asetelma. Käytös-
säsi on paljon eri kukkavaihtoehtoja. Kip-
saukset ovat jo valmiina, joten pääset heti 
tekemään valmista asetelmaa. Kurssilla 
tehdään myös oma kipsimuna, jonka saat 
mukaasi. Kurssimaksu sisältää materiaalit 
(25 €). 

2701046 
Suvivirsiasetelma -kukkien sidonta 
Tepposen kukka, Sibeliuskatu 25 
Ke 18.00–19.30 
17.5.2023 Tunteja 2 kl 
Kurssimaksu: 35,00 € 
Sade Tepponen 
Kevään juhlat ovat nurkan takana. Tällä 
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kurssilla kootaan valuva asetelma jalalli-
seen astiaan. Tarvikkeet asetelman teke-
miseen ovat paikan päällä, mutta halu-
tessasi voit ottaa oman jalallisen astian, 
tilavuudeltaan noin Mariskooli. Kurssin 
tavoitteena on harjoitella märkäsienen 
käyttöä, jotta voit helpommin hyödyntää 
luonnonkukkia ja vihreitä näyttävästi tule-
vissa juhlissasi. Kurssimaksu sisältää mate-
riaalit (20 €). 

Epoksikorukurssit

Tule toteuttamaan oma voimakorusi epo-
ksi- eli hartsikoruna. Koruhartsi kuivuu 
lasimaiseksi ja sen sisään voi kätkeä luon-
nonkukkia, kasveja ym. pieniä aarteita. 
Tuoreet kukat ja kasvit voi ikään kuin jää-
dyttää korun sisään aidoiksi. Kurssi sovel-
tuu niin lapsille kuin aikuisille. Voit tuoda 
kasvit ja aarteet itse tai poimia kasveja 
myös lähiluonnosta. Muut materiaalit saa 
opettajalta. Materiaalimaksu 20 €
Viikonloppu sisältää kahvin/teen ja kahvi-
leivän molempina päivinä. 

2701060 
Epoksikorukurssi, syksy 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
La 14.00–18.00, Su 14.00–18.00 

3.–4.9.2022 Tunteja 10 sl 
Kurssimaksu: 30,00 € 
Taina Ahola 
 
2701061 
Epoksikorukurssi, kevät 
Lumolande Liikkala, Aholanmäentie 144 
La 14.00–18.00, Su 14.00–18.00 
22.–23.4.2023 Tunteja 10 kl 
Kurssimaksu: 30,00 € 
Taina Ahola 

Makrame-korvakorukurssit

Valmistetaan solmeilemalla kevyet ja 
näyttävät korvakorut, käyttäen muuta-
maa makramen perussolmua. Materiaalei-
na käytetään nätisti hapsuuntuvia lankoja 
sekä allergisoimattomia metalliosia. Aikai-
sempaa kokemusta ei tarvita. Materiaalit 
voi ostaa opettajalta.

2701070
Makrame-korvakorut, syksy 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
La 10.00–12.15 
15.10.2022 Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu: 15,00 € 
Heidi Porkka 
 
2701071 
Makrame-korvakorut, kevät 
Pappilansalmen koulu, käsityöluokka, 
Pappilankatu 1 
To 18.00–20.15 
9.2.2023 Tunteja 3 kl 
Kurssimaksu: 15,00 € 
Heidi Porkka 
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 Makrame

Tavoitteena on perehtyä erilaisiin sol-
muihin ja oikeanlaisen materiaalin va-
lintaan omassa työssä. Kurssilla jokainen 
suuunnitelee ja valmistaa itselleen uniikin 
makrametyön. Valmistettava työ voi olla 
seinätekstiili, amppeli, hylly tai vaikka 
ikkunaverho. Aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. 

2701072 
Makrame, syksy 
Luovien alojen talo, kuvataidekoulu, 
Rauhankatu 8 
Ke 17.30–19.45 
7.–14.9.2022 Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu: 24,00 € 
Heidi Porkka 

2701073 
Makrame, kevät 
Pappilansalmen koulu, 
käsityöluokka, Pappilankatu 1 
Ti 18.00–20.15 
28.3.–4.4.2023 Tunteja 6 kl 
Kurssimaksu: 24,00 € 
Heidi Porkka 
Nyt on aika kääntää ajatukset jo puu-
tarhaan ja parvekkeelle. Miettien tarvit-
seeko sinne tehdä uusi amppeli tai vaikka 
viirinauha. 

2701074 
Kasvivärjäys 
Pappilansalmen koulu, 
käsityöluokka, Pappilankatu 1 
La 13.00–16.00 
10.9.2022 Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Heidi Porkka 

Tutustutaan kasvivärjäyksen maailmaan. Käy-
dään läpi eri kasveista saatavia värejä. Vähän 
katsoen sitä mitä kurssiajankohtana löytyy 
luonnosta ja mitä kotikaappien sisältöä pys-
tyy värjäykseen hyödyntämään. Tavoitteena 
on saada värjättyä muutamaa eri väristä lan-
kaa ja tehdä kotiin vietäväksi kylmävärjäys-
purkki. Mukaan tarvitset villalankaa, muista 
tarvikkeista huolehtii opettaja. Ennen kurssin 
alkua lähetetään s-postilla lisätietoja kurssis-
ta. Aikaisempaa värjäyskokemusta ei tarvita. 

2701075 
Huovutus 
Pappilansalmen koulu, 
käsityöluokka, Pappilankatu 1 
Ke 18.00–20.15 
5.–12.10.2022 Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu: 24,00 € 
Heidi Porkka 
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan puo-
livalmiista levystä haluamansa huopatyö. 
Ensimmäisellä kerralla työ kootaan ja val-
mistellaan. Toisella kerralla on vuorossa ve-
sihuovutus. Valmistettava työ voi olla tossut, 
lapaset tai vaikkapa huopahattu/saunahattu. 
Aikaisempaa kokemusta huovutuksesta ei 
tarvitse olla. Materiaalit saa ostettua opetta-
jalta. 

Huonekalujen entisöinti

2701022 
Entisöinti 
Vehkalahden koulu, puutyöluokka 1087, 
Ruissalontie 10 
Ke 17.00–19.30 
19.10.–14.12.2022, 8.3.–26.4.2023 Tunteja 
24 sl, 24 kl 
Kurssimaksu: 95,00 € 
Jari Pasi 
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Huonekalujen entisöintiä hyvässä ryhmäs-
sä ammattitaidolla. Ota jo ensimmäiselle 
tunnille mukaasi pienehkö entisöitävä esine 
esim. tuoli, pieni lipasto tai maksimissaan 
kiikkutuoli. Omat materiaalit, ideat ja suun-
nitelmat mitoilla mukaan. 

Ikkunankunnostuskurssit

Tule kunnostamaan vanha puuikkuna tai -ovi. 
Saat tietoa ja taitoa tekemisen kautta, poh-
jatöistä valmiiksi asti. Kurssi soveltuu kaikille 
vanhoista ikkunoista ja perinnekunnostuk-
sesta kiinnostuneille. Kurssin aikana kunnos-
tat vanhan ikkunapuitteen tai oven. Samalla 
saat tietoa perinteisistä menetelmistä, tyyli-
suuntauksista, työkaluista ja niiden hoidos-
ta, vanhasta lasista jne. Tarvittavat työkalut 
listataan ennen kurssia, erikoistyökaluja on 
myös lainattavissa opettajalta. Varsinainen 
oppi tulee käytännön työn kautta harjoitel-
len – omaa kohdetta kunnostaen.

2701021
Ikkunakunnostuskurssi, syksy 
Vehkalahden koulu, puutyöluokka 1087, 
Ruissalontie 10 
Ke 17.00–20.00 
7.9.–12.10.2022 Tunteja 24 sl 
Kurssimaksu: 40,00 € 
Sanna Kovasiipi 

2701023
Ikkunakunnostuskurssi, kevät 
Vehkalahden koulu, puutyöluokka 1087, 
Ruissalontie 10 
Ke 17.00–20.00 
11.1.–15.2.2023 Tunteja 24 kl 
Kurssimaksu: 40,00 € 
Sanna Kovasiipi 

2702021
Ikkunakunnostus Virolahti, syksy 
Virolahden yläaste, 
teknisen työn luokka, Rantatie 5 
Ti 17.00–20.00 
6.9.–11.10.2022 Tunteja 24 sl 
Kurssimaksu: 40,00 € 
Sanna Kovasiipi 

2702023
Ikkunakunnostus Virolahti, kevät 
Virolahden yläaste, 
teknisen työn luokka, Rantatie 5 
Ti 17.00–20.00 
10.1.–14.2.2023 Tunteja 24 kl 
Kurssimaksu: 40,00 € 
Sanna Kovasiipi 

FILOSOFIA

2700002
Hyveitä ja paheita 
Aseman koulu, luokka 112, 
Rautatienkatu 6 
Ke 16.00–17.30 
31.8.–5.10.2022 Tunteja 12 sl 
Kurssimaksu: 36,00 € 
Kaija Teikari 
Hyvä ja paha lienevät tuttuja arkikielem-
me sanoja! Tämä kurssi syventää asiaa 
kurkistamalla tutkijoiden mielipiteisiin, 
kuten Immanuel Kantin termiin radikaali 
paha. Sanat hyve tai pahe eivät esiinny 
keskusteluissamme päivittäin; siis ote-
taan esiin antiikin kuuluisin hyve-teoree-
tikko Aristoteles! Paheista on kiinnostu-
nut fi losofi  Gabriele Taylor teoksessaan 
Deadly Vices (2006). 

VIROLAHTI
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TIETOTEKNIIKKA

Android-puhelin apuna arjessa senioreille

Tarvitsetko apua android-laitteesi kanssa? 
Opettele käyttämään omaa älypuhelintasi 
paremmin. Kurssilla käsitellään mm. seu-
raavia aiheita: laitteen asetukset, kalen-
teri, sovelluksien lataaminen sekä yleisten 
hyötysovellusten käyttö (esim. sähköpos-
ti, internet, kartat, hotellit) ja kameran 
käyttö. Osallistujien toiveet huomioidaan 
sisällössä. Mukaan oma Android-käyttö-
järjestelmällä varustettu älypuhelin.

2705002
Android-puhelin apuna arjessa senioreille 
Pappilansalmen koulu (syksy) 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 215, 
Pappilankatu 1 
Ti 16.00–17.30 
30.8.–27.9.2022 Tunteja 10 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Anu Kaukiainen 

2705004
Android-puhelin apuna arjessa senioreille 
Pappilansalmen koulu (kevät) 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 215, 
Pappilankatu 1 
Ti 16.00–17.30 
14.3.–11.4.2023 Tunteja 10 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Anu Kaukiainen 

Digitaalisen järjestelmäkameran kurssit

Tule mukaan! – ilmaiskurssit.
Digitaalisella järjestelmäkameralla kuvaa-
minen. Valokuvailmaisun perusteet: va-

lotus, suljinaika ja liike, himmenninaukko 
ja syvyysterävyys. Polttovälin vaikutus 
kuvaan. Ei kuvankäsittelyä. Digitaalinen 
järjestelmäkamera on toivottava, mutta 
myös kehittyneempi kompaktikamerakin 
käy, jos siinä on kuvaustehtävien tekemi-
seen tarvittavat manuaaliset säätömah-
dollisuudet.

2705014
Järjestelmäkamera tutuksi, digikuvauksen 
perusteet Pappilansalmen koulu (syksy) 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 114, 
Pappilankatu 1 
Ti 17.00–18.30 
4.10.–8.11.2022 Tunteja 10 sl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Anu Kaukiainen 

2705016
Järjestelmäkamera tutuksi, digikuvauksen 
perusteet Pappilansalmen koulu (kevät) 
Pappilansalmen koulu, luokkahuone 114, 
Pappilankatu 1 
Ti 15.00–18.30 
31.1.–7.3.2023 Tunteja 10 kl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Anu Kaukiainen 

KOTITALOUS

8102300S1
Tehdään voileipäkakku 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
La 11.00–13.15 
12.11.2022 Tunteja 3 sl 
Kurssimaksu: 35,00 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opetellaan tekemään noin 10 
henkilön voileipäkakku. Tekemäsi kakun 
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voit viedä mukaasi ja laittaa tarjolle esim. 
tulevana isänpäivänä. Ota mukaasi kakun 
kotiin kuljetukseen sopiva astia. Raaka-ai-
nekulut (15€) sisältyvät kurssimaksuun. 
Ota mukaasi omat sisäkengät ja esiliina 
sekä reipasta mieltä. Ennen kurssin alka-
mista opettaja ottaa kurssilaisiin yhteyttä 
ja sopii henkilökohtaisesti millaisen kakun 
haluat tehdä (liha-, kasvis vai kalaversion). 

8102300S2 
Tehdään talvinen täytekakku 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
Su 11.00–14.00 
4.12.2022 Tunteja 4 sl 
Kurssimaksu: 35,00 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opetellaan tekemään talvi-
nen noin 10 henkilön täytekakku. Teke-
mäsi kakun voit viedä mukaasi ja laittaa 
tarjolle esim. tulevana itsenäisyyspäivänä. 
Ota mukaasi kakun kotiin kuljetukseen 
sopiva astia. Raaka-ainekulut (15€) si-
sältyy kurssimaksuun. Ota mukaasi omat 
sisäkengät ja esiliina sekä reipasta mieltä. 
Ennen kurssin alkamista opettaja ottaa 
kurssilaisiin yhteyttä ja sopii henkilökoh-
taisesti millaisen kakun haluat tehdä (suk-
laa vai marja). 

81024001K 
Cupcake leipominen ja koristelu 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
Ke 17.00–19.15 
18.1.2023 Tunteja 3 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opit tekemään ja koristele-
maan cupcake leivonnaisia. Mahdollisesti 

yli jäävät herkut voit viedä kotiin joten ota 
mukaasi tätä varten pieni rasia. Raaka-ai-
nemaksu (5€) sisältyy kurssimaksuun. 
Ota mukaasi omat sisäjalkineet ja essu 
sekä reipasta mieltä. 

8102400K 
Tehdään keväinen hyydykekakku 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
Ke 17.00–19.15 
5.4.2023 Tunteja 3 kl 
Kurssimaksu: 25,00 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opit tekemään keväisen, 
raikkaan noin 10 henkilön hyydykekakun 
jonka voit viedä kotiisi ja hyödyntää esim. 
tulevana pääsiäisenä. Ota mukaasi kakun 
kotiin kuljetukseen sopiva astia. Raaka-ai-
nemaksu (10€) sisältyy kurssimaksuun. 
Ota mukaasi omat sisäjalkineet ja essu 
sekä reipasta mieltä. 

8102400K2 
Tehdään äitienpäiväkakku 
Pappilansalmen koulu, kotitalousluokka, 
Pappilankatu 1 
La 11.00–14.00 
13.5.2023 Tunteja 4 kl 
Kurssimaksu: 35,00 € 
Hanna Ohvo 
Tällä kurssilla opit tekemään herkän noin 
10 henkilön täytekakun jonka voit viedä 
kotiisi ja hyödyntää äitienpäivän kahvipöy-
dässä. Ota mukaasi kakun kotiin kuljetuk-
seen sopiva astia. Raaka-ainemaksu (15€) 
sisältyy kurssimaksuun. Ota mukaasi omat 
sisäjalkineet ja essu sekä reipasta mieltä. 
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KUNTOLIIKUNTA

Seinäkiipeily

Seinäkiipeilykursseilla opetellaan seinä-
kiipeilyn alkeita: Tarvittavat varusteet 
seinäkiipeilyyn ja niiden käyttäminen, var-
mistaminen sekä turvallinen toiminta sisä-
seinällä. Ikäraja 16v (alle 18v vanhempien 
suostumuksella).

2701002 
Seinäkiipeily, alkeiskurssi, 
Aseman koulu (syksy) 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Su 10.00–15.00 
16.10.2022 Tunteja 5 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Jenny Amperla 
 
2701004 
Seinäkiipeily, alkeiskurssi, 
Aseman koulu (syksy) 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Su 10.00–15.00 
20.11.2022 Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Jenny Amperla 

2701006 
Seinäkiipeily, alkeiskurssi, 
Aseman koulu (kevät) 
Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Su 10.00–15.00 
19.2.2023 Tunteja 6 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Jenny Amperla 
 
2701008 
Seinäkiipeily, alkeiskurssi, 
Aseman koulu (kevät) 

Aseman koulu, sali, Rautatienkatu 6 
Su 10.00–15.00 
26.3.2023 Tunteja 6 kl 
Kurssimaksu: 20,00 € 
Jenny Amperla 

Kuntosaliharjoittelun kertauskurssit

Ovatko salitreenisi jääneet viime aikoina 
vähemmälle vai haluatko oppia kenties 
jotain uusia kuntosaliharjoituksia tai saa-
da lisää motivaatiota tai vaikuttavuutta 
kuntosaliharjoitteluusi? Tervetuloa tällöin 
tälle kuntosaliharjoittelun kertauskurssille.
Kurssin aikana sinulle laaditaan päivitetty 
kuntosaliohjelma ja saat henkilökohtaista 
neuvontaa esim. uusista liiketekniikoista 
ja harjoitteluun vaikuttavista tekijöistä. 
Kurssimaksun lisäksi tällä kurssilla makse-
taan kuntosalihinnaston mukainen kerta-
maksu. Osa kurssin tunneista voidaan pi-
tää Ruissalon tai Linnoituksen uimahallin 
kuntosalilla kurssilaisten toiveiden mukai-
sesti. Kurssin opettaja toimii työfysiotera-
peutti, terveystieteiden maisteri ja-opet-
taja, jolla on yli 30 vuoden työkokemus 
opetus- ja ohjaustyöstä. 

2701012S
Kuntosaliharjoittelun kertauskurssi, 
vaihtuvat kuntosalit (syksy) 
Haminan liikuntahalli kuntosali, 
Kaarlonkatu 3 
Ti 11.00–12.30 
18.10.–29.11.2022 Tunteja 12 sl 
Kurssimaksu: 36,00 € 
Tuija Teräslahti 

2701013K 
Kuntosaliharjoittelun kertauskurssi, 
vaihtuvat kuntosalit (kevät) 
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Haminan liikuntahalli kuntosali, 
Kaarlonkatu 3 
Ti 11.00–12.30 
7.3.–11.4.2023 Tunteja 12 kl 
Kurssimaksu: 36,00 € 
Tuija Teräslahti 

LASTEN – JA PERHELIIKUNTA

Temppukoulut

Harjoittelemme trampoliinilla, tasapaino-
laudoilla, rullalla, palloilla. Teemme kär-
rynpyöriä, käsillä seisontaa, siltakaatoja 
ym. mukavaa. Mukaan liikunnalliset vaat-
teet, jumppatossut, vesipullo. Voit ottaa 
pienet eväät mukaan.

2702002 
Temppukoulu 7-10 -vuotiaille, Husulan 
koulu (syksy) 
Husulan koulu, sali, Töytärintie 20 
La 12.00–15.00, Su 12.00–15.00 
17.–18.9.2022 Tunteja 6 sl 
Kurssimaksu: 12,00 € 
Kukka Kokkonen 
 
2702004 
Temppukoulu 7-10 -vuotiaille, 
Husulan koulu (kevät) 
Husulan koulu, sali, Töytärintie 20 
La 12.00–15.00, Su 12.00–15.00 
28.–29.1.2023 Tunteja 6 kl 
Kurssimaksu: 12,00 € 
Kukka Kokkonen 

SENIORILIIKUNTA

Kaikkia senioriliikunnan kursseja tuetaan 
opetushallituksen myöntämällä opintose-
telirahoituksella.

Kuntosalistarttikurssit senioreille

Tervetuloa tutustumaan ja aloittamaan kun-
tosaliharjoittelu. Kurssin aikana sinulle laa-
ditaan henkilökohtainen kuntosaliohjelma 
ja opit kuntosalilaitteiden turvallisen ja tar-
koituksenmukaisen käytön. Tuntien aikana 
saat henkilökohtaista ohjausta sekä tietoa 
terveysliikunta- ja ravitsemussuosituksista 
sekä palautumisesta. Tavoitteena on, että 
kurssin käytyäsi pystyt jatkamaan kuntosa-
liharjoittelua omatoimisesti. Ota mukaasi 
harjoitteluun sopivat sisäliikuntavarusteet 
ja pieni pyyhe. Kurssimaksun lisäksi kurssil-
la maksetaan kuntosalin kertamaksu. Osa 
kurssin tunneista voidaan toteuttaa Ruissa-
lon tai Linnoituksen uimahallin kuntosalilla 
kurssilaisten toiveiden mukaisesti. Kurssin 
opettaja toimii työfysioterapeutti, terveys-
tieteiden maisteri /-opettaja, jolla on yli 30 
vuoden työkokemus opetus- ja ohjaustyöstä.

2701010S 
Kuntosalistarttikurssi senioreille, 
Haminan liikuntahalli (syksy) 
Haminan liikuntahalli kuntosali, 
Kaarlonkatu 3 
Ti 11.00–12.30 
6.9.–11.10.2022 Tunteja 12 sl 
Kurssimaksu: 26,00 € 
Tuija Teräslahti 

2701011K 
Kuntosalistarttikurssi senioreille, 
Haminan liikuntahalli (kevät) 
Haminan liikuntahalli kuntosali, 
Kaarlonkatu 3 
Ti 11.00–12.30 
17.1.–21.2.2023 Tunteja 12 kl 
Kurssimaksu: 26,00 € 
Tuija Teräslahti 
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Yksinlaulu ja äänenkäyttö

2801002 
Pop-laulua (reaaliaikainen etäkurssi) 
Etäkurssi 
Ma 17.00–18.30 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 176,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 88,00 €, Kevät: 88,00 €) 
Irma Montiel 
Kurssilla opetellaan laulua videoyhteyden 
ja äänitteiden avulla sekä rakennetaan 
pop-, rock- ja iskelmämusiikin ohjelmistoa 
oppilaiden mieltymysten mukaan. 
Jokaiselle oppilaalle varataan 30 minuut-
tia etäopetusta viikoittain. 
Tuntiajat sovitaan kunkin oppilaan kanssa 
erikseen. Lisätietoja opettajalta puh. 041 
319 7454.
Tämä kurssi pidetään reaaliaikaisena etä-
tuntina Google meetin kautta. Tunnille 
osallistumiseen tarvitset joko älypuheli-
men, tietokoneen tai tabletin sekä tar-
peeksi tehokkaan ja toimivan internetyh-
teyden. Opettaja lähettää meet kutsun 
tunnille sähköpostiisi, joten varmistathan, 
että olet kirjoittanut sen oikein ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Myös mahdollisuus 
oman laulun äänittämiseen esim. puheli-
mella olisi hyvä olla olemassa. 

Eri instrumentit

2801004 
Kitaratunnit etänä – tallennekurssi 
Etäkurssi 
To 17.00–17.45 

1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Tomi Pekkola 
Opetellaan kitaransoittoa videokurssina. 
Opettaja lähettää viikoittain oppilaalle 
videon, jossa on uusia kitaraharjoituksia. 
Tämä kurssi sopii varsinkin niille, jotka ei-
vät pääse paikanpäälle muiden kiireidensä 
takia harjoittelemaan. Oppilaalla tulee olla 
oma soitin jolla voi harjoitella kitaransoit-
toa. Kurssilla tutustutaan kitaran soitto-
tekniikkaan ja kurssi räätälöidään oppi-
laiden tarpeiden mukaisesti ja sopii myös 
pidemmälle ehtineille. Linkki tallentee-
seen lähetetään sähköpostitse viikoittain. 
Tallenteen katsomiseen tarvitset riittävän 
tehokkaan ja toimivan internetyhteyden 
ja esim. älypuhelimen, tietokoneen tai 
tabletin. Tallenteita voi hyödyntää koko 
kurssin ajan. Muistathan kuitenkin, että 
tallenteiden jakaminen, kopiointi tai jul-
kaiseminen on ehdottomasti kiellettyä il-
man opettajan lupaa. Tarkistathan ilmoit-
tautumisen yhteydessä, että sähköpostisi 
on kirjoitettu oikein. 

Musiikin työpajat

2801009 
Videokuvauksen lyhytkurssi 
(reaaliaikainen etäkurssi –syksy) 
Etäkurssi 
Su 12.00–15.00 
4.–25.9.2022 Tunteja 16 sl 
Kurssimaksu: 41,00 € 
Jori Levantovskij 
Videokuvauksen verkkokurssin tavoittee-
na on perehtyä mm. seuraaviin osa-alu-
eisiin: kuvauskalusto, objektiivit, kameran 
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asetukset, kuvaustekniikat, vakaimet/gim-
baalit, Log-väritila, valaistuksen suunnit-
telu, käsikirjoituksen laatiminen, esituo-
tanto sekä videoiden editointi/leikkaus ja 
värikorjaus ilmaisohjelman avulla (Davinci 
Resolve 18). Lisäksi käydään läpi videoe-
ditointia Premiere Pro ohjelman avulla. 
Kurssille voivat osallistua niin vasta-alkajat 
kuin pidempään videokuvauksen parissa 
opiskelleet. Kurssi soveltuu kaikille videon 
tekijöille, sillä se antaa perusvalmiudet vi-
deotekoon. Huom! Kurssi ei vaadi kallista 
ammattilaiskalustoa. 
Lisätietoa: Kurssilla tarvitaan seuraavat: 
1) Oma järjestelmäkamera ja sen muka-
na tuleva perusobjektiivi (vaihtoehtoisesti 
käy myös moderni kännykkä jonka taka-
kameralla voidaan ottaa vähintään Full 
HD laatuista videokuvaa ja kännykästä 
löytyy manual-asetus) 2) Tietokone joka 
soveltuu videoeditointia varten ja jossa 
on joku seuraavista käyttöjärjestelmistä: 
Windows 10/11 tai Apple Mac OSX 10.15 
Catalina 3) Ilmainen editointiohjelma Da-
Vinci Resolve 18 (ohjelman asentaminen 
näytetään tunnilla). 
Opetus tapahtuu neljänä peräkkäise-
nä sunnuntaina 180 minuutin mittaisen 
videoluennon/ livestriimin kautta You-
Tubessa. Opettaja lähettää opiskelijoille 
sähköpostitse piilolinkin YouTuben viikot-
taista livestriimiä varten (muistathan lait-
taa sähköpostiosoitteen ilmoittautumisen 
yhteydessä). Kahden oppitunnin jälkeen 
pidetään 30 min pituinen tauko, tunnit 
päättyvät klo 15.30. Tunnin aikana on 
mahdollisuus esittää opettajalle kysymyk-
siä kurssiin liittyen YouTuben livechätin 
avulla. 

Kuvataiteet

2801007
Piirustuskurssi (reaaliaikainen etäkurssi)
Ke 19.00–20.30 
21.9.–14.12.2022 Tunteja 24 sl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Terhi Penttilä 
Tule mukaan! – ilmaiskurssi
Piirustuskurssin opetus tapahtuu reaa-
liaikaisella videoyhteydellä. Kurssikerta 
sisältää opettajan alustuksen illan aiheesta 
ja ohjattua harjoitustehtävien tekemistä. 
Harjoituksissa opiskellaan kuvataiteellisen 
ilmaisun perusasioita, mm. valo & varjo, 
perspektiivi ja sommittelu. Kurssin aikana 
edetään perusteista ihmisen piirtämiseen. 
Tavoitteena on oppia muotokuvan tekemi-
sessä tarvittavia taitoja. Voit piirtää ihmisiä 
sarjakuvissa, muotisuunnittelussa, muoto-
kuvissa. Ihmisen piirtämisen taidolle on 
paljon käyttöä! Kurssi sopii sekä kokeneille 
että vasta-alkajille. Opetusta on kahden 
oppitunnin ajan (2x45 min) klo 19-20.30 
keskiviikkoisin. Tämä kurssi pidetään reaa-
liaikaisena etäopetuksena Google Meet 
videopalvelua käyttäen. Opetukseen osal-
listumiseen tarvitset joko älypuhelimen, 
tabletin tai tietokoneen, jossa on inter-
net-yhteys. Opettaja lähettää aina ennen 
opetuksen alkua osallistumislinkin säh-
köpostiisi, joten varmistathan, että olet 
kirjoittanut sen oikein ilmoittautumisen 
yhteydessä.

HUOM: Tämä kurssi on opintopis-
te-kurssi eli kurssisuoritus on mahdollista 
hyväksilukea tutkinto-opintoihin. Arvi-
oinnin saavat kaikki kurssilaiset halutes-
saan. Lisätietoja: opettaja Terhi Penttilä 
050 4755678. 
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2801008 
Maalaustaidekurssi 
(reaaliaikainen etäkurssi) 
Ke 19.00–20.30 
1.2.–26.4.2023 Tunteja 24 kl 
Kurssimaksu: 34,00 € 
Terhi Penttilä 
Kurssilla opiskellaan taidemaalauksen pe-
rusteita ja tehdään harjoitustehtäviä opet-
tajan ohjauksessa. Tehtävissä harjoitellaan 
perusasioita, mm. valo & varjo, sommit-
telu ja värien vuorovaikutus. Opettaja 
antaa kulloisestakin opiskeltavasta asiasta 
harjoitustehtävän, kurssilainen voi oman 
valintansa mukaan soveltaa tehtäviä myös 
omiin taideprojekteihinsa. Videovälittei-
set oppitunnit sisältävät opettajan luen-
non illan aiheesta ja se tallennetaan. Op-
pituntien aikana tapahtuvaa kurssilaisten 
työskentelyn ohjausta ei tallenneta. Kurssi 
sopii sekä kokeneille taideharrastajille että 
vasta-alkajille. Opetus tapahtuu kerran 
viikossa Google Meet -videoyhteydellä 
kahden oppitunnin ajan (2x45 min) kes-
kiviikkoisin klo 19-20.30. Tunnille osal-
listumiseen tarvitset joko älypuhelimen, 
tietokoneen tai tabletin sekä riittävän 
tehokkaan ja toimivan internetyhteyden. 
Opettaja lähettää Meet-kutsun tunnille 
osallistumista varten sähköpostiisi, joten 
varmistathan, että olet kirjoittanut sen oi-
kein ilmoittautumisen yhteydessä. 

Venäjä

1501914 
Venäjä, jatko 9 
Etäkurssi 
Ti 18.30–20.00 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 

Kurssimaksu: 85,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 42,50 €, Kevät: 42,50 €) 
Viktoria Suortti 
Edistynyt ryhmä, useita vuosia venäjää 
opiskelleille. Uudet opiskelijat ovat terve-
tulleita.Kieliopin kertausta, lisäksi tutkim-
me arkikielen monimutkaisia ja haastavia 
asioita. Harjoitellaan arkielämän sanastoa 
ja puhumista. Ajankohtaisia aiheita.Oppi-
kirja: Kafe Piter 3, kpl 5. Kurssi toteutuu 
tarvittaessa etäopetuksena opiston käyt-
tämien etäopetustyökalujen kautta. 

1501916 
Venäjä, jatko 10 
Etäkurssi 
Ti 17.00–18.30 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 24 sl, 26 kl 
Kurssimaksu: 85,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 42,50 €, Kevät: 42,50 €) 
Viktoria Suortti 
Useita vuosia venäjää opiskelleille. Uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita. Jos haluat yl-
läpitää kieltä ja samalla oppia uutta. Käsi-
tellään ajankohtaisia aiheita, käymme läpi 
haastavia tekstejä, pyritään puhumaan ja 
ilmaisemaan mielipiteitä venäjäksi. Op-
pikirja: Ekstrim 2. Kurssi toteutuu tarvit-
taessa etäopetuksena opiston käyttämien 
etäopetustyökalujen kautta. 

2804002 
Venäjän alkeet lounasaikaan 
(reaaliaikainen etäkurssi) 
To 11.30–12.15 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € 
Stina Piironen 
Kurssi pidetään reaaliaikaisena etätuntina 
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Google meet:n kautta. Aloitetaan aakko-
sista ja sen jälkeen opiskelemme hyödyl-
lisiä fraaseja. Tunnille osallistumiseen tar-
vitset joko älypuhelimen, tietokoneen tai 
tabletin sekä riittävän tehokkaan ja toimi-
van internetyhteyden. Opettaja lähettää 
meet kutsun tunnille sähköpostiisi, joten 
varmistathan, että olet kirjoittanut sen oi-
kein ilmoittautumisen yhteydessä. 

Historia

2803006 
Alkuun sukututkimuksessa 
Virolahden ya/lukio luokkahuone, 
Rantatie 5 
La 10.00–11.30 
3.9.–1.10.2022 Tunteja 10 sl 
Kurssimaksu: 30,00 € 
Hely Törmälä 
Kurssilla opit etsimään itsenäisesti tietoja 
lähimenneisyydestä ilman tietokonetta 
sekä perhedyt verkossa oleviin 1900-lu-
vun lähteisiin. Lisäksi tutustut yli 100 
vuotta vanhoihin kirkonkirjoihin, joiden 
avulla voit päästä etenemään vuosisato-
ja taaksepäin. Kurssi ei edellytä aiempia 
sukututkimustietoja. Kurssi sopii myös 
aiemmin harrastaneille tietojen päivittä-
miseksi nykypäivään ja digiaikaan. 

2803008 
Jatkoa sukututkimukseen 
Etäkurssi 
La 10.00–11.30 
14.1.–11.2.2023 Tunteja 10 kl 
Kurssimaksu: 30,00 € 
Hely Törmälä 
Kurssilla tutustutaan kirkonkirjojen lisäksi 
henkikirjoihin, maakirjoihin, tuomiokirjoi-
hin ja perukirjoihin . Kurssilla tutkitaan yli 

100 vuotta vanhempia verkosta löytyviä 
asiakirjoja. Kurssin jälkeen opiskelija osaa 
itse etsiä näitä asiakirjoja joko verkosta 
tai arkistosta sekä tilata asiakirjakopioita 
arkistosta. Kurssi toteutetaan etäopetuk-
sena. Kurssi edellyttää perustietoja suku-
tutkimuksesta. 

Kahvakuula

2805002 Kahvakuula – tallennekurssi 
Etäkurssi 
To 20.00–20.45 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Tuija Teräslahti 
Tämän kurssin tavoitteena on lihasvoiman, 
lihaskunnon, kestävyyskunnon sekä liikku-
vuuksien parantuminen ja ylläpysyminen. 
Harjoittelu etenee nousujohteisesti kohti 
haastavampia harjoituksia osallistujien toi-
veiden ja kunto- ja taitotason mukaisesti. 
Kurssin aikana saat myös tutkittuun tie-
toon pohjautuvaa ohjausta harjoittelun 
vaikuttavuudesta, palautumisesta ja ravit-
semuksesta. Linkki viikoittaiseen tallen-
teeseen lähetetään sinulle aina torstaisin 
sähköpostitse joten tarkastathan että 
olet kirjoittanut sen ilmoittautumisen 
yhteydessä oikein. Ensimmäinen tallenne 
lähetetään viikolla 35. Opetustallenteen 
katsomiseen tarvitset toimivan interne-
tyhteyden ja katsomiseen soveltuvan lait-
teen. Tallenteet ovat katsottavissa koko 
lukukauden ajan. Kurssin aikana voit kysyä 
opettajalta aina henkilökohtaista neuvon-
taa ja ohjausta sähköpostin kautta. Kurs-
sin opettajana toimii työfysioterapeutti, 
terveystieteiden maisteri ja -opettaja jolla 
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on yli 30 vuoden työkokemus opetus- ja 
ohjaustyöstä. 

PhysioPilates

Tällä tallennekurssilla pilatesharjoitteluun 
yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen 
ja uusin tutkimustieto tuki- ja liikuntae-
limistön harjoittelusta. Tuntien aikana 
voit saavuttaa mm. paremman ryhdin ja 
pystyasennon hallinnan, terveemmän 
tuki- ja liikuntaelimistön, paremman ke-
hon tuntemuksen ja liikkeiden hallinnan, 
hyvän keskivartalon tuen ja elastisemman 
ja notkeamman kehon. Harjoitukset rau-
hoittavat myös hermostoa ja lisäävät pa-
lautumista. Tunnit etenevät rauhallisesti ja 
opettajan ammattitaito ja työkokemus ta-
kaavat sen, että saat tuntien aikana omien 
tarpeidesi mukaisia, ja sinulle soveltuvia 
harjoitteita ja tätä kautta opit tekemään 
liikkeet itsellesi sopivalla tasolla myös 
kotona. Kurssin aikana voit aina kysyä 
opettajalta sähköpostitse henkilökohtais-
ta ohjausta ja neuvontaa. Linkki viikoittai-
seen tallenteeseen lähetetään sinulle aina 
maanantaisin sähköpostitse joten tarkas-
tathan, että olet kirjoittanut sen ilmoit-
tautumisen yhteydessä oikein. Ensimmäi-
sen viikon tallenne lähetetään viikolla 35. 
Tallenteen katsomiseen tarvitset toimivan 
internetyhteyden ja katsomiseen soveltu-
van laitteen. Voit käyttää kurssin aikana 
lähetettäviä tallenteita koko lukukauden 
ajan. Muistathan kuitenkin, että tallentei-
den jakaminen, kopiointi tai julkaiseminen 
on ehdottomasti kiellettyä ilman opetta-
jan lupaa. Kurssein opettajana toimii työ-
fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri 
ja -opettaja jolla on yli 30-vuoden työko-
kemus opetus- ja ohjaustyöstä. 

2805004 
PhysioPilates perustaso – tallennekurssi 
Etäkurssi 
Su 12.00–13.00 
4.9.–27.11.2022, 15.1.–23.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Tuija Teräslahti 

Tämä perustason kurssi soveltuu erityi-
sen hyvin aloittaville opiskelijoille, joten 
aikaisempaa kokemusta harjoittelusta et 
tarvitse.

2805005 
PhysioPilates jatkotaso – tallennekurssi 
Etäkurssi 
Ma 20.00–21.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Tuija Teräslahti 
Tämä jatkostason kurssi soveltuu erityisen 
hyvin opiskelijoille joilla on jo aikaisempaa 
kokemusta pilatesharjoittelusta. Harjoi-
tuksissa voit käyttää apuna halutessasi / 
mahdollisuuksien mukaan myös pienvä-
lineitä (pilatespalloa, pilatesrullaa tai isoa 
pyyhettä).

Jooga

2805006 
Lempeä Jooga – tallennekurssi 
Etäkurssi 
Ma 20.00–21.00 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Tunteja 
15,96 sl, 17,29 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
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(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Elina Päiviö 
Tällä kurssilla teemme kehoa helliviä har-
joitteita. Verkkaiseen tahtiin tehtävät 
harjoitteet vetristävät ja avaavat kehon 
”solmukohtia”. Kehoa vahvistavat ja ve-
nyttävät harjoitteet tehdään hengityksen 
tahtiin ja kehon tuntemuksia kuunnellen. 
Kurssilla tehtävät hengitys- ja keskitty-
misharjoitukset auttavat rauhoittamaan 
autonomista hermostoa. Kurssin ohjaaja 
on RYT-200-sertifioitu joogaopettaja.
Kurssi toteutuu tallennekurssina. Linkki 
tallenteeseen lähetetään sähköpostit-
se maanantain aikana. Tallenteen kat-
somiseen tarvitset riittävän tehokkaan 
ja toimivan internetyhteyden ja esim. 
älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin. 
Ensimmäisen viikon tallenne lähetetään 
viikolla 35.Tallenteita voi hyödyntää koko 
kurssin ajan. Muistathan kuitenkin, että 
tallenteiden jakaminen, kopiointi tai jul-
kaiseminen on ehdottomasti kiellettyä il-
man opettajan lupaa. Tarkistathan ilmoit-
tautumisen yhteydessä, että sähköpostisi 
on kirjoitettu oikein. Kurssin aikana opet-
tajalta voi kysyä tarvittaessa henkilökoh-
taista neuvontaa sähköpostin kautta. 

Kehonhuolto ja venyttely

2805008 
Liikkuvuus- ja kehonhuotoharjoittelu 
– tallennekurssi 
Etäkurssi 
Ti 20.00–20.45 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Tunteja 12 sl, 13 kl 
Kurssimaksu: 73,00 € Lukukausierät: 
(Syksy: 36,50 €, Kevät: 36,50 €) 
Tuija Teräslahti 

Tämän tallennekurssin tavoitteena on 
kehon liikkuvuuksien ja tätä kautta oman 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpysy-
minen ja parantuminen. Tuntien aikana 
tehdään mm. dynaamisia eli toiminnallisia 
liikkuvuusharjoituksia jotka sekä vahvis-
tavat että venyttävät kehoa ja tätä kaut-
ta lisäävät aktiivista liikkuvuutta. Kurssin 
aikana opit itsellesi sopivat liiketekniikat 
ja saat ohjausta omaharjoittelun tueksi. 
Kurssin aikana voit kysyä aina opettajalta 
henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta 
sähköpostin kautta. Kurssi soveltuu kai-
kille ja tehtävät harjoitukset ovat sovellet-
tavissa jokaisen toimintakyvyn mukaiseksi 
ja opettaja näyttää ja ohjaa tuntien aikana 
runsaasti eri vaihtoehtoja liikkeiden teke-
miseen. Linkki tallenteeseen lähetetään 
sähköpostitse tiistain aikana joten tarkas-
tathan ilmoittautumisen yhteydessä että 
olet kirjoittanut sen oikein. Tallenteen 
katsomiseen tarvitset toimivan inter-
netyhteyden ja katsomiseen soveltuvan 
laitteen. Voit käyttää kurssin aikana lähe-
tettäviä tallenteita koko lukukauden ajan. 
Muistathan kuitenkin, että tallenteiden 
jakaminen, kopiointi tai julkaiseminen on 
ehdottomasti kiellettyä ilman opettajan 
lupaa. Kurssin opettajana toimii työfy-
sioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja 
-opettaja jolla on yli 30 vuoden työkoke-
mus opetus- ja ohjaustyöstä. 

Luennot

2904001S 
72-H Pärjäisitkö omin avuin 
(reaaliaikainen etäluento – syksy) 
Etäkurssi 
Ti 17.30–19.00 
27.9.2022 Tunteja 2 sl 
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Kurssimaksu: 0,00 € 
Ari Särkkä 
Tule mukaan! –ilmaiskurssi.
Tässä etäkoulutuksessa tutustutaan ur-
baanin varautumisen oppeihin sekä käy-
dään läpi väestönsuojelua. Kouluttajana 
toimii Kymenlaakson palolaitoksen pa-
lomestari Ari Särkkä.Koulutus pidetään 
reaaliaikaisesti Teams sovelluksen kautta. 
Koulutukseen osallistumiseen tarvitset 
joko älypuhelimen, tietokoneen tai table-
tin sekä toimivan internetyhteyden. Saat 
teams kutsun sähköpostiisi koulutusta 
edeltävänä päivänä, joten varmistathan, 
että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi 
oikein ilmoittautumisen yhteydessä. 

2904002K
72-H Pärjäisitkö omin avuin 
(reaaliaikainen etäluento – kevät) 
Etäkurssi 
Ti 17.30–19.00 
24.1.2023 Tunteja 2 kl 
Kurssimaksu: 0,00 € 
Ari Särkkä 
Tule mukaan! –ilmaiskurssi.
Tässä etäkoulutuksessa tutustutaan ur-
baanin varautumisen oppeihin sekä käy-
dään läpi väestönsuojelua. Kouluttajana 
toimii Kymenlaakson palolaitoksen pa-
lomestari Ari Särkkä. Koulutus pidetään 
reaaliaikaisesti Teams sovelluksen kautta. 
Koulutukseen osallistumiseen tarvitset 
joko älypuhelimen, tietokoneen tai table-
tin sekä toimivan internetyhteyden. Saat 
teams kutsun sähköpostiisi koulutusta 
edeltävänä päivänä, joten varmistathan, 
että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi 
oikein ilmoittautumisen yhteydessä. 

TALLENNE- JA ETÄKURSSIT
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja


