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REHTORIN PUHEENVUORO
Tänä vuonna suomalainen kansalais- ja työväenopistotoiminta täyttää 120 vuotta. Vuosien 
kuluessa toiminta on juurtunut osaksi  koulutuskenttäämme.  Vuosittain yli 650 000 opiskelijaa 
osallistuu kansalaisopistojen kursseille. Toivon, että olet yksi heistä.

Pitelet nyt käsissäsi Viitaseudun opiston uunituoretta opetusohjelmaa, joka on jälleen ker-
ran monipuolinen ja laadukas. Lukuvuonna 2019–2020 tarjolla on erityisen paljon lapsille ja nuo-
rille suunnattuja kursseja. Tarjolla on mm. tanssi- ja voimisteluryhmiä, vanhempi–lapsi-jumppaa 
ja tutustumista kamppailulajeihin sekä kuorolauluun. Molemmissa kunnissa on tarjolla myös 
lapsille ja nuorille tarkoitettu ensiapukurssi.

Opetusohjelman laatimisessa on pyritty huomioimaan kuntalaisten kurssitoiveet. Tarjontaan on 
lisätty paljon uusia kursseja – eikä vanhoja tuttuja ryhmiä ole unohdettu. Tänä syksynä panos-
tamme myös yleisöluentoihin, joita kuullaan verkkovälitteisten IKIS-luentojen sijasta. Arja 
Paananen luennoi Viitasaarella toimittajan työstä Venäjällä. Lauri Ihalainen luennoi puolestaan 
Suomen talouspolitiikasta ja työmarkkinoiden murroksesta Pihtiputaalla.

Voin iloisin mielin kertoa jatkavani rehtorin virassa. Niina Rautanen toimii musiikin suunnittelija-
opettajana ja vararehtorina 1.8. alkaen toistaiseksi.

Toivotan teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleiksi Viitaseudun opiston kursseille. Antoisia 
opiskeluhetkiä! 
 

Miia Kuusela
Rehtori

Viitaseudun opisto

Kansalais- ja työväenopistoista järjestetään muistitietokeruu 
ajalla  15.3.–15.10.2019.
Voit osallistua muistitietokeruuseen jos olet opiskellut, opettanut tai muulla tapaa työskennellyt 
kansalais- tai työväenopistossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kansalaisopistojen 
liitto toivovat, että kerrot muistoja opistosta. Kirjoituksessa voit halutessasi kertoa, minkälaisia 
asioita olet opiskellut ja miksi, sekä pohtia, mikä merkitys oppimillasi asioilla on ollut elämässä-
si. Voit myös esimerkiksi kuvailla, minkälaista opiskelu oli käytännössä tai miettiä, mikä saa 
sinut kenties aina uudelleen ilmoittautumaan kursseille. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 
yksi maksuton osallistuminen vapaavalintaisen kansalaisopiston kurssille sekä Kansalaisopistot.
fi-tuotepalkintoja. Kansalaisopistojen liitto tiedottaa keruun tuloksista keväällä 2020.
Vastausohjeet suomeksi: www.finlit.fi/kansalaisopistot 
Vastausohjeet ruotsiksi: www.finlit.fi/sv/medborgarinstituten
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TOIMINTA-AJATUS
Viitaseudun opisto on Pihtiputaan kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma, aikuisille, nuo-
rille ja lapsille tarkoitettu oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuden inhimilliseen kasvuun ja oppimi-
seen sosiaalisena harrasteena opiskeluhalukkuudesta riippuen myös kaikilla kyläkunnilla. Opisto 
on Pihtiputaan kunnan sivistyslautakunnan alainen. Sivistyslautakunta on yhteislautakunta Viita-
saaren kaupungin kanssa. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Hannu Aho, varapuheenjohtaja-
na Outi Vornanen ja jäseninä Tuulia Mikkonen, Karri Paananen, Tauno Mattola, Markku Jääske-
läinen, Marjaana Kotilainen ja Mikaela Ranto. Kaupunginhallituksen edustaja on Elina Mäkinen. 
Kunnanhallituksen edustaja on Kari Parkkonen.

TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA
Opiston toimisto toimii kahdessa toimipisteessä: Pihtiputaan kunnantalolla ja Viitasaaren nuoriso-
talon yhteydessä, os. Koulukuja 8. Toimisto palvelee Pihtiputaalla tiistaisin sekä torstaisin klo 
9–15 ja Viitasaarella perjantaisin klo 9–15. Asiakkaita palvellaan puhelimitse ma–pe klo 9–15.

Henkilökunta Yhteystiedot

Rehtori Miia Kuusela 044 459 7359,
miia.kuusela@pihtipudas.fi

Musiikin suunnittelijaopettaja, vararehtori
Niina Rautanen

044 709 1830
niina.rautanen@pihtipudas.fi

Tekstiilityönopettaja Katariina Kattelus 044 459 6969,
katariina.kattelus@pihtipudas.fi

Tekstiilityönopettaja Maarit Silvennoinen 044 459 6970,
maarit.silvennoinen@viitasaari.fi

Liikunnanopettaja Anne Kivivuori 040 714 4490,
anne.kivivuori@viitasaari.fi

Kanslistit Anu Närhi ja
Pirjo Kumpulainen

040 860 0767,
kansalaisopisto@pihtipudas.fi

LUKUVUOSI 2019–2020 
Opetus koko laajuudessaan alkaa maanantaina 9.9.2019. Tarkista oman opintoryhmäsi alkamis-
aika tästä ohjelmasta kyseisen ryhmän kohdalta. 

Syyslukukausi 9.9.–13.12.2019
Syysloma on kaikissa ryhmissä viikolla 42 (14.–20.10.2019). Opetusta ei ole itsenäisyyspäivänä 
6.12.2019.

Kevätlukukausi 7.1.–29.5.2020
Talviloma on kaikissa ryhmissä viikolla 9 (24.2.–1.3.2020). Opetusta ei ole pääsiäisen aikana 
10.–13.4., vappuna 1.5. eikä helatorstaina 21.5. 

Viitaseudun opisto
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Ryhmien minimiopiskelijamäärä 
Opiston ryhmien minimiopiskelijamäärä on Pihtiputaan ja Viitasaaren keskustan ryhmissä kuusi 
ja sivukylillä viisi. Erityisryhmille suunnattujen kurssien ja kielten jatkokurssien minimiopiskelija-
määrä on viisi. Joissakin ryhmissä, esimerkiksi ensiapukursseilla, edellytetään kurssilaisen osal-
listumista jokaiselle kokoontumiskerralle. Kertamaksutavan valinneita ei lasketa mukaan mini-
miopiskelijamäärään. Yksilöopetuksen ryhmissä minimiopiskelijamäärää ei ole, mutta opetusta 
tulee olla 120 minuuttia, jotta kurssi voi alkaa. Tavallisesti se tarkoittaa neljää opiskelijaa (4 x 30 
min.). Ryhmä ei ala, ellei minimiopiskelijamäärä täyty viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin 
alkamista tai erikseen merkittyyn ilmoittautumispäivään mennessä. 

Rehtorilla on mahdollisuus lakkauttaa koko lukuvuoden kestävä kurssi, mikäli opiskelijoita on 
kuudella kokoontumiskerralla alle minimiopiskelijamäärän. Ns. lyhytkurssi, eli yhtä lukuvuotta ly-
hempi kurssi, voidaan lakkauttaa, jos ryhmällä on kolme alamittaista kokoontumiskertaa. 

Ilmoittautuminen
Opetusohjelma avautuu kokonaisuudessaan ilmoittautumisille maanantaina 26.8. klo 8.30. Las-
ten kuvis-, kässä- ja voimisteluryhmien ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 10.00. Ilmoittautua voi 
internetosoitteessa opistopalvelut.fi/viitaseutu tai soittamalla numeroon 040 860 0767. Puhelinil-
moittautumisia vastaanotetaan 26.8. klo 8.30–17 ja 27.8 alkaen klo 9–15. Kurssille ilmoittaudu-
taan viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin alkua tai erikseen mainittuun ilmoittautumispäi-
vään mennessä.

Kurssimaksun maksaminen
Kurssimaksulasku lähetetään tavallisesti laskuna kotiosoitteeseen. Maksuvälineenä käy myös 
sähköinen Smartum-saldo, jolla kurssimaksun voi maksaa suoraan ilmoittautumisen päätteeksi. 
Tarkemmat ohjeet saldolla maksamisesta löytyvät liikunta- ja kulttuurisetelien säännöistä.

Kurssipaikan peruuttaminen
Kurssipaikan voi peruuttaa maksutta opiston toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai internetis-
sä viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin alkua. Kurssille tulematta jättäminen tai maksun 
maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamattomasta kurssista lähetetään aina kurssi-
maksulasku. Kausikortin haltijat joutuvat maksamaan kurssimaksun, jos jäävät pois kurssilta sitä 
peruuttamatta. Kurssiperumiset ilmoitetaan aina toimistoon – ei opettajalle.

Tiedottaminen
Ilmoitamme opetusohjelmalisäyksistä ja -muutoksista opiston internet- ja Facebook-sivuilla, Koti-
seudun Sanomien opistopalstalla sekä Viitasaaren Seudussa. Tietoja saa myös opettajilta ja 
opiston toimistosta.

Käytämme nopeaan tiedottamiseen ryhmätekstiviestipalvelua. Toimisto ilmoittaa tekstiviestillä 
mm. kokoontumiskerran peruuntumisesta. Pyydämme opiskelijoita ilmoittamaan matkapuhelin-
numeronsa ilmoittautumisen yhteydessä huolellisesti.

Viitaseudun opisto
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Tietosuoja
Opisto tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan. Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä kysytään lu-
paa kuvien julkaisuun. 

HelleWi-ilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste on luettavissa kansalaisopiston internetsi-
vuilla. Ilmoittautuessaan oppilas suostuu siihen, että hänen tietojaan käsitellään tietosuojaselos-
teessa kuvatulla tavalla. Jos oppilas haluaa tarkastella hänestä kerättyjä tietoja tai toivoo tietonsa 
poistettavaksi, tulee pyynnöt tehdä tietosuojavaltuutettu Jorma Hämysen kautta (jorma.hamy-
nen@verkkopalvelut.com).

Muuta huomioitavaa
Opiston kursseja voidaan lukea lukio-opintojen kursseiksi. Ota yhteys lukiosi rehtoriin.

Töitä säilytetään puoli vuotta kurssin tai kevätnäyttelyn päättymisestä. 

OPINTOMAKSUT
Kurssimaksujen määräytyminen
Viitaseudun opiston opintomaksuissa noudatetaan pääosin kurssimaksuperiaatetta ja maksut 
määräytyvät kurssin opetustuntien määrän mukaan seuraavasti:

Opetustunnit Kurssimaksu
0-6 h 15 €
7-12 h 23 €
13-21 34 €
22-30 43 €
31-39 50 €
40-48 58 €
49-57 65 €
58-66 71 €
67-75 78 €
76-84 87 €
85-92 93 €
93- 102 €

Opetusmateriaalin opiskelijat maksavat itse ellei toisin mainita.

Kurssin kustannuksien ollessa normaalia suuremmat matkakulujen, vuokrien tms. vuoksi, voi 
kurssin hinta olla taulukkohintaa kalliimpi. Rehtori päättää näistä opintomaksuista tapauskohtai-
sesti.

Yksilöopetus
Musiikin yksilöopetusta tarjotaan pianon-, harmonikan-, kitaran-, ukulelen- ja rumpujensoitossa 
sekä yksinlaulussa. Yksilöopetusta saa myös tietotekniikassa ja Alexander-tekniikassa. Yksilö-
opetusryhmät eivät kuulu kausikortin piirin.

Viitaseudun opisto
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Musiikin yksilöopetus maksaa 165 €/lukukausi. Tietotekniikan ja Alexander-tekniikan yksilöope-
tus on hinnoiteltu erikseen. Kts. kurssien kuvaukset.

Kertamaksu
Opetusohjelmassa on erikseen mainittu kurssit, joihin voi osallistua viiden euron kertamaksulla. 
Maksutapavalinta on tiedotettava toimistoon kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Kertamaksu-
ja ei laskuteta vaan opettaja kerää maksut.

Kausikortti ja sen hakeminen
Kausikortin hinta on 165 € ja se tulee hakea viimeistään 22.9.2019. Kurssikohtaisia maksuja ei 
muuteta kausikortiksi 22.9.2019 jälkeen. Kausikortti on saatavilla HelleWi-järjestelmästä valitse-
malla kurssiksi ”Kausikortti” tai soittamalla toimistoon. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan 
kaikkiin taide-, kädentaito- ja liikuntaryhmiin. Kausikortti ei oikeuta osallistumaan ammatilliseen- 
tai avoimeen ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutukseen, tutkintotavoitteiseen koulutukseen, 
kuten ensiapu- ja hygieniapassikursseille, yksilö- tai kieltenopetukseen, ruokakursseille eikä 
tietotekniikan kursseille. Kausikortti ei myöskään käy kursseille, jotka ovat taulukkohintoja 
kalliimpia matkakulujen, vuokrien tms. vuoksi.

Opintoseteliavustukset
Opetushallitus on myöntänyt Viitaseudun opistolle opintosetelityyppistä valtionavustusta, jolla 
tuetaan senioreiden, eläkeläisten, työttömien ja maahanmuuttajien osallistumista Viitaseudun 
opiston kursseille.

Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä ja eläkkeellä olevilla tarkoitetaan eläkkeellä 
olevia henkilöitä, jotka saavat kansaneläkettä tai työeläkettä, eivätkä ole ansiotyössä. Työttömäl-
lä henkilöllä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä. 
Maahanmuuttajalla tulee olla maahanmuuttajan status.

Opintoseteliavustukset on lukuvuonna 2019–2020 ohjattu suoraan valituille kursseille. Opintosete-
liavustusta ei tarvitse hakea erikseen. Avustuksesta mainitaan kurssikuvauksessa, ja siihen ovat 
oikeutettuja kaikki kurssikuvauksessa luonnehditut ja opintoseteliavustuksen piiriin kuuluvat 
henkilöt. Opintoseteliavustus on 20 €/kurssi/henkilö. Avustus huomioidaan suoraan laskutuksessa.

Opintomaksusäännöt
1. Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun.
2. Peruuttamattomasta kurssista lähetetään aina lasku. Tämä koskee myös opiskelijoita, joilla 

on kausikortti. Kurssille tulematta jättäminen tai maksun maksamatta jättäminen ei ole 
peruutus. Kts. Kurssipaikan peruuttaminen.

3. Kursseilla ei ole maksutonta tutustumiskertaa. Tosin, alle 10-vuotiailla lapsilla on koko 
lukuvuoden kestävissä ryhmissä oikeus yhteen tutustumiskertaan. Huoltajan tulee tehdä 
kurssiperuutus ennen ryhmän toista kokoontumiskertaa, jollei lapsi jatka ryhmässä. Kurssi 
laskutetaan, jos peruutus ei tule ajoissa.

4. Koko lukuvuoden kestäviin ryhmiin kevätkaudella tulevat opiskelijat maksavat 60 % kurssi-
maksusta. Syyslukukaudella koko lukuvuoden kestävässä ryhmässä aloittanut opiskelija 
maksaa koko vuoden kurssimaksun, vaikkei osallistuisi opetukseen kevätlukukaudella. Poik-
keus tähän tosin on: Opiskelijalta laskutetaan syyslukukaudelta 60 % kurssimaksusta siinä 
tapauksessa, jos opiskelija muuttaa kevätlukukaudeksi pois paikkakunnalta.

Viitaseudun opisto



8

5. Rehtorilla on oikeus hyvittää tai palauttaa opintomaksua ainoastaan lääkärintodistuksen 
perusteella. Muiden syiden perusteella hakemus on osoitettava sivistyslautakunnalle.

6. Maksamaton lasku aiheuttaa kurssipaikan menetyksen. Opiskelija ei voi ilmoittautua uusille 
kursseille ennen erääntyneiden maksujen maksamista.

7. Kertamaksun valinneen opiskelijan on ilmoitettava valinnastaan toimistoon heti ilmoittautu-
misen yhteydessä. Valinta on sitova.

8. Rehtorilla on oikeus lakkauttaa ryhmä, mikäli se ei täytä minimiopiskelijamäärän ehtoja. 
Tässä tapauksessa maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Kts. edeltä ”Opiston ryhmien 
minimiopiskelijamäärä”.

Liikunta- ja kulttuurisetelien säännöt
1. Opisto ottaa vastaan Smartum-, Edenred- ja Tyky-seteleitä. Maksuvälineeksi käy myös 

sähköinen Smartum-saldo. Smartum Liikunta- ja kulttuurisetelit ja sähköinen saldo, Tyky-
Kuntosetelit+ sekä Edenredin kulttuuri- ja liikuntasetelit käyvät Viitaseudun opiston taide- ja 
taitoaineiden, sana- ja teatteritaiteen, yhteiskunnallisten aineiden, kausikortin sekä liikunta-
kurssien maksuvälineeksi. Liikuntaseteleillä voi maksaa vain liikunta- ja tanssikurssien 
kurssimaksuja. Seteleillä ei voi maksaa tutkintotavoitteista koulutusta, tietotekniikan- tai 
kielten kursseja, ruokakursseja eikä materiaalimaksuja.

2. Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat henkilökohtaisia maksuvälineitä ja niitä voidaan käyttää 
ainoastaan työnantajan tukeman liikunnan tai kulttuurin maksamiseen. Seteleitä ei vaihdeta 
rahaksi eikä niistä saa rahaa takaisin. Seteleitä voidaan käyttää kerralla useampia. Kurssin 
hinnasta vähennetään asiakkaan toimittamat setelit. Vajaaksi jäävä osa laskutetaan. Emme 
ota rahaa vastaan.

3. Liikunta- tai kulttuuriseteleillä maksavan opiskelijan tulee ilmoittaa kurssivalinnan tehtyään 
opiston toimistoon maksavansa kurssin ko. seteleillä. Ilmoittaa voi puhelimitse, sähköpostil-
la tai käymällä toimistossa. Ilmoituksen voi tehdä myös internetin kautta ilmoittautuessa. 
Valitse tällöin maksutavaksi setelimaksu.

4. Asiakas allekirjoittaa paperiset setelit ja merkitsee ensimmäisen setelin nurkkaan kurssin 
nimen, jonka hän maksaa seteleillä.

5. Paperiset liikunta- ja kulttuurisetelit on toimitettava opiston toimistoon Pihtiputaalle tai Viita-
saarelle 22.9.2019 mennessä. Sähköinen Smartum-maksu on suoritettava samaan päivään 
mennessä.

6. Laskutettua kurssimaksua ei voi maksaa kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

LASTEN RYHMIEN KÄYTÄNNÖT
1. Opetustilojen- ja aikojen ulkopuolella lasten kuljetuksesta ja turvallisuudesta vastaavat lasten 

huoltajat.
2. Huoltaja vastaa siitä, että lapsi saapuu tunnille täsmällisesti ja että hänet noudetaan heti ope-

tuksen päätyttyä.
3. Huoltaja pitää huolta siitä, että lapsella on mukana opetuksessa tarvittavat varusteet ja tilan-

teeseen sopiva vaatetus.
4. Sairas lapsi tarvitsee lepoa parantuakseen. Älä tuo sairasta lasta tunnille, älä tartuta muita.
5. Kunta on vakuuttanut oppilaat opetuksen ajaksi. Matkat eivät sisälly vakuutuksen piiriin.
6. Opisto ei vastaa opetustiloihin unohtuneista vaatteista tai muusta omaisuudesta.

Viitaseudun opisto
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OPETUSOHJELMA PIHTIPUDAS

TERVEYDENHOITO 
6101101 Ensiapu I, syksy
Tahkonpolun koulu/luokka 102  
ti 16.15-19.15
to 16.15-19.15
22.10.2019-31.10.2019,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 70,00 € Ilm. 17.10.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Ensiavun perustiedot; teoriaa ja käytännön harjoi-
tuksia. Tarkoituksena osata auttaa erilaisissa onnet-
tomuus- ja tapaturmatilanteissa. Kurssi on tarkoitet-
tu kaikille yli 15-vuotiaille. Kokoontumispäivät 22.10., 
24.10., 29.10. ja 31.10. Lukion opiskelijoille hyväksi-
lukua 0,5 kurssia. 

6101102 Ensiapu I, kevät
Tahkonpolun koulu/luokka 102  
ti 18.00-21.00
to 18.00-21.00
14.1.2020-23.1.2020,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 70,00 € Ilm. 9.1.2020  mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen. Kokoontumispäivät 
14.1., 16.1., 21.1. ja 23.1. 

6101103 Ensiaputaidot 9–12-vuotiaille lapsille
Tahkonpolun koulu/luokka 102  
la 12.45-14.15
28.9.2019-28.9.2019,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 25.9.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Vastuu turvallisuudesta on aina aikuisilla, mutta myös 
lasten on hyvä oppia toimimaan oikein vaara- ja hätä-
tilanteissa. Ensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, joiden 
opetteleminen on hyvä aloittaa jo varhain. Kurssilla 
harjoitellaan toimintaa hätätilanteissa ja ensiaputaito-
jen perusteita kuten hengitysteiden avaamista, paine-
luelvytystä ja verenvuodon tyrehdyttämistä. 

6101104 Ensiaputaidot 6–8-vuotiaille lapsille
Tahkonpolun koulu/luokka 102  
la 11.00-12.30
28.9.2019-28.9.2019,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 25.9.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen.

MUSIIKKI 
Yksilöopetus
1101101 Yksinlaulu 30 min.
Putaanvirran koulu, Koukku/A120  
ti 16.45-20.00
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Kurssille voivat osallistua kaikki laulamisesta kiin-
nostuneet ikärajatta; myös kouluikäiset lapset ovat 
tervetulleita. Ohjelmisto valitaan sopivaksi kullekin 
opiskelijalle. Voimme laulaa niin rytmimusiikkia kuin 
klassistakin. Lisäksi tunneilla opiskellaan mm. hen-
gitystekniikkaa, äänenmuodostusta ja musiikin teori-
an perusteita. Jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista 
opetusta lukuvuoden aikana 24x30 min. (165 €). 
Opettaja ilmoittaa ennakkoilmoittautumisen jälkeen 
henkilökohtaiset lauluajat.  

1101102 Pianonsoitto 30 min.
Putaanvirran koulu, Koukku/A120  
ke 15.20-20.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä.  
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Pianonsoitossa soitamme erityylisiä kappaleita ja 
opiskelemme musiikinteorian perusasioita. Jokaisel-
le oppilaalle henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 
aikana 24x30 min. (165 €). Opettaja ilmoittaa ennak-
koilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaiset soitto-
ajat. Huom! Opetuspäivä voi olla myös tiistai! 

1101104 Yksinlaulu tai pianonsoitto 30 min., 
Muurasjärvi 
Muurasjärven koulu/Musiikkiluokka  
to 16.00-19.00
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Helena Lehmuskero
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
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Jokaiselle oppilaalle annetaan henkilökohtaista ope-
tusta lukuvuoden aikana 24x30 min. (165 €). Opetta-
ja ilmoittaa ennakkoilmoittautumisen jälkeen henki-
lökohtaiset tuntiajat. Saat valita joko yksinlaulun tai 
pianonsoiton opiskelun. Pianonsoitossa soitamme 
erityylisiä kappaleita ja opiskelemme musiikinteorian 
perusasioita. Yksinlaulussa perehdymme äänenkäy-
tön perusteisiin, teemme erilaisia ääni- ja hengitys-
harjoituksia ja laulamme erityylisiä kappaleita. Esiin-
nymme mahdollisuuksien mukaan. 

1101103 Kitaran-, basson-, ukulelen- ja/tai 
rumpujensoitto 30 min.
Tahkonpolun koulu/musiikkiluokka 
to 18.00-21.00
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Johannes Lintunen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Jokaiselle oppilaalle järjestetään henkilökohtaista 
opetusta valitsemassaan instrumentissa lukuvuoden 
aikana 24x30 min. (165€). Opettaja sopii ennakkoil-
moittautumisen jälkeen henkilökohtaiset soittoajat. 
Vasta-alkajat: aiempaa osaamista ei tarvita. Kurssil-
la käydään läpi melodiaan, rytmiin ja komppaami-
seen liittyviä perusasioita. Pidemmälle olevien kans-
sa kurssi räätälöidään jokaiselle sopivaksi sekä 
tutustutaan erilaisiin soittotekniikoihin ja -tyyleihin. 
Opetuspäivä voi olla myös jokin muu kuin torstai! 

Kuorot ja musiikkituokiot
1101106 Lapsikuoro
Putaanvirran koulu, flyygeliaula  
ke 17.00-17.45
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-15.4.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 43,00 € Uusi kurssi!
Pääasiassa 5-8 -vuotiaille suunnattu kuoro, jossa tu-
tustutaan kuorolaulun ja musiikin maailmaan yhdes-
sä tutkien. Ohjelmisto koostuu mm. lasten- ja kan-
sanlauluista. Esiinnymme mahdollisuuksien 
mukaan.

1101107 Viihdelaulajat Melodies
Putaanvirran koulu, flyygeliaula  
ke 18.00-19.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-15.4.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 65,00 € 
Viihdelaulajat Melodies -naiskuorossa lauletaan viih-
desävelmiä moniäänisesti. Esiinnymme säännölli-
sesti,  pääasiassa  bändin  kera.  Tervetuloa mukaan 
mainioon joukkoomme! 

1101105 Pihtiputaan Mieskuoro 
Putaanvirran koulu/taideluokka B 160  
ti 18.30-20.30
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Helena Lehmuskero
Kurssimaksu 71,00 € 
Mieskuoro esiintyy ja konsertoi säännöllisesti. Kaik-
kia nykyisiä, uusia ja entisiä kuorolaisia toivotaan 
mukaan, tervetuloa! 
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1101108 Kylien kuoro
Muurasjärven koulu/Musiikkiluokka 
ke 18.30-20.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Helena Lehmuskero
Kurssimaksu 71,00 € 
Kylien kuoro on säännöllisesti konsertoiva ja esiinty-
vä sekakuoro. Kuoron ohjelmisto koostuu yksi- ja 
moniäänisistä, erityylisistä kuorolauluista. Olet ter-
vetullut iloiseen lauluporukkaamme! Opintoseteli-
kurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja maa-
hanmuuttajat saavat tämän kurssin maksusta 20 
euron alennuksen. 

1101109 Seniorilaulajat
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ke 14.00-15.00
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Mukavaa yhdessäoloa musiikin merkeissä. Laulam-
me vanhoja tuttuja kappaleita ja opiskelemme uusia 
lauluja. Laulamme mm. kansanlauluja, hengellisiä 
lauluja ja iskelmiä. Käymme esiintymässä mahdolli-
suuksien mukaan. 

1101110 Kasken musiikkituokio
Palvelukeskus Kaski  
ke 12.30-13.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 43,00 € 
Säestettyä yhteislaulua leppoisissa tunnelmissa. 

1101111 Työkeskuksen musiikkituokio
Työkeskus/ruokasali  
ke 12.45-13.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Miia Kuusela
Kurssimaksu 43,00 € 
Nautitaan musiikista laulaen, soittaen, kuunnellen, 
sanoittaen ja säveltäen! 

KIELET
Englanti 
1203101 Englannin alkeet
Tahkonpolun koulu/luokka 203  
ma 17.00-18.30
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Saara Vellacott

Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Jos et ole ollenkaan opiskellut englantia tai olet oppi-
nut vain alkeet, tämä on sopiva kurssi sinulle! Opis-
kelemme puhumalla, kuuntelemalla ja kirjoittamalla 
englantia yksin, parityönä ja koko joukolla. Kurssilla 
käytetään English For You, Too -oppikirjasarjaa. 

203102 Englannin jatkokurssi
Tahkonpolun koulu/luokka 203  
ma 18.45-20.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Saara Vellacott
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
This  is  the 7th year we will study both spoken and 
written English – every time we have fun! If You have 
completed lower or higher secondary school English 
studies, even the short course, or if you can under-
stand this text, You can easily join us! 

Espanja 
1207101 Espanjan alkeiden jatko
Pihtiputaan lukio/luokka 201  
ti 18.30-20.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Patricia Reyes de Perez
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Jatketaan  espanjanopiskelua  Buenas  Migas-kirjan 
avulla. Syvennetään sanaston ja kieliopin osaamis-
ta. Aiheina matkustelu, kotiin liittyvät asiat, ruuat ja 
asioiden hoitaminen. Kurssi on suunnattu niille, joilla 
espanjan alkeet ovat jo hallussa. 

Italia 
1208101 Italian alkeiden jatko
Tahkonpolun koulu/luokka 203  
pe 17.30-19.00
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Alberto Ferretti
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Italian kielen opiskelua aloittelijoille ja aiemmin alkei-
ta opiskelleille. Kurssilla tutustutaan Italian monipuo-
liseen kulttuuriin, kartutetaan sanavarastoa, harjoi-
tellaan ääntämistä ja arkipäivän tapahtumiin liittyvien 
puheilmauksien käyttöä sekä perehdytään kieliop-
piin. CIAO-oppikirja johdattaa kielen opiskeluun mie-
lenkiintoisella tavalla kertomalla Italiasta. Kirjan 
opiskeluympäristöinä ovat mm. Venetsia, Firenze ja 
Rooma. 
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TIETOTEKNIIKKA 
3401101 Tietotekniikan yksilöopetus 45 min., 
syksy
Pihtiputaan kunnantalo/puheenjohtajien huone  
ke 12.00-18.00
30.10.2019-27.11.2019,  
Niko Tuttavainen
Kurssimaksu 50,00 € Ilm. 25.10.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssi on tarkoitettu tietotekniikan vasta-alkajille 
sekä niille, jotka haluavat varmuutta omaan tietotek-
niseen osaamiseensa. Opetuksen sisältö sovitaan 
opettajan ja opiskelijan kesken. Opetettavia asioita 
voivat olla esimerkiksi tietoteknisen laitteen käyttö 
(PC-tietokone, älypuhelin, tabletti, navigaattori tms.), 
sosiaalisen  median  käyttö  (Facebook,  Instagram, 
Twitter), sähköpostin käyttö, nettipankin käyttö, eri 
nettipalveluiden käyttö (KELA, Kanta, OmaVero jne.), 
videopalveluiden käyttö (Yle-Areena, Katsomo, Ruu-
tu, YouTube),  verkkokaupoista  tilaaminen,  toimisto-
ohjelmien käyttö (Word, Excel, PowerPoint), yksin-
kertainen  kuvan-,  äänen-  ja/tai  videonkäsittely  jne. 
Huom! Opetus tapahtuu opiston tiloissa, eli kotiope-
tus ei ole mahdollista! Henkilökohtaisten nettipankki-
tunnusten hankkiminen on suositeltavaa, mikäli sel-
laisia ei omista ennestään. Myös omien laitteiden 
tuominen mukana on suositeltavaa, muttei välttämä-
töntä. Jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaista ope-
tusta 4x45 min. (50 €). Opettaja ottaa oppilaaseen 
yhteyttä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista 
sopiakseen tuntiajan. Opintosetelikurssi! Seniorit, 
eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat saavat 
tämän kurssin maksusta 20 euron alennuksen. 

3401102 Tietotekniikan yksilöopetus 45 min., 
kevät
Pihtiputaan kunnantalo/puheenjohtajien huone  
ke 15.00-20.20
8.1.2020-29.1.2020,  
Niko Tuttavainen
Kurssimaksu 50,00 € Ilm. 3.1.2020 mennessä. Kau-
sikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset setelit 
eivät käy tälle kurssille. 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen. Huom.! Tämä ei ole 
opintosetelikurssi.

3401103 Veroilmoitus OmaVerossa
Pihtiputaan kunnantalo/puheenjohtajien huone  
la 10.00-15.00
25.4.2020-25.4.2020,  
Niko Tuttavainen
Kurssimaksu 15,00 € Ilm. 22.4.2020 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Mietityttääkö veroilmoituksen tekeminen internetis-
sä? Kurssilla jokainen ilmoittautunut saa apua veroil-
moituksen tekemiseen henkilökohtaisessa ohjauk-

sessa 45 min. Huom! Kurssille tarvitsee mukaan 
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset! Opettaja 
ottaa yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen, ja sopii hen-
kilökohtaisen ajan. 

NÄYTTÄMÖTAITEET 
1102101 Teatteriryhmä
Putaanvirran koulu/taideluokka B 160  
to 18.00-20.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Miia Hiironen
Kurssimaksu 71,00 € Uusi kurssi! 
Löydä sisäinen näyttelijäsi – tule harrastamaan teat-
teria! Kurssilla tutustutaan teatteri-ilmaisun ja impro-
visaatioharjoitusten avulla näyttelemiseen. Ryhmän 
toiveiden mukaan voidaan harjoitella erilaisia draa-
man osa-alueita kuten prosessidraamaa, työpajate-
atteria, forum teatteria tai vaikka valitaan yhdessä 
työstettävä näytelmä joka esitetään keväällä 2020! 
Ryhmä on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. 

KUVATAITEET JA MUOTOILU 
Koko lukuvuoden kestävät kurssit 
1103101 Lasten kuvis
Tahkonpolun koulu/kuvaamataidon luokka
ma 16.00-17.30
2.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 58,00 € 
Tässä ryhmässä on tarjolla kuvataiteen perusteita ja 
syventävimpiäkin tehtäviä lähinnä alakouluikäisille, 
jotka viihtyvät värien ja siveltimien parissa. Myös 
savi ja kolmiulotteinen rakentaminen täydentävät 
mukavasti koulun kuvataideopetusta. Aiheet työs-
kentelyyn saamme lasten omasta kokemusmaail-
masta: eläimistä, luonnonilmiöistä ym Työskentelyä 
myös räätälöidään tarvittaessa kurssilaisten mu-
kaan. Käytetyt tarvikkeet laskutetaan kurssin loput-
tua. Tervetuloa! Huom! Ilmoittautuminen alkaa 
10.8. klo 10. 

1103102 Kuvis, 9–12-vuotiaat
Tahkonpolun koulu/kuvaamataidon luokka 
pe 15.15-16.45
30.8.2019-22.11.2019,  
10.1.2020-3.4.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 58,00 € 
Tässä ryhmässä on tarjolla monipuolista kuvataide-
opetusta 9–12-vuotiaille lapsille, jotka viihtyvät väri-
en ja siveltimien maailmassa. Myös savi ja kolmiulot-
teinen rakentaminen täydentävät mukavasti koulun 
kuvataideopetusta. Aiheet työskentelyyn saamme 
lasten omasta kokemusmaailmasta: eläimistä, luon-
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nonilmiöistä ym. Käytetyt tarvikkeet laskutetaan 
kurssin loputtua. Tervetuloa! Huom! Ilmoittautumi-
nen alkaa 10.8. klo 10. 

1103103 Työkeskuksen taidetuokio
Työkeskus/ruokasali  
to 11.45-13.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Maija Jämsén
Kurssimaksu 58,00 € 
Kurssilla tehdään luovia töitä kuvataiteen, askarte-
lun ja käsityön merkeissä. Opintosetelikurssi! Se-
niorit, eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat 
saavat tämän kurssin maksusta 20 euron alen-
nuksen. 

1103104 Kuvataide ja keramiikka
Tahkonpolun koulu/kuvaamataidon luokka  
ma 18.00-20.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € 
Kuvataide ja keramiikka -ryhmä soveltuu mainiosti 
vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille maalareille. 
Harjoitustehtävät suunnitellaan yksilöllisesti yhdes-
sä opettajan kanssa ja kurssilla voi perehtyä myös 
vaikkapa  grafiikan  tekemiseen.  Keramiikassa  voit 
valmistaa käyttö- ja taidekeramiikkaa. Lisäksi voit 
valmistaa kuvanveistotöitä esim. keramiikasta, kip-
sistä ja betonista. 

Lyhytkurssit
1103105 Linoleikkaus- ja metalligrafiikka
Tahkonpolun koulu/kuvaamataidon luokka  
la 10.00-15.00
18.1.2020-25.1.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 15.1.2020 mennessä.
Kurssilla valmistetaan värikylläistä, sävykästä lino-
grafiikkaa ja kuivaneulatekniikkaan perustuvaa me-
talligrafiikkaa.  Kaiverrettuja  linolaattoja  voi  käyttää 
mainiosti myös kankaanpainannassa ja keramiikan 
koristelussa. Tarvikkeita saa kurssin opettajalta. Ter-
vetuloa! 

KÄDEN TAIDOT 
Koko lukuvuoden kestävät kurssit
1104101 Puutyöt
Putaanvirran koulu/teknisen työn tilat/A173  
ma 18.30-21.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Timo Leskinen
Kurssimaksu 71,00 € 

Tutustutaan puun työstämiseen valmistamalla kodin 
kalusteita ja käyttöesineitä. Opintoryhmään voivat 
osallistua sekä kokeneet että uudet puutyön harras-
tajat. 

1104102 Entisöinti
Putaanvirran koulu/teknisen työn tilat/A173  
ti 18.30-21.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Timo Leskinen
Kurssimaksu 71,00 € 
Tutustutaan entisöinnissä käytettäviin tekniikoihin ja 
työtapoihin korjauksesta pintakäsittelyyn. Opintoryh-
mä on tarkoitettu kaikille entisöinnistä kiinnostuneil-
le. 

1104103 Kudonnan alkeet
Putaanvirran koulu/kudontaluokka  
ma 18.00-20.15
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-20.4.2020,  
Katariina Kattelus 
Kurssimaksu 78,00 € 
Oletko haaveillut kudontaharrastuksen aloittamises-
ta – hyppää rohkeasti joukkoomme hurahtamaan in-
nostavien materiaalien ja nykypäivän tekstiilien lo-
puttomaan valikoimaan! Ideoimme yhdessä 
toteutettavat työt, rakennamme yhteiseen käyttöön 
tarkoitetut loimet, joista jokainen saa omilla valinnoil-
laan itselleen sopivat tekstiilit. Samalla opimme kan-
kaan kutomisen kaikki vaiheet loimen luomisesta 
tekstiilien viimeistykseen. Käytössä myös damasti- 
ja atk-avusteiset kangaspuut lukemattomine toteu-
tusmahdollisuuksineen. 

1104104 Kudonta, päiväryhmä
Putaanvirran koulu/kudontaluokka  
ke 12.30-14.45
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-8.4.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 78,00 € 
Lähde rohkeasti toteuttamaan tämän päivän tekstii-
leitä monipuolisilla materiaaleilla. Et tarvitse aikai-
sempaa kokemusta – yhdessä oppien suunnittelem-
me muuntuvat loimet, joista jokainen saa omilla 
kudevalinnoillaan itselleen sopivat tekstiilit. Samalla 
opimme kankaankudonnan vaiheet alusta alkaen 
tuotteen viimeistyksiin asti. Käytössämme myös atk-
avusteiset ja damastikangaspuut, joilla työskentely 
antaa lukemattomia mahdollisuuksia kuviollisten 
kankaiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
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1104105 Elämäjärven kädentaidot
Mäntypirtti  
ma 12.00-14.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maija Jämsén
Kurssimaksu 71,00 € 
Erilaisia käsin tekemisen tekniikoita koukuilla ja pui-
koilla: kuivaneulahuovutusta, kirjontaa, solmeilua ym. 

1104106 Särkiharjun tekstiilityöt
Särkiharjun koulu  
ti 18.00-20.15
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-7.4.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 78,00 € 
Jatketaan meneillään olevia projekteja. Suunnitel-
laan ja toteutetaan uusia käyttö- ja koristetekstiileitä 
kangaspuilla. Ohessa muita käsityötekniikoita esim. 
puikoin, koukuin, ommellen, värjäten, kirjoen ja neu-
lahuovuttaen. Tervetuloa ideoimaan ja toteuttamaan! 

1104107 Kojolan kädentaidot
Kojolan koulu  
to 09.30-11.45
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-9.4.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 78,00 € 
Jatketaan erilaisten, yhdessä valittujen, käsityötek-
niikoiden parissa. Käytössä myös yhdet kangaspuut. 
Tule mukaan ideoimaan! Opintosetelikurssi! Seni-
orit, eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat 
saavat tämän kurssin maksusta 20 euron alen-
nuksen. 

1104108 Rönnynkylän käsityöt
Rönnyn koulu,Kyläkammari  
ke 18.00-20.15
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-8.4.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 78,00 € 
Jatketaan kudonnan parissa - suunnitellaan uudet 
loimet ja kudotaan aluksi meneillään olevat. Lisäksi 
työskennellään puikoin, koukuin ja erilaisten erityis-
tekniikoiden sekä työvälineiden avulla, kokeillaan 
erilaisia materiaaleja. Tule mukaan ideoimaan ja to-
teuttamaan!

1104109 Alvajärven kädentaidot
Alvajärvi/Kauppakuja 10  
to 17.30-19.45
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Maija Jämsén
Kurssimaksu 71,00 € 

Jatketaan entisiä loimia ja suunnitellaan uusia haas-
teita kudontaan. Ohessa neulontaa, virkkausta ym. 
käsityötekniikoita. Tule mukaan ideoimaan ja teke-
mään! 

1104110 Lankatyöt ja ompelu
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
ti 17.30-19.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Tekstiilityön ja kotitalouden opettaja Pauliina Koivisto
Kurssimaksu 58,00 € 
Tutustu erilaisiin lankatekniikoihin: nyplää, neulo, 
virkkaa, käpyile tai kokeile neulakinnastekniikkaa 
oman mielenkiinnon mukaan. Tutustu ompeluko-
neen saloihin ompelemalla kaunista itselle, lapselle 
tai lahjaksi, tai tuunaa vanhaa. Opettajalta saa työ-
välineitä lainaksi. 

1104111 Perinnekäsityöt
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
ma 13.00-15.15
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-20.4.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 78,00 € 
Tämän päivän tekstiileitä monipuolisilla tekniikoilla 
koukuin, puikoin, kirjoen, ommellen jne. Yhdistellään 
tekniikoita tarpeen mukaan. Tule mukaan ideoi-
maan, oppimaan uutta tai toteuttamaan haaveita! 

1104113 Keramiikan ja taiteen päiväryhmä
Tahkonpolun koulu/keramiikkaluokka  
pe 12.30-14.45
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € Uusi kurssi! 
Tässä ryhmässä on mahdollista toteuttaa itseään 
monipuolisesti käsityön ja taiteen saralla. Keramiik-
ka, lasityöt ja kuvataiteet suovat runsaasti vaihtoeh-
toja aktiiviselle kurssilaiselle. Rento asenne ja käsillä 
tekeminen antavat virtaa päiviksi eteenpäin. 

Lyhytkurssit
1104114 Ompelulanit
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
la 10.00-20.00
28.9.2019-28.9.2019,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 25.9.2019 mennessä.
Syyskuun iltojen pimetessä kaivetaan ompelukoneet 
ja saumurit naftaliinista. Jaetaan osaamista, koke-
muksia ja oivalletaan ompelullisia ratkaisuja. Tule 
mukaan tarvitsemaksesi ajaksi omine ompeluprojek-
teinesi. Hyödynnä opiston laadukkaita koneita ja 
kaavoja tai tuo omasi (hyvää syötävää unohtamat-
ta...) 
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1104115 Huopaa, huopaa
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
la 10.00-16.00
5.10.2019-9.11.2019,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 2.10.2019 mennessä.
Huovutustekniikoita laidasta laitaan; kaavan avulla, 
tasona, rullaamalla, pesukonehuovutuksena, nuno-
tekniikalla, kerroksellista työskentelyä, kolmiulotteis-
ta nappulapintaa ja mitä ikinä keksitkään yhdistää 
huovutukseen... Ideoidaan valmistettavat tuotteet 
valitusta tekniikasta riippuen ja lisätään yksityiskoh-
tia haluttaessa esim. kirjonnan keinoin. Kokoontu-
miskerrat 5.10., 26.10. ja 9.11. klo 10–16. 

1104116 Neulahuovutus
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
ke 17.30-20.45
la 10.00-14.30
30.10.2019-30.11.2019,  
Maija Jämsén
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 16.10.2019 mennessä. 
Neulahuovutetaan erilaisia hahmoja, joulu- tai koti-
tonttuja, eläimiä ym. Ota mukaan 
sähköjohtoa,vaahtomuovia ja vanhoja villavaatteita 
mikäli mahdollista. Kurssi kokoontuu ke 30.10, 6.11 
ja 13.11 Putaanvirran koulun tekstiililuokassa sekä 
la 23.11 ja 30.11 alakoulun taide- ja käsityöluokassa. 
Tervetuloa mukaan ideoimaan! 

1104117 Alvajärven jouluaskartelu aikuisille
Alvajärvi/Kauppakuja 10  
la 10.00-15.30
9.11.2019-16.11.2019,  
Maija Jämsén
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 6.11.2019 mennessä.
Askarrellaan joulun tunnelmaa eri materiaaleista. 
Omat materiaalit mahdollisuuksien mukaan. Kurssi 
kokoontuu la 9.11 ja 16.11. 

1104118 Yksilöllistä ommellen A
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
pe 17.00-19.15
la 10.00-15.00
22.11.2019-30.11.2019,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 15.11.2019 mennessä. 
Kartutetaan vaatekaappia ompelemalla yksilöllisiä 
vaatteita. Kuositellaan ja muotoillaan valmiskaavoja 
omien mittojen mukaan lähtien kurssilaisten toiveis-
ta. Jos omistat oman mallinuken, se helpottaa työs-
kentelyäsi sovitusmuutosten tekemisessä. Tarvitta-
essa tilataan netistä kankaita yhteistilauksena. 
Kokoontumiskerrat pe 22.11. klo 17–19.15, la 23.11. 
klo 10–16, pe 29.11. klo 17–20 ja la 30.11. klo 10–
16. 

1104119 Rintaliivit omilla mitoilla
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
pe 18.00-20.15
la 09.00-16.00
10.1.2020-15.2.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 43,00 € Ilm. 7.1.2020 mennessä.
Kurssilla valmistetaan sovituskaava, jonka pohjalta 
ommellaan omien mittojen mukaiset liivit. Ensimmäi-
selle kerralle osallistuminen välttämätöntä, koska sil-
loin otetaan mitat ja tehdään yhteistilaus Make Bran 
kaavoista ja materiaaleista. Otathan oman ompelu-
koneen mukaan kurssille, mikäli se on mahdollista. 
Kokoontumiskerrat ovat pe 10.1. klo 18.00–20.15, 
pe 7.2. klo 17.00–20.15, la 8.2. klo 9.00–16.00 ja la 
15.2. Klo 9.00–15.00. 
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1104120 Yksilöllistä ommellen B
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
pe 17.00-19.15
la 10.00-15.00
17.1.2020-1.2.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 14.1.2020 mennessä.
Kartutetaan vaatekaappia ompelemalla yksilöllisiä 
vaatteita. Kuositellaan ja muotoillaan valmiskaavoja 
omien mittojen mukaan lähtien kurssilaisten toiveis-
ta. Jos omistat oman mallinuken, se helpottaa työs-
kentelyäsi sovitusmuutosten tekemisessä. Tarvitta-
essa tilataan netistä kankaita yhteistilauksena. 
Kokoontumiskerrat pe 17.1. klo 17–19.15, la 18.1. 
klo 10–16, pe 31.1. klo 17–20 ja la 1.2. klo 10–16. 

1104121 Raakavillasta langaksi
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
24.1.2020-26.1.2020,  
Teija Saastamoinen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 21.1.2020 mennessä.
Tutustutaan kotoisten maatiaislampaiden villaan. 
Käsitellään villaa karstaamalla, kokeillaan värttinällä 
kehräämistä ja lopuksi päästään vielä kehräämään 
rukeilla. Kertaamme kehrätyn langan kaksi- ja kol-
misäikeiseksi. Kurssilaiset voivat tuoda omia tarvik-
keita, rukin, villat yms. Langoitamme rukit ja katsom-
me rukkien kunnon. Opettaja tuo muutaman rukin, 
käsikarstat ja karstamyllyn sekä 100 g villaa, joka 
kuuluu kurssihintaan. Opettajalta voi ostaa villaa 
sekä värttinöitä 10 euroa/kpl. Värttinän voi myös val-
mistaa itse ennen kurssia netistä löytyvien ohjeiden 
mukaan. Kurssi kokoontuu pe–su 15.–17.11. 

1104112 Soveltavat kankaanpainotekniikat
Putaanvirran koulu,tekstiilityöluokka/A217  
la 10.00-16.00
7.3.2020-28.3.2020,  
Katariina Kattelus
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 21.2.2020 mennessä.
Seikkaillaan kankaanpainannan yllätyksellisessä 
maailmassa; vaihtoehtoina väripintoja hajottavat et-
sitekniikat, kankaanpainantaa reaktioväreillä ja kuul-
tavia pintoja polttopainannalla. Työstää voi joko käy-
tettyjä tai uusia kankaita tai vaikkapa antaa uusi 
elämä käyttämättä jääneelle vaatteelle. Kokoontu-
miskerrat la 7.3., 14.3. ja 28.3. klo 10–16. 

1104122 Rakukeramiikka
Tahkonpolun koulu/keramiikkaluokka  
la 10.00-15.00
21.3.2020-4.4.2020,  
Pekka Ojankangas
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 18.3.2020 mennessä. 
Rakukeramiikkakurssi perustuu vanhaan japanilai-
seen polttomenetelmään, jossa tuli, savu, vesi ja la-

sitteet tekevät esineistä persoonallisia ja usein lasi-
tukseltaan ennalta-arvaamattomia. Tervetuloa 
tekemään keramiikkataidetta. Kurssi kokoontuu 
21.3. ja 4.4. 

ESITTÄVÄ TANSSI 
1105101 Nykytanssi, 11–15-vuotiaat
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 15.00-16.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maria Kouvalainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vanhempi mukaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla! Tunneilla teemme perusnykytanssitekniikan li-
säksi omaa ilmaisua ja luovuutta tukevia harjoituksia 
sekä eripituisia koreografioita. Kurssilla opitaan ke-
honhallintaa, heittäytymistä ja ryhmässä toimimista. 

1105102 Nykytanssi, 7–10-vuotiaat
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 16.00-17.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maria Kouvalainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vanhempi mukaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla! Tutustumme nykytanssiin, teemme omaa il-
maisua ja luovuutta tukevia harjoituksia sekä eripi-
tuisia koreografioita. Kurssilla opitaan kehonhallintaa, 
heittäytymistä ja ryhmässä toimimista. 

1105103 Lastentanssi, 5–6-vuotiaat
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 17.15-18.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maria Kouvalainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vanhempi mukaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla! Lastentanssissa lähdemme liikkeelle perus-
teista opetellen ryhmässä toimimista ja kehonhallin-
nan alkeita. Tunneilla painottuu lasten luova ilmaisu 
pelejä, leikkejä ja hauskanpitoa unohtamatta. Teem-
me myös baletinomaisia harjoituksia ja omia pieniä 
tansseja. 

1105104 Tutustu tanssiin! 
(nuoret aikuiset ja aikuiset)
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 18.00-19.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maria Kouvalainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Eri tanssien alkeisiin tutustumista oppilaiden taitota-
so ja toiveet huomioiden. Lajikokeiluina mahdollisia 
mm. nyky- ja kansantanssi, afro, baletti sekä musi-
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kaalimaailman lajit kuten show- ja jazztanssi. Help-
poja askelkuvioita mukaansatempaavan musiikin 
tahdissa. 

1105105 Lavatanssin alkeisjatko/keski
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ti 17.30-19.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 58,00 € 
Lavatanssin peruskurssi. Opetellaan lavoilla käytet-
täviä tansseja, johon kuuluu niin perinteisiä tansseja 
kuin kädenalitansseja. Sopii kaikille tanssista kiin-
nostuneille. Kertaamme myös opeteltuja tanssilajeja 
tarpeen mukaan. Mukaan voivat tulla myös he, jotka 
eivät ole tansseihin aikaisemmin tutustuneet. Opin-
tosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja 
maahanmuuttajat saavat tämän kurssin maksus-
ta 20 euron alennuksen. 

LIIKUNTA 
Soveltava liikunta
8301101 Sopukan liikuntaryhmä
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ma 10.30-11.00
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-20.4.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 23,00 € 
Liikuntatuokio Sopukan asukkaille. Huom! Ryhmä 
kokoontuu joka toisella viikolla, parittomina maanan-
taina. Kokoontumispäivät syksyllä ovat 9.9, 23.9, 
7.10, 21.10, 4.11, 18.11 ja 2.12. Kokoontumispäivät 
keväällä ovat 13.1, 27.1, 10.2, 24.2, 9.3, 23.3, 6.4, 
20.4. Huom! Opetusta on hiihtolomaviikolla 9. 

8301102 Työkeskuksen liikuntaryhmä
Työkeskus/pienryhmätila  
ma 12.30-13.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Erityisryhmä työkeskus Metsäkaaressa työskentele-
ville. Lihaskuntoa ja liikkuvuutta sekä koordinaatiota 
ylläpitävä, rentouttava jumppa. 

8301103 Muurasjärven soveltavan liikunnan 
ryhmä
Muurasjärven koulu/liikuntasali  
ke 14.45-15.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Erityisliikkujien tarpeet huomioivaa perusliikkumisen 
tukemista. Soveltuu myös ikääntyneille. 

Seniorit
8301104 Ikääntyvien voima ja venyttely
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ma 11.05-12.05
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-20.4.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 34,00 € 
Tämä kurssi sisältyy Voimaa vanhuuteen -hankkee-
seen. Kurssin tavoitteena on parantaa lihasvoimaa 
omalla keholla tehtävien harjoitteiden kautta sekä ni-
velten liikkuvuutta ja lihasten elastisuutta erilaisin 
venytysharjoittein. Huom! Ryhmä kokoontuu joka 
toisella viikolla, parittomina maanantaina. Kokoontu-
mispäivät syksyllä ovat 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 
18.11 ja 2.12. Kokoontumispäivät keväällä ovat 13.1, 
27.1, 10.2, 24.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4. Huom! Opetus-
ta on hiihtolomaviikolla 9. Opintosetelikurssi! Seni-
orit, eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat 
saavat tämän kurssin maksusta 20 euron alen-
nuksen. 

8301105 Ikinuoret
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 17.00-17.45
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista ja kuntoa kohottavaa liikuntaa välineillä 
ja ilman. 

8301106 Seniorit/sekaryhmä tiistai
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ti 09.00-09.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Tässä ryhmässä jumpataan ilman musiikkia rauhalli-
seen tahtiin. Ryhmä sopii kaiken tasoisille liikkujille. 
Tarvittaessa sovelletaan: liikkeitä voi suorittaa tuen 
kanssa, tuolia voi käyttää apuna jne. 

8301107 Seniorit/sekaryhmä keskiviikko
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ke 10.00-10.45
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Perusjumppaa välineillä ja ilman, joissa käytetään 
venytteleviä liikesarjoja sekä harjoitetaan tasapai-
noa. Tunnilla käytetään musiikkia ja tempo on välillä 
reipastakin. 
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8301108 Tasapainoryhmä
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ke 16.15-17.00
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Tämä kurssi sisältyy Voimaa vanhuuteen -hankkee-
seen. Kurssin tavoitteena on parantaa tasapainoa 
erilaisten harjoitteiden keinoin ja sen myötä tukea 
kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.

Lapset ja nuoret 
8301109 Voimistelukoulu 10–15-vuotiaille
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
su 09.30-11.00
25.8.2019-24.11.2019,  
26.1.2020-26.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 34,00 € 
Tervetuloa harjoittelemaan voimistelusta ja telinevoi-
mistelusta tuttuja liikkeitä permannolla sekä telineil-
lä! Harjoittelemme liikkeiden suorittamista oikeilla 
tekniikoilla, hallitsemaan omaa kehoa liikkeen aika-
na sekä ennen kaikkea tarkoituksena on oppia uusia 
liikkeitä, sekä liikeilmaisutaitoa voimisteluohjelman 
muodossa. Lisäksi tavoitteena on parantaa kehon-
hallintaa, notkeutta ja liikkuvuutta kurssin aikana. 
Mukana myös cheerleadingistä tuttuja elementtejä 
kuten hyppyjä ja nostoja. Tunnille tarvitset mukaan 
voimisteluun sopivat jumppavaatteet, sukat sekä 
juomapullon. Tunti sopii kaikille, joten mukaan voi 
tulla, vaikkei aiempaa lajitaustaa ole. Ryhmä ko-
koontuu noin kerran kuussa. Kokoontumiskerrat 
25.8, 22.9, 13.10, 24.11, 26.1, 16.2, 29.3, 26.4. 
Huom! Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 10.

8301110 Voimistelukoulu 7–9-vuotiaille
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
su 11.00-12.30
25.8.2019-24.11.2019,  
26.1.2020-26.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 34,00 € 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen.

8301111 Voimistelukoulu 5–6-vuotiaille
Putaanvirran koulu/liikuntasali
su 12.30-13.30
25.8.2019-24.11.2019,  
26.1.2020-26.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 23,00 € 
Voimistelukoulu on lasten oma tunti, joka on sekoi-
tus voimistelun ja telinevoimistelun perustaitoja. 
Tunnilla opetellaan leikin kautta voimistelun ja teline-

voimistelun perustaitoja ja -temppuja sekä perman-
nolla että välineiden avulla sekä ennen kaikkea liik-
keen toteuttamista oman kehon avulla ja näin ollen 
kehonhallintaa liikkeen tuottamisessa. Opettelemme 
liikkeiden perusvariaatioita sekä harjoittelemme so-
veltamaan jo opittuja taitoja ja muovaamaan niitä 
monimutkaisemmiksi liikekokonaisuuksiksi ja teem-
me kurssin aikana ohjelmaa huomioiden ikäryhmän 
ominaiset tiedot ja taidot. Tunnit sopivat sekä tytöille, 
että pojille eikä aiempaa lajitaustaa tarvita. Mukaan 
tunnille tarvitset jumppatossut sekä juomapullon. 
Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa. Kokoontu-
miskerrat 25.8, 22.9, 13.10, 24.11, 26.1, 16.2, 29.3, 
26.4. Huom! Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 10.

Kehonhuolto
8301112 MINDFULNESS – 
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo -kurssi
Palvelukeskus Sopukka/sopukan sali  
ma 18.00-19.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Anne Kumpulainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Mindfulness on nyt-hetken hyväksyvää havainnoin-
tia, ilman takertumista, vastustamista tai pyrkimistä 
muutokseen. Mindfulness on omakohtaisten oival-
lusten kautta tapahtuvaa oppimista, kehittymistä ja 
itsensä ymmärtämisen syventämistä. Huomio voi-
daan suunnata harjoituksen aikana esim. hengityk-
seen, kehon tuntemuksiin, aistimuksiin, ajatuksiin ja 
tunteisiin. Tutustumme menetelmään erilaisten vaih-
televien mindfulness-harjoitusten avulla ja pyrimme 
viemään tietoista läsnäoloa myös arkeen. Sopii kai-
kenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan oma jumppa-
alusta, viltti ja tyyny. 

8301113 Jooga, Elämäjärvi
Rajalan riihi  
ma 19.00-20.00
4.11.2019-16.12.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Päivi Luomala
Kurssimaksu 43,00 € 
Kaikille joogasta kiinnostuneille. Huom! Opetus al-
kaa marraskuussa. Hajusteeton kurssi. 

8301114 Jooga, Muurasjärvi
Muurasjärven koulu/liikuntasali  
ti 19.20-20.50
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Paula Kallatsa
Kurssimaksu 58,00 € 
Kaikille joogasta kiinnostuneille. 
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8301115 Kehonhuolto
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ke 18.00-18.45
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Lihasten elastisuutta ja nivelten liikkuvuutta kehittä-
viä venytys- ja liikkuvuusharjoituksia monipuolisin 
kehonhuoltotapojen keinoin. Tarvitset jumppa-alus-
tan mukaan tunnille. 

8301116 Jooga ryhmä 1
Työkeskus  
to 18.00-19.00
7.11.2019-19.12.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Päivi Luomala
Kurssimaksu 43,00 € 
Joogan sekaryhmä; miehet, naiset, aloittelijat ja ko-
keneemmat, tervetuloa! Huom! Opetus alkaa mar-
raskuussa. Hajusteeton kurssi. 

8301117 Jooga ryhmä 2
Työkeskus  
to 19.15-20.15
7.11.2019-19.12.2019,  
16.1.2020-26.3.2020,  
Päivi Luomala
Kurssimaksu 43,00 € 
Joogan sekaryhmä; miehet, naiset, aloittelijat ja ko-
keneemmat, tervetuloa! Huom! Opetus alkaa mar-
raskuussa. Hajusteeton kurssi. 

Lihaskunto & aerobinen 
8301118 Naisten kuntojumppa
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 18.00-19.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista ja kuntoa kohottavaa jumppaa välineil-
lä ja ilman. Sopii paremmin jo harrastaneille jumppa-
reille. Välillä liikutaan nopeassakin tempossa. 

8301119 HIIT ja aktiivinen kohdevenyttely
Putaanvirran koulu/aula  
ma 18.35-19.35
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Kati Laine-Rissanen
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 

HIIT on supertehokas kovatehoinen intervallitreeni 
(20–30 min.), jossa intervallipätkät mennään täysillä. 
Maitohapot polttelee ja syke hakkaa! Tunnin lopuksi 
kehon palauttaa aktiivinen kohdevenyttely, johon tar-
vitset mukaasi n. 180 cm–2 m nauhan (esim. peh-
meä köysi, kaksi vyötä yhdistettynä tai koiran lenki-
tysremmi). 

8301120 Lavis-lavatanssijumppa 
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ma 19.15-20.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pirjo Laitinen 
Kurssimaksu 43,00 € 
LAVIS-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hiki-
nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. LAVISta tanssitaan yk-
sin, joten ei ole vaaraa että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnil-
la jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kun-
toilun ohella. Kuten lavatansseissa, LAVIKSESSA 
tanssitaan kaksi samaa tanssilajia peräkkäin ja tun-
nilla soi perinteinen suomalainen lavatanssimusiikki. 
Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huomaa 
kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta hikisenä. Tämä tunti 
on 60 min pituinen. 

8301121 Muurasjärven kuntojumppa
Muurasjärven koulu/liikuntasali  
ti 18.30-19.15
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Paula Kallatsa
Kurssimaksu 43,00 € 
Lihaskuntoa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä 
kehittävää liikuntaa monipuolisin ja vaihtelevin tee-
moin välineillä ja ilman. 

8301122 Dancefitness
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ti 19.15-20.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vauhdikas tanssitunti, jossa tulee varmasti hiki. Tun-
nilla käytetään koreografioita, joita voi tanssia hypyil-
lä tai kevyemmin. Musiikki on enimmäkseen mu-
kaansa tempaavaa latinalaista ja mausteena jotain 
muuta, rockista kevyempään musiikkiin. Koreografi-
oita vaihdetaan sen mukaan miten ryhmä oppii. 
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8301123 Syketys
Putaanvirran koulu/liikuntasali  
ke 17.15-18.00
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja ke-
rää maksut. 
Tunnin tarkoituksena kehittää kehon lihaskestävyyt-
tä ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Lukuvuoden 
aikana hyödynnetään eri liikkumisen keinoja: vatsa-
reisi-pakara, varjonyrkkeily, tanssi, step-lauta ja ly-
hyemmät intervalliharjoitteet sekä syksyllä mahdolli-
suuksien mukaan ulkoharjoittelua. Tarvitset tunnille 
mukaan oman jumppa-alustan. 

8301124 Kuntosali
Tuiskun kuntosali  
ke 17.30-19.00
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 58,00 € 
Alkuverryttely, treenaus laitteissa ja painoilla. Tunnin 
lopussa venyttely. Kurssilla on myös liikepattereita 
käytössä, joilla saa hyvän määrän treeniohjeita. Oh-
jatusti käydään läpi kuntosalitekniikoita. 

8301125 Elämäjärven/Peningin kuntojumppa
Mäntypirtti  
ke 17.30-18.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Kati Laine-Rissanen
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Monipuolista ja kuntoa kohottavaa liikuntaa välineillä 
ja ilman. 

8301126 Alvajärven kuntojumppa
Alvajärven maamiesseurantalo  
ke 19.00-19.45
11.9.2019-27.11.2019,  
26.2.2020-6.5.2020,  
Kati Laine-Rissanen
Kurssimaksu 34,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 

Monipuolista ja kuntoa kohottavaa liikuntaa välineillä 
ja ilman. Huom! Kokoontumiskerrat keväällä: 26.2., 
4.3., 11.3., 19.3., 25.3., 1.4., 22.4. ja 6.5.2020. Opin-
tosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja 
maahanmuuttajat saavat tämän kurssin maksus-
ta 20 euron alennuksen. 

8301127 Kärväskylän liikuntaryhmä
Kärväskylän erä ry:n rantamaja  
ke 19.30-20.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista ja kuntoa kohottavaa liikuntaa välineillä 
ja ilman. Tunnilla käytetään musiikkia ja tempo välillä 
reipaskin. 

Miehet
8301128 Äijäjumppa
Putaanvirran koulu/aula  
ma 17.30-18.30
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Kati Laine-Rissanen
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Rentoa ja tehokasta äijäjumppaa. 

LUONNONTIETEET 
4102101 Korppisen luonto- ja kotiseutupiiri
Korppisten kyläseuran talo
to 19.00-20.30
29.8.2019-12.12.2019,  
9.1.2020-14.5.2020,  
Juhani Krook
Kurssimaksu 50,00 € 
Pihtiputaan asutus- ja luonnonhistoria sekä nykyai-
ka. Kurssi kokoontuu n. joka toinen viikko. Huom! 
Aloitus 29.8. 
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MUU KOULUTUS 
9999101 Hygieniapassikoulutus
Tahkonpolun koulu/luokka 102  
la 12.00-15.00
su 12.00-15.00
12.10.2019-13.10.2019,  
Märta Kinnunen
Kurssimaksu 23,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssilla opiskellaan elintarvikehygienian alkeet ja 
tehdään EVIRAN hallinnoima hygieniapassitesti. 
Hygieniapassia tarvitaan elintarvikkeiden kanssa toi-
miville, ja sen suorittamista edellyttävät elintarvikevi-
ranomaiset. Passia tarvitsevat paitsi ammattikeittiöt 
myös talkoo- tai vapaaehtoistyönä elintarvikkeiden 
kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Huom! Otathan 
kurssille mukaan henkilöllisyystodistuksen. Kurssi-
maksun lisäksi itse hygieniapassikortti maksaa 10 €. 
Maksu toimitetaan suoraan opettajalle. Kortti posti-
tetaan kotiin 2–3 viikkoa hyväksytysti suoritetun tes-
tin jälkeen. 

PIHTIPUDAS
LUENNOT
Lauri Ihalainen: Suomen talouspolitiikan haas-
teet ja työmarkkinoiden murros
Kunnanvirasto/valtuustosali
to 3.10.2019 klo 18.00-20.00
Lauri Ihalainen luennoi aiheesta ”Suomen talouspo-
litiikan haasteet ja työmarkkinoiden murros” Pihtipu-
taan valtuustosalissa. Vapaa pääsy, tervetuloa!



22

OPETUSOHJELMA 
VIITASAARI
TERVEYDENHUOLTO 
6101201 Arjen valinnat osana kokonaisvaltaista 
hyvinvointia
Viitasaaren lukio, atk-luokka  
ke 18.00-19.30
11.9.2019-4.12.2019,  
Tuula Leppänen
Kurssimaksu 50,00 € Ilm. 6.9.2019 mennessä. 
Uusi kurssi! 
Uni, ruokailutottumukset ja liikunta sekä muut arjen 
valinnat vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin. Ruokailutottumuksiin liittyen kurssilla perehdy-
tään terveellisen ravitsemuksen perusteisiin ja sii-
hen, kuinka voit itse kehittää omia ruokailu-  
tottumuksiasi. Ruokapäiväkirjat ovat myös osa kurs-
sin sisältöä. Kurssilla perehdytään myös ravitsemuk-
sen ajankohtaisiin tutkimustuloksiin ja niiden merki-
tykseen oman terveyden kannalta. Terveyteen 
liittyen kurssilla tehdään oman terveyden seuran-
taan liittyviä testejä sekä tutustutaan mm. energian-
tarve- ja kulutuslaskuriin. Kurssin aikana voi aloittaa 
tavoitteellisen ruokailutottumusten muuttamisen, lii-
kunnan lisäämisen tai jonkun muun hyvinvointiin vai-
kuttavan asian muuttamisen. Myös laihduttaminen ja 
painonhallinta on mahdollista aloittaa kurssin aika-
na. Huom.! Ei kokoontumista 25.9. 

6101202 Ensiaputaidot 9–12-vuotiaille lapsille
Vanha yhteiskoulu, lk. F  
la 12.45-14.15
5.10.2019-5.10.2019,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 2.10.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Vastuu turvallisuudesta on aina aikuisilla, mutta 
myös lasten on hyvä oppia toimimaan oikein vaara- 
ja hätätilanteissa. Ensiaputaidot ovat kansalaistaito-
ja, joiden opetteleminen on hyvä aloittaa jo varhain. 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa hätätilanteissa ja en-
siaputaitojen perusteita kuten hengitysteiden avaa-
mista, paineluelvytystä ja verenvuodon tyrehdyttä-
mistä. 

6101203 Ensiaputaidot 6–8-vuotiaille lapsille
Vanha yhteiskoulu, lk. F  
la 11.00-12.30
5.10.2019-5.10.2019,  
Sirkka-Liisa Laitinen
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 2.10.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen. 

MUSIIKKI 
Yksilöopetus
1101201 Yksinlaulu 30 min.
Musiikkiopisto  
to 15.00-19.00
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Henna-Mari Kattilakoski
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä.
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Kurssille voivat ilmoittautua kaikki laulamisesta ja 
äänenkäytöstä kiinnostuneet yli 15-vuotiaat. Tun-
neilla opetellaan hengitystekniikkaa, äänenmuodos-
tusta ja ohjataan terveeseen äänenkäyttöön. Materi-
aalina käytetään joko klassista tai rytmimusiikkia 
oppilaan omien toiveiden mukaisesti. Jokaiselle op-
pilaalle annetaan henkilökohtaista opetusta lukuvuo-
den aikana 24x30 min. (165 €). Opettaja ilmoittaa 
ennakkoilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaiset 
tuntiajat. Huom.! Opetuspäivä voi olla jokin muu kuin 
torstai. 

1101202 Yksinlaulu/karaoke 30 min.
Keskuskoulu, musiikkiluokka  
ke 17.30-20.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Veli-Matti Linna
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Tunnin alussa käydään läpi laulutekniikkaa ja lopus-
sa harjoitellaan karaokekappaleita. Jokaiselle oppi-
laalle henkilökohtaista opetusta lukuvuoden aikana 
24x30min. (165 €). Opettaja ilmoittaa ennakkoilmoit-
tautumisen jälkeen henkilökohtaiset lauluajat. 

1101203 Yksinlaulu tai pianonsoitto 30 min.
Musiikkiopisto  
ma 13.00-16.15
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Jokaiselle oppilaalle annetaan henkilökohtaista ope-
tusta lukuvuoden aikana 24x30 min. (165 €). Opetta-
ja ilmoittaa ennakkoilmoittautumisen jälkeen henki-
lökohtaiset tuntiajat. Saat valita joko yksinlaulun tai 
pianonsoiton opiskelun. Pianonsoitossa soitamme 
erityylisiä kappaleita ja opiskelemme musiikinteorian 
perusasioita. Yksinlaulussa perehdymme äänenkäy-
tön perusteisiin, teemme erilaisia ääni- ja hengitys-
harjoituksia ja laulamme erityylisiä kappaleita. Esiin-
nymme mahdollisuuksien mukaan. 
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1101204 Pianonsoitto 30 min.
Musiikkiopisto  
ma 13.00-20.00
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Satu Huhtasaari
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Pianonsoiton yksilöopetusta sekä vasta-alkajille että 
pidemmälle ehtineille pianisteille. Jokainen oppilas 
saa henkilökohtaista opetusta lukuvuoden aikana 
24x30 min. (165 €). Ennakkoilmoittautumisen jäl-
keen sovitaan henkilökohtaiset tuntiajat. Huom. 
Opetuspäivä voi olla joku muu kuin maanantai! 

1101205 Harmonikan soitto 60 min.
Koulukeskus/Tekstiilityön luokka Joka toinen viikko 
ke 15.00-21.00
11.9.2019-20.11.2019,  
8.1.2020-18.3.2020,  
Teijo Rekonen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Harmonikansoittoa Metsäkukista Säkkijärven polk-
kaan! Kurssi soveltuu sekä aloittaville että pidem-
mälle ehtineille soittajille, myös yhteissoittomahdolli-
suus. Opetus 60 min. joka toinen viikko (165€). 
Ryhmä kokoontuu syksyllä 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 
6.11. ja 20.11. Kevään kokoontumiset 8.1., 22.1., 
5.2., 19.2., 4.3. ja 18.3. Opettaja sopii ennakkoilmoit-
tautumisen jälkeen henkilökohtaiset soittoajat. Lisä-
tietoja puh. 040 570 0159, 
sähköp. teijo.rekonen@pp.inet.fi   

1101206 Kitaran-, basson- ja/tai ukulelensoitto
30 min.
Musiikkiopisto  
ti 12.45-20.00
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Johannes Lintunen
Kurssimaksu 165,00 € Ilm. 2.9.2019 mennessä.
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Jokaiselle oppilaalle järjestetään henkilökohtaista 
opetusta valitsemassaan instrumentissa lukuvuoden 
aikana 24x30 min. (165 €). Opettaja sopii ennakkoil-
moittautumisen jälkeen henkilökohtaiset soittoajat. 
Vasta-alkajat: aiempaa osaamista ei tarvita. Kurssil-
la käydään läpi melodiaan, rytmiin ja komppaami-
seen liittyviä perusasioita. Pidemmälle olevien kans-
sa kurssi räätälöidään jokaiselle sopivaksi sekä 
tutustutaan erilaisiin soittotekniikoihin ja -tyyleihin. 
Opetuspäivä voi olla myös joku muu kuin tiistai! 

Kuorot ja musiikkituokiot
1101207 Viitasaaren Veteraanilaulajat 
-mieskuoro
Seurakuntatalo  
ti 12.00-13.30
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-14.4.2020,  
Niina Rautanen
Kurssimaksu 65,00 € 
Viitasaaren Veteraanilaulajat -mieskuoro laulaa kap-
paleita kansanlauluista iskelmään. Lauluissamme 
kaikuu kotiseutu ja isänmaa, veteraanien muisto. 
Uudet laulajat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi! 
Lisätietoja voit kysyä musiikin suunnittelijaopettajal-
ta, puh. 044 709 1830. Opintosetelikurssi! Senio-
rit, eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat 
saavat tämän kurssin maksusta 20 euron alen-
nuksen. 

1101208 Viitasaari-kvartetti
Musiikkiopisto  
ti 10.30-12.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Veli-Matti Linna
Kurssimaksu 58,00 € 
Viitasaari-mieskvartetti harjoittelee kuoromusiikkia ja 
esiintyy milloin missäkin; jos ja kun pyydetään. 

1101209 Naiskuoro Vikla
Seurakuntatalo  
ma 18.00-20.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Maija Manninen
Kurssimaksu 71,00 € 
Tule jakamaan laulamisen ja yhdessä tekemisen iloa 
naiskuoro Viklan parveen! Laulamme 3–4-äänistä 
monipuolista naiskuoro-ohjelmistoa. Harjoittelemme 
tavoitteellisesti ja esiinnymme aktiivisesti. 
Lisätietoja antaa kuoronjohtaja Maija Manninen 
(maija.manninen@viitasaari.fi)  tai  kuoron  pj.  Ritva 
Puranen (ritva@bura.fi). 

1101210 Suovanlahden kuoro
MIMKO Oy  
to 18.30-20.00
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Veli-Matti Linna
Kurssimaksu 58,00 € 
Äänenmuodostusta, musiikin teoriaa, stemmaharjoi-
tuksia, yhteenlaulamista ja esiintymistä eri tilaisuuk-
sissa säestyksen kanssa. Kuoro on tarkoitettu moni-
äänisestä laulamisesta kiinnostuneille. 
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1101211 Viitasaaren Rokkikuoro
Keskuskoulu, musiikkiluokka  
to 18.00-19.30
12.9.2019-12.12.2019,  
9.1.2020-9.4.2020,  
Miia Kuusela
Kurssimaksu 65,00 € 
Syksyllä 2010 perustettu rokkikuoro kaipaa riveihin-
sä lisää laulajia ja soittotaitoisia bändisoittajia! Eten-
kin rumpalia ja basistia kaivataan. Jos olet kiinnostu-
nut laulamaan kevyttä musiikkia rennossa porukassa 
yksi- tai moniäänisesti niin tämä on paikka juuri si-
nulle! Laulamme sekä suomeksi että englanniksi. 
Keikkailemme ja esiinnymme eri tilaisuuksissa. Tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa Miia Kuusela 
puh. 044 459 7359.

1101212 Laulelmaryhmä
Musiikkiopisto  
pe 18.00-19.30
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Kari Keurulainen
Kurssimaksu 58,00 € 
Laulamme sekä yksi- että moniäänisiä lauluja. Ter-
vetuloa mukaan! 

1101213 Wiitalinnan lauluryhmä
Wiitalinna  
ti 14.00-14.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Kari Keurulainen
Kurssimaksu 43,00 € 
Musisointia mukavissa merkeissä Wiitalinnassa. 

1101214 Musiikkituokio vuodeosastolla
Viitasaaren terveyskeskus/Vuodeosasto  
ti 13.00-13.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Kari Keurulainen
Kurssimaksu 23,00 € 
Musisoidaan yhdessä musiikista nauttien. Kokoon-
nutaan seuraavasti: syksyllä 10.9., 24.9., 8.10., 
29.10., 12.11. ja 26.11. Keväällä 7.1., 21.1., 4.2., 
18.2., 10.3. ja 24.3. 

1101215 Musiikkituokio Helmiinassa
Ryhmäkoti Helmiina  
ti 13.00-13.45
17.9.2019-3.12.2019,  
14.1.2020-31.3.2020,  
Kari Keurulainen
Kurssimaksu 23,00 € 
Musisoidaan yhdessä musiikista nauttien. Kokoon-
nutaan seuraavasti: Syksyllä 17.9., 1.10, 22.10., 
5.11., 19.11., 3.12. ja keväällä 14.1., 28.1., 11.2., 
3.3., 17.3. ja 31.3. 

1101216 Musiikkituokio Lehtolassa
Palvelutalo Lehtola  
ke 14.00-14.45
11.9.2019-20.11.2019,  
8.1.2020-18.3.2020,  
Kari Keurulainen
Kurssimaksu 23,00 € 
Musisoidaan yhdessä musiikista nauttien. Kokoon-
nutaan seuraavasti: Syksyllä 11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 6.11. ja 20.11. Keväällä 8.1., 22.1., 5.2., 
19.2., 4.3. ja 18.3. 

1101217 Savivuoren asuntojen musiikkiryhmä
Savivuoren asunnot  
to 15.30-16.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pauliina Näsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Mukavaa, monipuolista musisointia Savivuoren 
asunnoilla laulaen, soittaen ja kuunnellen! 

1101218 Ryhmäkodin musiikkituokio
Wiitalinna, ryhmäkoti  
to 16.45-17.30
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pauliina Näsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Musisointia Wiitalinnan ryhmäkodissa iloisissa tun-
nelmissa! Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja nauti-
taan musiikista. Käymme myös esiintymässä. 

Lyhytkurssit 
1101219 Bändikurssi aikuisille
Musiikkiopisto 
la 12.00-15.15
28.9.2019-26.10.2019,  
Matias Luoto
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 25.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille.
Kurssi on tarkoitettu kaikille yhtyemusisoinnista kiin-
nostuneille aikuisille. Kurssilla harjoitellaan yhtye-
soittoa ja yhtyeessä toimimista sekä tutkitaan musii-
killisia ilmiöitä. Kurssille osallistujalla olisi hyvä olla 
aikaisempaa  kokemusta  jostain  bändisoittimesta, 
esim. piano, kitara, basso tai rummut. Kurssin tarkoi-
tus on harjoitella, joten pitkää soittokokemusta ei 
kuitenkaan vaadita. Eduksi on, jos nuotinluku tai 
sointumerkeistä säestäminen on tuttua. Kurssin ai-
kana on tarkoitus harjoitella yhdessä valittuja kappa-
leita jäsennellysti. Ryhmä kokoontuu 28.9., 12.10 ja 
26.10. 
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1101220 Ukulelen alkeiden kesäkurssi
Musiikkiopisto  
ma 16.00-18.30
ti 16.00-18.30
ke 16.00-18.30
to 16.00-18.30
29.6.2020-2.7.2020,  
Ilkka Rantamäki 
Kurssimaksu 43,00 € Ilm. 15.6.2020 mennessä.
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Kesäkurssilla opiskellaan ukulelen soittamisen pe-
rustaitoja; opitaan mm. säestämään eri tyyleillä help-
poja lauluja. 

Vinkki: Viitasaaren alueen musiikkiopistolla on 
perusteilla puhallinyhtye, johon ovat tervetullei-
ta myös musiikkiopiston ulkopuoliset soittajat. 
Kysy lisää rehtori Miia Kuuselalta, 
p. 044 459 7359.

KIELET 
Englanti 
1203201 Käytännön englanti
Koulukeskus/luokka 15  
ke 17.00-18.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Saara Vellacott
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssi on tarkoitettu englantia aiemmin opiskelleille, 
jotka hallitsevat kielen perusteet. Kurssilla opetel-
laan sanastoa, rakenteita, kirjoittamista ja suullista 
ilmaisua käytännön kannalta.
 
1203202 Enjoy English
Koulukeskus/luokka 15  
ke 18.45-20.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Saara Vellacott
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssi on tarkoitettu englantia jo jonkin verran osaa-
ville, jotka haluavat pitää kielitaitoa yllä. Käytämme 
monipuolisia harjoituksia ja materiaaleja kielen eri 
osa-alueiden opiskeluun. Pääpaino on suullisessa 
kielitaidossa ja keskusteluissa. 

Saksa
1204201 Saksan alkeet
Koulukeskus/luokka 15  
to 18.00-19.30
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Hanne Saarikoski
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Saksaa aivan alusta. Rauhallisesti etenevä alkeis-
kurssi, jolla käydään läpi keskeisiä tilanteita, joihin 
vapaa-ajan matkoilla saattaa törmätä ja opetellaan 
kertomaan itsestä. Samalla tutustutaan saksankie-
listen maiden kulttuuriin ja ihmisten arkielämään. 
Oppikirjana Hallo! 1. 

Venäjä
1206201 Venäjän alkeiden jatko
Koulukeskus/luokka 15  
ti 17.00-18.30
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Irina Cheburkova
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Opiskelemme kielen ymmärtämistä ja puhumista. 
Jatkamme Pora 1 -kirjan mukaan. Ryhmä on tarkoi-
tettu vähintään vuoden verran venäjää opiskelleille. 

1206202 Venäjän jatko
Koulukeskus/luokka 15  
ma 17.00-18.30
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Irina Cheburkova
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Tule vahvistamaan venäjän kielen osaamistasi! 
Kurssilla tutustutaan Venäjän kulttuuriin ja painote-
taan keskustelemista. Oppikirjana Pora 3. 

1206203 Venäjän kielen alkeet 3–6-luokkalaisille
Koulukeskus/luokka 15  
ti 16.00-16.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Irina Cheburkova
Kurssimaksu 43,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Tässä ryhmässä venäjän kieleen ja kulttuuriin tutus-
tutaan lapsille mielekkäällä ja luovalla tavalla: leikki-
en, laulaen, runoja ja näytelmiä esittäen. Tavoitteena 
on herättää mielenkiinto kielen opiskeluun ja kerryt-
tää hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten. Opetus 
on suunnattu 3–6-luokkalaisille. Oppimateriaalista 
sovitaan lukukauden alussa. 
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Espanja
1207201 Espanjan alkeiden jatko
Koulukeskus/luokka 15  
ti 16.15-17.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Patricia Reyes de Perez
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Jatketaan  espanjanopiskelua  Buenas  Migas-kirjan 
avulla. Syvennetään sanaston ja kieliopin osaamis-
ta. Aiheina matkustelu, kotiin liittyvät asiat, ruuat ja 
asioiden hoitaminen. Kurssi on suunnattu niille, joilla 
espanjan alkeet ovat jo hallussa. 

Italia 
1208201 Italian alkeet
Koulukeskus/luokka 5  
ma 18.30-20.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Alberto Ferretti
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssilla opiskellaan italian kielen alkeita ja tutustu-
taan Italian monipuoliseen kulttuuriin. Harjoittelem-
me ääntämistä, kartutamme sanavarastoa ja opiske-
lemme kielioppia. Oppikirjana In Piazza 1. 

1208202 Italian jatko
Koulukeskus/luokka 5  
ma 17.00-18.30
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Alberto Ferretti
Kurssimaksu 58,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Italian kielen opiskelua aiemmin kieltä opiskelleille. 
Kurssilla tutustutaan Italian monipuoliseen kulttuu-
riin, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan ääntä-
mistä ja arkipäivän tapahtumiin liittyvien puheilma-
uksien käyttöä sekä perehdytään kielioppiin. 
CIAO-oppikirja johdattaa kielen opiskeluun mielen-
kiintoisella tavalla kertomalla Italiasta. Kirjan opiske-
luympäristöinä ovat mm. Venetsia, Firenze ja Roo-
ma. 

TIETOTEKNIIKKA 
3401201 Tietotekniikan yksilöopetus 45 min.,
syksy
Musiikkiopiston kanslia/toimistoluokka  
to 12.00-19.00
1.11.2018-29.11.2018,  
Niko Tuttavainen
Kurssimaksu 50,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssi on tarkoitettu tietotekniikan vasta-alkajille 
sekä niille, jotka haluavat varmuutta omaan tietotek-
niseen osaamiseensa. Opetuksen sisältö sovitaan 
opettajan ja opiskelijan kesken. Opetettavia asioita 
voivat olla esimerkiksi tietoteknisen laitteen käyttö 
(PC-tietokone, älypuhelin, tabletti, navigaattori tms.), 
sosiaalisen  median  käyttö  (Facebook,  Instagram, 
Twitter), sähköpostin käyttö, nettipankin käyttö, eri 
nettipalveluiden käyttö (KELA, Kanta, OmaVero 
jne.), videopalveluiden käyttö (Yle-Areena, Katso-
mo,  Ruutu,  YouTube),  verkkokaupoista  tilaaminen, 
toimisto-ohjelmien käyttö (Word, Excel, Power-
Point), yksinkertainen kuvan-, äänen-  ja/tai videon-
käsittely jne. Huom! Opetus tapahtuu opiston tilois-
sa, eli kotiopetus ei ole mahdollista! Henkilökohtaisten 
nettipankkitunnusten hankkiminen on suositeltavaa, 
mikäli sellaisia ei omista ennestään. Myös omien 
laitteiden tuominen mukana on suositeltavaa, muttei 
välttämätöntä. Jokaiselle opiskelijalle henkilökoh-
taista opetusta 4x45 min. (50 €). Opettaja ottaa oppi-
laaseen yhteyttä viimeistään viikkoa ennen kurssin 
alkamista sopiakseen tuntiajan. Opintosetelikurs-
si! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja maahan-
muuttajat saavat tämän kurssin maksusta 20 eu-
ron alennuksen. 

3401202 Tietotekniikan yksilöopetus 45 min., 
kevät
Musiikkiopiston kanslia/toimistoluokka  
to 12.00-18.10
9.1.2020-30.1.2020,  
Niko Tuttavainen
Kurssimaksu 50,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssikuvaus: Kts. edellinen. Huom.! Tämä ei ole 
opintosetelikurssi.
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NÄYTTÄMÖTAIDE
1102201 Aikuisten teatteriryhmä
Nuorisotalo/Teatteri  
ma 16.30-18.45
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-27.4.2020,  
Veli-Matti Linna
Kurssimaksu 78,00 € 
Teatteriryhmä kaikenikäisille aikuisille. Teemme hul-
vattoman hauskaa näyttämötaidetta ja valmistamme 
yhdessä esityksen keväälle, tervetuloa! 

1102202 Luova ilmaisu 15–29-vuotiaille
Nuorisotalo/Teatteri  
ke 18.00-19.30
11.9.2019-27.11.2019,  
7.3.2020-15.3.2020,  
Jaana Räihälä
Kurssimaksu 58,00 € Uusi kurssi! 
Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu ryhmä, jossa 
pääset tutustumaan draaman keinoin eri tapoihin il-
maista itseäsi. Syyslukukaudella kokoonnumme vii-
koittain keskiviikkoisin klo 18.00–19.30. Kevätluku-
kaudella kokoonnumme kahden viikonlopun, 7.–8.3. 
ja 14.–15.3., aikana valmistamaan esityksen.
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SANATAIDE 
1106201 Luovat sanat
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
la 10.00-15.00
14.9.2019-7.12.2019,  
25.1.2020-16.5.2020,  
Jarna Pihlajamäki
Kurssimaksu 78,00 € 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Luovat sanat -ryhmässä on vapaus etsiä ja löytää 
sanoja, vahvistaa ilmaisua, sanoittaa mielikuva. Ter-
vetuloa myös uudet opiskelijat kirjoittamaan! Ryh-
mässä jokaisella on tila avata ja sulkea teksti niin 
halutessaan, tarjota se kuulijalle tai säilyttää se oma-
na yksityisyytenään, kohdata toisen kirjoittajan sa-
nallinen maailma – ja ennen kaikkea hengittää luo-
vuuden aikaansaamaa satoa. Ryhmässä 
kirjoittaminen on elämys! Kokoontumiset syksyllä: 
14.9., 21.9., 26.10., 23.11., 7.12. Keväällä: 25.1., 
15.2., 14.3., 25.4, 9.5. ja 16.5. 

KUVATAITEET JA MUOTOILU 
Koko lukuvuoden kestävät kurssit
1103201 Aikuisten taidekoulu
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ke 18.00-20.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € 
Tällä kurssilla voit tutustua monipuolisesti kuvatai-
teen maailmaan mielenkiintoisia harjoitustöitä teh-
den. Talven aikana käymme läpi maalaamisen moni-
muotoisuutta  ja  tutustumme  mm.  grafiikkaan, 
kuvataiteen tyylisuuntiin sekä mielenkiintoisiin kuva-
taiteilijoihin. Voit myös syventyä esim. öljyvärimaala-
ukseen ja kehittää itseäsi sillä alueella. Tarvikkeita 
voit hankkia opettajan kautta. Kouluikäisetkin har-
rastajat ovat ryhmään tervetulleita. 

1103202 Kuvis, 9–12-vuotiaat
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ti 15.30-17.00
27.8.2019-19.11.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 58,00 € 
Tässä ryhmässä on tarjolla monipuolista kuvataide-
opetusta 9–12-vuotiaille lapsille, jotka viihtyvät väri-
en ja siveltimien parissa. Myös savi ja kolmiulottei-
nen rakentaminen täydentävät mukavasti koulun 
kuvataideopetusta. Aiheet työskentelyyn saamme 
lasten omasta kokemusmaailmasta: eläimistä, luon-
nonilmiöistä ym. Käytetyt tarvikkeet laskutetaan erik-
seen kurssin loputtua. Tervetuloa! Huom! Ilmoittau-
tuminen alkaa 10.8. klo 10. 

1103203 Taidetuokio erityisryhmille
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ke 13.00-14.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Alberto Ferretti
Kurssimaksu 58,00 € 
Erityisryhmien taidetuokio on tarkoitettu erityistä tu-
kea tarvitseville henkilöille. Kurssilla tehdään taidet-
ta eri materiaaleilla ja työtavoilla, mm. savitöitä, 
maalausta, piirtämistä, askartelua sekä mosaiikki- ja 
kipsitöitä. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan. 

1103204 Kuvanveisto
Teollisuustilat/Mustasuontie 16   
ke 18.00-20.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Alberto Ferretti
Kurssimaksu 71,00 € 
Valmistetaan erilaisia kuvanveistotekniikoita käyttä-
en veistoksia kipsistä, savesta, betonista tai prons-
sista. Teoksia voi tehdä mallista tai oman suunnitte-
lun mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
aiemmin harrastaneille; kaikille kuvanveistosta kiin-
nostuneille. 

Lyhytkurssit
1103205 Pronssin valukurssi
Kymönkosken nuorisoseuran talo  
la 09.30-16.45
su 09.30-16.45
7.9.2019-22.9.2019,  
Erkki Liukkonen
Kurssimaksu 71,00 € Ilm. 29.8.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Opitaan metallin valamista. Suunnattu taiteilijoille ja 
käsityöläisille. Kurssi kokoontuu kolmena viikonlop-
puna: la–su 7.–8.9., 14.–15.9. ja 21.–22.9. Materiaa-
lit eivät sisälly kurssimaksuun. 

1103206 Muotokuvapiirustus ja -maalaus
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
la 10.00-15.00
21.9.2019-26.10.2019,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 13.9.2019 mennessä. 
Kurssilla tutustutaan muotokuvien tekemiseen piirtä-
mällä ja maalaamalla. Koetamme tavoittaa kuvatta-
vasta kohteesta olennaisia persoonallisia piirteitä, 
jolloin voimme olla myös ilmailullisesti rohkeampia.
Työskentely tapahtuu kuvien pohjalta. Kurssi ko-
koontuu la 21.9, 28.9, ja 26.10. Tervetuloa. 
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KÄDEN TAIDOT 
Koko lukuvuoden kestävät kurssit
1104201 Puutyöt ja entisöinti
Teollisuustie 9  
to 17.00-20.15
3.10.2019-12.12.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Jukka Lindeberg
Kurssimaksu 93,00 € 
Puusepän perustaitojen opiskelua, mm. huonekalu-
jen valmistusta ja kunnostusta. Huom! Alkamispvm.

1104202 Kanootin tai puuveneen teko
Tietopuun halli/Kymönkoski  
pe 17.00-20.30
la 09.00-15.15
25.10.2019-14.12.2019,  
10.1.2020-22.2.2020,  
Jukka Lindeberg
Kurssimaksu 200,00 € 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Kurssi jakautuu sekä rimakanoottien että puuvenei-
den  valmistamiseen.  Valmistetaan  kajakkeja/inkka-
reita ja pienveneitä (5–6m). Kurssilla perehdytään 
piirustuksiin ja mallineisiin. Kurssin ilmoittautumi-
nen on jo ollut, kysy lisää toimistosta. 

Vinkki: kts. myös Vuolemispäivä-kurssi lyhyt-
kurssit-otsikon alta!

1104203 Taiteen ja kädentaitojen päiväryhmä A
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ti 12.15-14.30
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € 
Tässä ryhmässä on mahdollista toteuttaa itseään 
monipuolisesti käsityön ja taiteen saralla. Keramiik-
ka, lasityöt ja kuvataiteet suovat runsaasti vaihtoeh-
toja aktiiviselle kurssilaiselle. Mukava samanhenki-
nen porukka ja käsillä tekeminen antavat virtaa koko 
loppuviikoksi. 

1104204 Taiteen ja kädentaitojen päiväryhmä B
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
to 12.00-14.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € 
Tässä ryhmässä on mahdollista kehittää monipuoli-
sesti kädentaitoja ja harrastaa kuvataidetta. Kera-
miikka on ollut viimevuosien ehdoton suosikki: kurs-
silla on valmistunut monenlaisia hienoja käyttö- ja 
taide-esineitä. Turhan vakavaa tekeminen ei kuiten-
kaan ole, vaan tärkeää on myös rento meininki ja 
mukava yhdessäolo. 

1104205 Kudonta A
Keskuskoulu B -rakennus, opiston kudontaluokka  
ma 18.00-20.15
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 
Haluaisitko oppia kutomaan kangaspuilla esim. mat-
toa? Yhdessä tehden ja oppien suunnitellaan kan-
gaspuissa kudottavat kankaat, luodaan ja rakenne-
taan loimet. Kudotaan käyttö- ja sisustustekstiilejä 
kuten mattoja, liinoja, huopia, pyyhkeitä, verhoja, 
seinätekstiilejä ym. Tutustutaan eri kudontamateri-
aaleihin ja kankaan sidoksiin. Mahdollisuus kokeilla 
tietokoneavusteista kudontaan ja vetolaitekangas-
puita. Opiskelijan tulee varata opetuskertojen lisäksi 
myös omatoimista työskentelyaikaa. Ensimmäisellä 
kerralla mietitään tulevan talven ohjelmaa, kangas-
puissa kudottavia tuotteita sekä tekniikoita. Kurssi 
sopii niin vasta-alkajille kuin jo pidempään kutoneil-
le.

1104206 Kudonta B
Keskuskoulu B -rakennus, opiston kudontaluokka  
to 10.00-12.30
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.

1104207 Käsitöitä ristiin rastiin A
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ti 10.00-12.30
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 
Monipuolinen kädentaitojen työpaja. Kurssilla tutus-
tutaan moniin käsityötekniikoihin esim. kankaan pai-
nantaan, värjäykseen, kirjontaan, huovutukseen 
sekä kierrätysmateriaaleista tehtäviin tuotteisiin ja 
tuunaukseen. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 
yhdessä tulevan talven ohjelma. 

1104208 Käsitöitä ristiin rastiin B
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ke 10.00-12.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.
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1104209 Tekstiilityöpaja, Mäntylä
Toimipaikka avoin  
ke 10.00-12.30
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Kyläkunnilla kokoontuvissa tekstiilityöpajoissa ideoi-
daan, suunnitellaan, tuunataan ja valmistetaan käyt-
tö- ja koristetekstiilejä eri käsityömenetelmin esim. 
kangaspuilla kutoen, ommellen, kirjoen, neuloen, 
virkaten, huovuttaen tai vaikkapa painaen kangasta. 
Opintosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttö-
mät ja maahanmuuttajat saavat tämän kurssin 
maksusta 20 euron alennuksen. 

1104210 Tekstiilityöpaja, Keitelepohja
Keitelepohja Pietilä  
ti 10.00-12.30
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Kyläkunnilla kokoontuvissa tekstiilityöpajoissa ideoi-
daan, suunnitellaan, tuunataan ja valmistetaan käyt-
tö- ja koristetekstiilejä eri käsityömenetelmin esim. 
kangaspuilla kutoen, ommellen, kirjoen, neuloen, 
virkaten, huovuttaen tai vaikkapa painaen kangasta. 

1104211 Tekstiilityöpaja, Kymönkoski
Kymönkosken koulu  
ti 17.30-19.45
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.

1104212 Tekstiilityöpaja, Soliskylä
Soliskylä, kyläyhdistyksen tila  
to 14.45-17.00
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.

1104213 Neulotaan ja virkkaillaan
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
ma 14.00-16.15
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Tule mukaan neulomaan ja virkkaamaan itselle tai 
läheisillesi neulevaatteita, sukkia, tumppuja, sisus-
tustuotteista jne. Kurssilla tehdään yhdessä sovittuja 
töitä, mutta myös omat projektit ovat sallittu. Opette-
lemme tulkitsemaan neuleohjeita ja seuraamme 
ajankohtaisia neulemalleja ja lankauutuuksia Kurssi 
sopii neulonnan ja virkkauksen vasta-alkajille. 
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1104214 Pitsinnypläys
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka 
ma 17.15-20.15
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-20.4.2020,  
Kaija Simonen
Kurssimaksu 65,00 € 
Pitsinnypläys on perinteinen käsityötekniikka. Tutus-
tutaan nypläyksen peruslyönteihin ja -kuvioihin sekä 
pitsin viimeistelyyn ja kiinnitykseen. Opettajalta saa 
työvälineitä lainaksi. Kurssille voi ilmoittautua sekä 
vasta-alkajat että jatko-opiskelijat. Jokainen etenee 
haasteissa omaan tahtiinsa. Kokoontuu joka toinen 
viikko. Syksyn kokoontumiskerrat: 9.9., 23.9., 7.10., 
21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Kevät: 13.1., 27.1., 
10.2., 2.3., 16.3., 30.3. ja 20.4. 

1104215 Taide- ja käyttökeramiikka 
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ti 18.00-20.15
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 71,00 € 
Tällä kurssilla valmistetaan monipuolisesti sekä 
käyttö- että taidekeramiikkaa. Taidekeramiikkaa teh-
dään käsinrakennustekniikoilla, kuten muovailemal-
la, makkara- ja levytekniikalla, veistämällä sekä 
muotteja apuna käyttäen. Koristelulla ja lasituksilla 
voidaan teoksiin saada lisää näyttävyyttä. Käyttöesi-
neiden valmistuksessa käytämme muotteja ja käsin-
rakennustekniikoita. Työt lasitetaan tarvittaessa ruis-
kuttamalla, kastamalla tai siveltimellä maalaamalla. 
Kurssilla voi kokeilla myös mm. dreijausta. Sopii kai-
kille kiinnostuneille. 

1104216 Ommellen ja kirjoen
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
ke 17.00-19.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Tule mukaan kohentamaan ompelutaitoasi. Kurssilla 
voit ommella vapaavalintaisia vaatteita, asusteita, lii-
navaatteita tai kirjoa kodintekstiilejä. Materiaaleina 
käytämme uusia tai kierrätys kankaita. Kurssi sopii 
ompelun vasta- alkajille. 

1104217 Käsitöiden mikseri
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
to 17.00-19.15
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 78,00 € 

Koe tekemisen riemua erilaisilla käsityön tekniikoilla 
esim. ommellen, neuloen, kirjoen, painaen ja värjä-
ten kangasta. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 
yhdessä tulevan talven ohjelma. 

1104218 Solmeilua ja himmeleitä
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
ti 17.00-19.15
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 71,00 € 
Kurssilla voi tehdä joko himmelitekniikalla koristeita 
kotiin (materiaalit vapaasti valittavissa) tai solmeilla 
makrame- tai fransu-tekniikalla liinoja, seinävaattei-
ta, laukkuja, koruja tai lampunvarjostimia. Kurssi so-
pii vasta-alkajille. 

1104219 Käsityöpaja, 1.–6.-luokkalaiset
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka
ke 15.00-16.30
21.8.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-22.4.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 71,00 € 
Materiaalit laskutetaan erikseen. Vanhempi mukaan 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Käsityöpaja on 
tarkoitettu 1.–6.-luokkalaisille. Ryhmä tutustuu moni-
puolisesti eri käsityötekniikoihin ja materiaaleihin 
esim. huovutukseen, ompeluun, kankaanpainantaan 
ja silkkimaalaukseen. Opitaan kädentaitoja kokeile-
malla ja oivaltamalla. Huom! Ilmoittautuminen al-
kaa 10.8. klo 10. 

Lyhytkurssit
1104220 Inspiroiva kankaanpainanta
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
ma 10.00-12.15
9.9.2019-18.11.2019,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 43,00 € Ilm. 4.9.2019 mennessä. 
Ideoidaan ja kokeillaan rohkeasti erilaisten materi-
aalien yhdistelyä ja tekniikoita. Värjätään ruosteella, 
opitaan valotusseulan tekeminen. Kankaanpaino-
tekniikalla saat yksilöllisiä sisustus- tai vaatetuskan-
kaita. 

1104221 Rintaliivit omilla mitoilla
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
pe 18.00-20.15
la 09.00-16.00
13.9.2019-23.11.2019,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 43,00 € Ilm. 6.9.2019 mennessä.
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Kurssilla valmistetaan sovituskaava, jonka pohjalta 
ommellaan omien mittojen mukaiset liivit. Ensimmäi-
selle kerralle osallistuminen välttämätöntä, koska sil-
loin otetaan mitat ja tehdään yhteistilaus Make Bran 
kaavoista ja materiaaleista. Otathan oman ompelu-
koneen mukaan kurssille, mikäli se on mahdollista. 
Kokoontumiskerrat ovat pe 13.9. klo 18.00–20.15, 
pe 25.10. klo 17.00–20.15 ja la 26.10. klo 9.00–
16.00 ja la 23.11. Klo 9.00–15.00. 

1104222 Vuolemispäivä
Toimipaikka avoin  
la 09.00-17.00
21.9.2019-21.9.2019,  
Aulis Parviainen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 13.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Kurssilla tutustutaan vuolutyökaluihin ja niiden teroit-
tamiseen. Tehdään erilaisia vuoluharjoituksia. Vuo-
lemisessa oppii silmän ja käden yhteistyötä. Kurssi 
soveltuu puukolla vuolemisesta kiinnostuneille kai-
ken ikäisille naisille, miehille ja lapsille. Opettajalla 
mukana vuoltava materiaali. Oppilaalla on oltava 
mukana oma vuolupuukko. Toimipaikka ilmoitetaan 
oppilaille ennen kurssin alkua.

1104223 Syksyn huovutuskurssi
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
pe 18.00-20.15
la 09.00-15.00
4.10.2019-9.11.2019,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 27.9.2019 mennessä. 
Villan huovuttaminen on hauskaa ja rentouttavaa te-
kemistä. Huovuttamista voi yhdistää esim. neuleisiin 
tai kankaaseen. Kurssilla käydään läpi huovutuksen 
eri tekniikat ja työtavat. Huovutetaan tasomaisia tai 
kolmiulotteisia tuotteita esim. seinätekstiilejä, sauna-
hattuja, koruja, laukkuja, eläimiä, tossuja jopa vaat-
teita. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että jo pidem-
pään huovuttaneille. Kurssi kokoontuu pe–la 
4.–5.10. ja 8.–9.11. 

1104224 Raakavillasta langaksi
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
15.11.2019-17.11.2019,  
Teija Saastamoinen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 8.11.2019 mennessä. 
Tutustutaan kotoisten maatiaislampaiden villaan. 
Käsitellään villaa karstaamalla, kokeillaan värttinällä 
kehräämistä sekä lopuksi päästään vielä kehrää-
mään rukeilla. Kertaamme kehrätyn langan kaksi- ja 
kolmisäikeiseksi. Kurssilaiset voivat tuoda omia tar-
vikkeita, rukin, villat yms. Langoitamme rukit ja kat-
somme rukkien kunnon. Opettaja tuo muutaman ru-
kin, käsikarstat ja karstamyllyn sekä 100g villaa, joka 

kuuluu kurssihintaan. Opettajalta voi ostaa villaa 
sekä värttinöitä 10 euroa/kpl. Värttinän voi myös val-
mistaa itse ennen kurssia netistä löytyvien ohjeiden 
mukaan. Kurssi kokoontuu pe–su 15.–17.11. 

1104225 Joulupaja
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.00
29.11.2019-30.11.2019,  
Maarit Silvennoinen/Eija Kemppainen
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 22.11.2019 mennessä. 
Tehdään yhdessä yksilölliset joululahjat ja -koristeet 
joulupajassa. Ota mukaan jouluiloa ja tekemisen 
hurmaa.
 
1104226 Kevään huovutuskurssi
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
pe 18.00-20.15
la 09.00-15.00
17.1.2020-8.2.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 10.1.2020 mennessä. 
Huovutuksen keväiset ideat ja tekniikat. Syvenne-
tään ja laajennetaan huovutustaitoja. Aloittelijat ja ai-
emmin harrastaneet mukaan huovuttamaan. Kurssi 
kokoontuu pe–la 17.–18.1. ja 7.–8.2. 

1104227 Kahvipussien uusiokäyttö
Keskuskoulu B -rakennus, opiston tekstiililuokka  
ma 18.00-20.15
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.00
20.1.2020-9.3.2020,  
Eija Kemppainen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 13.1.2020 mennessä. 
Tule punomaan erilaisilla tekniikoilla kahvipusseista 
laukkuja, pusseja, koreja, koruja tai koristeita. Otta-
kaa omia kahvipusseja mukaan, myös opistolla on 
jonkin verran pusseja käyttöön. Kurssi kokoontuu 
ma 20.1., 3.2.,17.2. ja 9.3. klo 18.00– 20.15 sekä pe 
24.1. klo 18.00–21.15 ja la 25.1. klo 10.00–15.00. 

1104228 Rakukeramiikka
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
la 10.00-15.00
14.3.2020-28.3.2020,  
Pekka Ojakangas
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 6.3.2020 mennessä. 
Rakukeramiikkakurssi perustuu vanhaan japanilai-
seen polttomenetelmään jossa tuli, savu, vesi ja la-
sitteet tekevät esineistä persoonallisia ja usein en-
nalta arvaamattomia. Kurssi kokoontuu la 16.3. ja 
30.3.Tervetuloa. 
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1104229 Piristystä kevääseen
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.00
20.3.2020-21.3.2020,  
Eija Kemppainen, Maarit Silvennoinen 
Kurssimaksu 23,00 € Ilm. 13.3.2020 mennessä. 
Tule tekemään iloisia koristeita pääsiäisen ja kevään 
juhliin sekä uudistamaan oman kodin kevätilmettä. 

1104230 Mosaiikkikurssi
Keskuskoulu B -rakennus, opiston taideluokka  
pe 18.00-20.15
la 09.00-15.00
3.4.2020-16.5.2020,  
Maarit Silvennoinen
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 27.3.2020 mennessä.
Mosaiikki tarkoittaa koristekuviota, joka on tehty pie-
nistä erivärisistä palasista kovalle alustalle. Palaset 
voivat olla posliiniastioista tai kaakeleista rikottuja, 
kiveä tai lasia. Mosaiikki on äärettömän innostavaa 
ja kiehtovaa, valmis mosaiikki on upea yksityiskohta 
kotona tai puutarhassa. Mosaiikkikoristelulla saa 
vanhoille esineille aivan uuden, persoonallisen il-
meen. Voit koristella esim. pöydän, peilinkehyksen, 
tuolin tai ruukun. Kurssi kokoontuu pe–la 3.–4.4. ja 
15.–16.5. 

ESITTÄVÄ TANSSI 
1105201 Acro Dance, 11–18-vuotiaat
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
la 12.00-14.00
14.9.2019-14.12.2019,  
18.1.2020-18.4.2020,  
Oona Mäkelä
Kurssimaksu 43,00 € 
Acro Dance  -tunti  sisältää akrobatian alkeita,  jotka 
koostuvat  parí-  ja  ryhmäakrobatiasta.  Tunnilla  teh-
dään notkeutta ja lihaskuntoa edistäviä harjoituksia. 
Tunti sisältää myös nykytanssia, jazz-tanssia ja hip 
hoppia. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa. Ko-
koontumiskerrat 14.9, 5.10, 9.11, 14.12, 18.1, 8.2, 
21.3, 18.4. 

1105202 Acro Dance, 8–10-vuotiaat
Viitasaari Areena/Peilisali  
la 10.30-12.00
14.9.2019-14.12.2019,  
18.1.2020-18.4.2020,  
Oona Mäkelä
Kurssimaksu 43,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen
 

1105203 Lasten-/ nuorten tanssi, 11–15-vuotiaat
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 17.30-18.30
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Sonja Leppänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Kurssi on tarkoitettu 11–15-vuotiaille tanssista kiin-
nostuneille lapsille ja nuorille. Kurssilla käydään läpi 
tanssin perusasioita erilaisia harjoituksia ja ko-
reografioita käyttäen. Oppilaat pääsevät myös käyt-
tämään omaa luovuuttaan tunneilla. 
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1105204 Lasten tanssi, 8–10-vuotiaat
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 15.45-16.45
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Sonja Leppänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vanhempi mukaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Kurssi on tarkoitettu 8–10-vuotiaille tanssista 
kiinnostuneille lapsille. Tarkempi kurssikuvaus: kts. 
edellinen.

1105205 Lasten tanssi, 5–7-vuotiaat
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 16.45-17.30
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Sonja Leppänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Vanhempi mukaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Kurssi on tarkoitettu 5-7 -vuotiaille tanssista 
kiinnostuneille lapsille. Tarkempi kurssikuvaus: kts. 
edellinen.
 
1105206 Lavatanssin alkeisjatko/keski
Vanha yhteiskoulu, peilisali 
to 17.30-19.00
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 58,00 € 
Lavatanssin peruskurssi. Opetellaan lavoilla käytet-
täviä tansseja, johon kuuluu niin perinteisiä tansseja 
kuin kädenalitansseja. Sopii kaikille tanssista kiin-
nostuneille. Kertaamme myös opeteltuja tanssilajeja 
tarpeen mukaan. Mukaan voivat tulla myös he, jotka 
eivät ole tansseihin aikaisemmin tutustuneet. Opin-
tosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja 
maahanmuuttajat saavat tämän kurssin maksus-
ta 20 euron alennuksen. 

LIIKUNTA 
Soveltava liikunta
8301201 Kaislan soveltavan liikunnan ryhmä
Toimintakeskus Kaisla  
ti 09.00-09.45
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Erityistä tukea tarvitseville oleva liikuntaryhmä toi-
mintakeskuksen tiloissa. Kurssin avulla pyritään tu-
kemaan heidän liikkumistaan monipuolisen ja vaih-
televan liikunnan keinoin. 

8301202 Savivuoren asuntojen soveltavan 
liikunnan ryhmä
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
ti 15.00-15.45
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Kurssi tarkoitettu Savivuoren asuntojen erityistä tu-
kea tarvitseville asukkaille soveltavan liikunnan kei-
noin. 

8301203 Soveltava kuntosali
Uimahallin kuntosali 
ke 11.30-12.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € 
Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa harjoittelua huomioi-
den jokaisen erityistarpeet. Ryhmään ohjautumises-
sa ohjaa myös terveydenhuollon henkilökunta. 
Opintosetelikurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttö-
mät ja maahanmuuttajat saavat tämän kurssin 
maksusta 20 euron alennuksen. 

8301204 Soveltavaa liikuntaa koululaisille 
ryhmä 1
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 09.10-9.55
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Soveltavaa liikuntaa monipuolisin liikkumisen kei-
noin koululaisille, joilla on erityisen tuen tarvetta tai 
liikkumisen vaikeutta. Ryhmä toteutetaan yhdessä 
perusopetuksen kanssa. 

8301205 Soveltavaa liikuntaa koululaisille 
ryhmä 2
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 09.55-10.40
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Soveltavaa liikuntaa monipuolisin liikkumisen kei-
noin koululaisille, joilla on erityisen tuen tarvetta tai 
liikkumisen vaikeutta. Ryhmä toteutetaan yhdessä 
perusopetuksen kanssa. 
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8301206 Wiitalinnan liikuntaryhmä
Wiitalinna  
to 10.50-11.20
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 34,00 € 
Liikuntatuokio Wiitalinnan asukkaille. Opintoseteli-
kurssi! Seniorit, eläkeläiset, työttömät ja maa-
hanmuuttajat saavat tämän kurssin maksusta 20 
euron alennuksen. 

Seniorit 
8301207 Ikääntyvien jumppa
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
ti 16.00-16.45
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Ikääntyville soveltuvaa perusliikkumista, jossa kehi-
tetään lihaskestävyyttä, peruskuntoa ja liikkuvuutta 
sekä tasapainoa ajoittain musiikkia ja välineitä hyö-
dyntäen. 

8301208 Ikääntyvien kuntosaliryhmä 1
Uimahallin kuntosali  
ke 12.30-13.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € 
Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa harjoittelua kiertohar-
joittelun muodossa. Harjoittelun lomassa tekniikka- 
ja laiteopastusta. 

8301209 Senioriliikunta 
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
to 09.30-10.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Ikääntyville soveltuvaa perusliikkumista, jossa kehi-
tetään lihaskestävyyttä, peruskuntoa ja liikkuvuutta 
sekä tasapainoa ja huomioidaan liikkumisessa 
ikääntymisen tuomat muutokset ja haasteet kehon 
toimintaan. 

8301210 Ikääntyvien kuntosaliryhmä 2
Uimahallin kuntosali  
pe 14.30-15.30
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 43,00 € 

Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa harjoittelua kiertohar-
joittelun muodossa. Harjoittelun lomassa tekniikka- 
ja laiteopastusta. 

Lapset ja nuoret
8301211 Kamppailukerho alakouluikäisille
Vanha yhteiskoulu, lk. F  
ma 16.30-18.00
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Antti Kyröläinen
Kurssimaksu 58,00 € 
Kamppailukerhossa tehdään matolla toteutettavia 
ketteryys- ja lihaskuntoharjoituksia sekä otetaan vai-
kutteita eri kamppailulajeista kuten junnunyrkkeilys-
tä ja junnujudosta. 

8301212 Liikuntaa 4–7-vuotiaille lapsille
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
ma 17.00-17.45
9.9.2019-25.11.2019,  
13.1.2020-30.3.2020,  
Pinja Koskinen ja Elina Manninen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista lasten leikkimielistä liikunta. Huom! En-
simmäisellä kokoontumiskerralla aikuinen mukaan. 

8301213 Kestävyys- ja hiihtokoulu koululaisille
Savivuori/ Kappelin parkkipaikka  
ti 18.00-19.00
10.9.2019-10.12.2019,  
7.1.2020-10.3.2020,  
Johanna Holm
Kurssimaksu 43,00 € 
Kestävyyskunnon kehittämistä hiihdon muodossa 
kouluikäisille lapsille ja nuorille. Ennen lumien tuloa 
harjoitukset ovat muun muassa sauvakävelyä, juok-
sua ja erilaisia loikkaharjoituksia sekä mahdollisesti 
rullasuksihiihtoa (omia rullasuksia et tarvitse). Lumi-
en tulon jälkeen siirrytään hiihtämään ja hiihtotek-
niikkaharjoituksiin. Tälle kurssille tarvitset mukaan 
omat sukset, monot ja sauvat. Kokoontuminen Kap-
pelin parkkipaikalla. 

8301214 Vanhempi–lapsi-jumppa
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
to 11.15-12.00
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Jonna Leppänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Tule liikkumaan iloisin mielin ja kohottamaan kuntoa 
yhdessä vauvan tai taaperon kanssa. 
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8301215 Liikettä ja voimaa kehosta
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
pe 13.15-14.15
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Kehonpainoharjoittelussa yhdistyy hyvin niin voi-
man, kestävyyden kuin liikkuvuudenkin parantami-
nen. Tällä kurssilla opetellaan kehonpainolla harjoit-
telemisen eri muotoja oman kehon painolla. 
Tavoitteena on kehittää lihasvoimaa sekä -kestä-
vyyttä hyvällä tekniikalla, itseään rikkomatta ja antaa 
pohja itsenäiselle harjoittelulle. Tämä toteutetaan 
erinäisillä liike- ja tekniikkaharjoitteilla, kuntopiireillä 
ja radoilla. Kurssilla hyödynnetään myös volttimont-
tua. Kurssi sopii niin valmiiksi liikkuvan lapsen liikku-
misen tueksi kuin vasta-alkajallekin. Kurssi on suun-
nattu alakoulukouluikäisille tytöille ja pojille. 

8301216 Voimistelukoulu 10–15-vuotiaille
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
la 09.30-11.00
24.8.2019-23.11.2019,  
25.1.2020-25.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 34,00 € 
Tervetuloa harjoittelemaan voimistelusta ja telinevoi-
mistelusta tuttuja liikkeitä permannolla sekä telineil-
lä! Harjoittelemme liikkeiden suorittamista oikeilla 
tekniikoilla, hallitsemaan omaa kehoa liikkeen aika-
na sekä ennen kaikkea tarkoituksena on oppia uusia 
liikkeitä, sekä liikeilmaisutaitoa voimisteluohjelman 
muodossa. Lisäksi tavoitteena on parantaa kehon-
hallintaa, notkeutta ja liikkuvuutta kurssin aikana. 
Mukana myös cheerleadingistä tuttuja elementtejä 
kuten hyppyjä ja nostoja. Tunnille tarvitset mukaan 
voimisteluun sopivat jumppavaatteet, sukat sekä 
juomapullon. Tunti sopii kaikille, joten mukaan voi 
tulla, vaikkei aiempaa lajitaustaa ole. Ryhmä ko-
koontuu noin kerran kuussa. Kokoontumiskerrat 
24.8, 21.9, 12.10, 23.11, 25.1, 15.2, 28.3, 25.4. 
Huom! Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 10.

8301217 Voimistelukoulu 7–9-vuotiaille
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
la 11.00-12.30
24.8.2019-23.11.2019,  
25.1.2020-25.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 34,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.

8301218 Voimistelukoulu 5–6-vuotiaille
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
la 12.30-13.30
24.8.2019-23.11.2019,  
25.1.2020-25.4.2020,  
Sini Salminen
Kurssimaksu 23,00 € 
Voimistelukoulu on lasten oma tunti, joka on sekoi-
tus voimistelun ja telinevoimistelun perustaitoja. 
Tunnilla opetellaan leikin kautta voimistelun ja teline-
voimistelun perustaitoja ja -temppuja sekä perman-
nolla että välineiden avulla sekä ennen kaikkea liik-
keen toteuttamista oman kehon avulla ja näin ollen 
kehonhallintaa liikkeen tuottamisessa. Opettelemme 
liikkeiden perusvariaatioita sekä harjoittelemme so-
veltamaan jo opittuja taitoja ja muovaamaan niitä 
monimutkaisemmiksi liikekokonaisuuksiksi ja teem-
me kurssin aikana ohjelmaa huomioiden ikäryhmän 
ominaiset tiedot ja taidot. Tunnit sopivat sekä tytöille, 
että pojille eikä aiempaa lajitaustaa tarvita. Mukaan 
tunnille tarvitset jumppatossut sekä juomapullon. 
Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa. Kokoontu-
miskerrat 24.8, 21.9, 12.10, 23.11, 25.1, 15.2, 28.3, 
25.4. Huom! Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 10.

Kehonhuolto
8301219 Voimavenyttely
Viitasaari Areena/Peilisali  
ma 18.05-18.50
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Erilaisten venytysharjoitteiden keinoin kehitetään 
kehon toiminnallisuutta, liikkuvuutta, notkeutta ja ta-
sapainoa sekä haastetaan lihaksistoa tekemään töi-
tä voimavenytysten aikana. Huomioidaan myös fas-
ciavenyttelyjä. Välillä hyödynnetään välineitä: 
putkirullat, erilaiset pallot, laudat. 

8301220 Syvät lihakset
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
ti 17.00-17.45
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja ke-
rää maksut. 
Pilatestyyppistä harjoittelua, jossa kehitetään keski-
vartalon ja lantionseudun hallintaa, lapatuen voimaa 
sekä rangan liikkuvuutta. Syvien lihasten ja ryhdin 
löytymiseksi käytetään harjoittelun tukena tehostet-
tua hengitystä. 
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8301221 Jooga ryhmä 1
Viitasaari Areena/Peilisali  
ke 18.00-19.00
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Maija Manninen, jooganopettaja SJL
Kurssimaksu 43,00 € 
Kehon ja mielen rentoutusta SJL-joogan avulla! SJL-
joogan perustana ovat keskittyneesti tehtävät fyysi-
set harjoitukset, tietoisuus hengityksestä, rentoutu-
minen ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Kurssi 
sopii aloittelijoille sekä aiemmin jooganneille. Läm-
min, rento vaatetus. Lisätietoa kurssista voi kysyä 
sähköpostilla opettajalta maija.manninen@viitasaa-
ri.fi. Oppitunnin pituus 60 min. 

8301222 Jooga ryhmä 2
Viitasaari Areena/Peilisali  
ke 19.15-20.15
11.9.2019-27.11.2019,  
8.1.2020-25.3.2020,  
Maija Manninen, jooganopettaja SJL
Kurssimaksu 43,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.
 
8301223 Lempeä liikkuvuus
Kunnon Syke/ Toiminnallisen harjoittelun tila  
pe 17.15-18.00
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Lempeässä liikkuvuudessa pyritään lisäämään ran-
gan sekä raajojen nivelten liikelaajuuksia, jolla pa-
rannat esimerkiksi syväkyykkyäsi tai lisäät liikettä 
jäykkään rintarankaasi naprapaatin oppien mukai-
sesti. 

8301224 Shindo
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
pe 18.00-19.00
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Vuokko Leivonen
Kurssimaksu 43,00 € 
Shindon peruskurssilla teemme yksinkertaisia ren-
toutusvenytyksiä ja -harjoituksia, joiden avulla voi 
rentoutua ja vähentää kehon ja mielen jännityksiä. 
Shindo sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Liikkeet 
ovat lempeitä ja ne tehdään aina omaa kehoa kuun-
nellen. Pukeudu joustavaan asuun ja varaa lämmin 
kerros vaatetta sekä kevyt peite ja tyyny rentoutuk-
seen. 

8301225 Alexander-tekniikka, yksilöopetus 
30 min.
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
la 12.00-18.00
21.9.2019-30.11.2019,  
11.1.2020-18.4.2020,  
Aino Klippel
Kurssimaksu 105,00 € Ilm. 13.9.2019 mennessä. 
Kausikortti ei käy tälle kurssille. 
Jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista opetusta luku-
vuoden aikana 11x30 min. Opettaja ilmoittaa ennak-
koilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaiset opetus-
ajat, jotka ajoittuvat lauantaisin 12-18 välille. 
Opetuspäivät: 21.9, 5.10, 26.10, 16.11, 30.11, 11.1, 
25.1, 15.2, 7.3, 28.3 ja 18.4. Alexander-tekniikan 
kurssilla opit sujuvan, tarkan ja tasapainoisen liikku-
misen taitoja. Menetelmää harjoittamalla teet arjen 
askareista, esiintymisistä ja liikuntasuorituksista vai-
vattomampia. Opit arvioimaan voimavarojasi ja käyt-
tämään niitä tehokkaammin. Harjoittelemme myös 
palautumista aktiivisessa lepoasennossa. Alexan-
der-tekniikka auttaa lempeän tehokkaasti kroonisiin 
niska- ja selkäkipuihin. Alexander-tunneilla käyte-
tään tavallisia vaatteita ja siinä ei tule hiki. Liikkeet 
ovat tuolilla istumista, seisomista, kävelyä ja muita 
arkipäivän toimintoja. Tarvitset mukaan jumppa-
alustan tai huovan, lämmintä vaatetta, sekä hieman 
uteliaisuutta ja kokeilumieltä. 

Lihaskunto & aerobinen
8301226 Pump
Viitasaari Areena/Peilisali  
ma 17.00-18.00
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € 
Tunti kehittää lihaskestävyyttä. Harjoittelu tapahtuu 
musiikin tahdissa, mutta tunti ei sisällä askelsarjoja 
vaan pelkästään lihaskuntoharjoitteita. Liikkeet teh-
dään levytangon avulla, apuna käytetään step-penk-
kiä. Tunnilla treenataan kehon päälihasryhmät läpi. 
Tunti soveltuu kokeneemmille harjoittelijoille, mutta 
myös vasta-alkajille, koska jokainen voi valita itsel-
leen sopivat painot. 

8301227 Combat & muokkaus
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
ti 17.50-18.50
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Varjonyrkkeilyä musiikin tahdittamana yksinkertaisin 
sarjoin. Combat-harjoitteluun yhdistetään muokkaa-
via liikkeitä vatsa-reisi-pakara -alueelle. 
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8301228 Latinobic/ tanssiksi
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
ti 18.00-19.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Tuija Hackar
Kurssimaksu 43,00 € 
Latinobic on soolotanssilaji, jossa opimme tanssilaji-
en perusaskeleet ja lajinomaisen liikunnan. Tans-
simme mm. sambaa, cha-cha-chata, jiveä, salsaa ja 
merengueta. Opettelemme myös suomalaisia lava-
tansseja mm. fuskua, humppaa ja jenkkaa. Et tarvit-
se aikaisempaa tanssikokemusta tälle kurssille. 

8301229 Kymönkosken liikuntaryhmä
Kymönkosken koulu  
ti 18.15-19.00
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Titta Huikari
Kurssimaksu 43,00 € 
Perusliikkumista vaihtelevin teemoin, jossa huomioi-
daan lihaskunto, hengitys- ja verenkiertoelimistö 
sekä liikkuvuus. 

8301230 Sekaliikuntaryhmä 
Niinilahden kylätalolla
Niinilahden kylätalo  
ti 19.30-20.15
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Perusliikkumista vaihtelevin teemoin, jossa huomioi-
daan lihaskunto, hengitys- ja verenkiertoelimistö 
sekä liikkuvuus ja tasapaino. Kurssilla huomioidaan 
eri-ikäiset ja erikuntotasoiset liikkujat antamalla vaih-
toehtoja kunkin omaan liikkumiseen. Kurssin ajatuk-
sena on, että eri-ikäiset naiset ja miehet voivat osal-
listua samaan ryhmään. 

8301231 Circuit kuntosalilla
Uimahallin kuntosali  
ke 19.30-20.30
11.9.2019-4.12.2019,  
8.1.2020-1.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € 
Kuntosalilla tehtävää kiertoharjoittelua laitteesta toi-
seen ryhmässä. Hyödennetään kurssin aikana voi-
man eri portaita muuttamalla laitteissa käytettävää 
aikaa ja vastuksia. Kurssilla jokainen saa itse valita 
laitteissa käytettävät painot. Kurssilla saa myös kier-
toharjoittelun ohessa opastusta laitteisiin ja tekniikoi-
hin. 

8301232 Kuntojumppa
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
to 16.15 -17.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista ja kuntoa kohottavaa jumppaa. Sopiva 
kaiken tasoisille. Välillä liikutaan nopeassakin tem-
possa. Annetaan helpompi ja vaikeampi vaihtoehto. 

8301233 HIIT & core
Viitasaari Areena (monitoimihalli)  
to 18.00-19.00
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Puolet tunnista aikaa vastaan tehtävää harjoittelua 
pääasiassa oman kehon painolla yksinkertaisilla liik-
keillä ja korkealla sykkeellä, jossa hapenotto ja lihas-
kestävyys kehittyy. Puolet tunnista pinnallisten kes-
kivartalon lihasten vahvistamista. 

8301234 Kahvakuula
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 19.05-19.50
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € Kertamaksu (5€) käy tälle 
kurssille. Maksutapailmoitus toimistoon, opettaja 
kerää maksut. 
Kahvakuulaharjoittelua joka kerta vaihtuvin teemoin 
lihaskuntoa kehittäen. Kahvakuulan avulla etenkin 
lantionseudun voima ja hallinta kehittyy huomatta-
vasti. Omat kuulat mukaan. 

8301235 Lavis-lavatanssijumppa 
Vanha yhteiskoulu, peilisali  
to 19.15-20.15
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pirjo Laitinen 
Kurssimaksu 43,00 € 
LAVIS-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hiki-
nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. LAVISta tanssitaan yk-
sin, joten ei ole vaaraa että kukaan talloo varpaille. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnil-
la jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kun-
toilun ohella. Kuten lavatansseissa, LAVIKSESSA 
tanssitaan kaksi samaa tanssilajia peräkkäin ja tun-
nilla soi perinteinen suomalainen lavatanssimusiikki. 
Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huomaa 
kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta hikisenä. Tämä tunti 
on 60 min pituinen. 
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8301236 Toiminnallinen harjoittelu
Kunnon Syke/ Toiminnallisen harjoittelun tila  
pe 16.15-17.15
13.9.2019-29.11.2019,  
10.1.2020-27.3.2020,  
Meri Räsänen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista toiminnallista harjoittelua Omnia-har-
joituslaitteistolla, jonka avulla parannetaan voimaa, 
kestävyyttä, vakautta, liikkuvuutta, ketteryyttä ja no-
peutta. 

Miehet 
8301237 Kehonhuolto miehille
Viitasaari Areena/Peilisali  
ma 19.00-19.45
9.9.2019-2.12.2019,  
13.1.2020-6.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Erilaisten venytys- ja liikkuvuusharjoitusten myötä 
kehitetään lihasten elastisuutta, nivelten liikkuvuutta 
sekä kehon tasapainoa ja hallintaa. Huomioidaan 
myös puolierot ja vastavaikuttajalihasten symmetri-
syys. Välillä hyödynnetään välineitä: putkirullat, eri-
laiset pallot, laudat, kepit. 

8301238 Äijätreeni
Viitasaari Areena/Peilisali  
to 20.00-21.00
12.9.2019-5.12.2019,  
9.1.2020-2.4.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 50,00 € 
Vain miehille tarkoitettu liikuntaryhmä. Lihas- ja kes-
tävyyskuntoa kehittävä tunti, jossa hyödynnetään eri 
liikuntamuotoja, kuten kahvakuulaa, kuntonyrkkei-
lyä, varjonyrkkeilyä, kiertoharjoittelua, pumpia, core-
harjoittelua jne. 

Vesiliikunta 
8301239 Vesijumppa, ikääntyvät
Uimahalli  
ti 07.45-08.30
10.9.2019-3.12.2019,  
7.1.2020-31.3.2020,  
Anne Kivivuori
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista liikuntaa vedessä välineillä ja ilman. 
Tuki- ja liikuntaelin ym. vaivat huomioon ottaen. 
Osallistujat maksavat Simmariin myös uintimaksun. 

8301240 Vesijumppa, yleinen
Uimahalli  
ti 18.00-18.45
10.9.2019-26.11.2019,  
7.1.2020-24.3.2020,  
Uinninvalvojat ja opettajat
Kurssimaksu 43,00 € 
Kurssikuvaus: kts. edellinen.
 
8301241 Vesijumppa, päiväryhmä
Uimahalli  
to 15.00-15.45
12.9.2019-28.11.2019,  
9.1.2020-26.3.2020,  
Pirjo Laitinen
Kurssimaksu 43,00 € 
Monipuolista liikuntaa vedessä välineillä ja ilman 
sekä miehille että naisille. Osallistujat maksavat 
Simmariin myös uintimaksun. 

LUONNONTIETEET 
4102201 Syksyiset sienet
Koulukeskus/luokka 15  
la 10.00-13.00
su 10.00-13.00
28.9.2019-29.9.2019,  
Pekka Rajaniemi
Kurssimaksu 15,00 € 
Miltä kuulostaisi sieniretki konkarin matkassa? Kurs-
sin molempina päivinä opiskellaan ensin lajintunnis-
tusta luokassa, jonka jälkeen suunnataan maastoon 
poimimaan. 

4102202 Villiinny villiyrteistä
Koulukeskus/luokka 15  
la 10.00-14.00
su 10.00-14.00
6.6.2020-7.6.2020,  
Pekka Rajaniemi
Kurssimaksu 23,00 € 
Tule tutustumaan villiyrttien tunnistamiseen, käsitte-
lyyn, keräilyyn ja niitten ravinto- ja rohtokäyttöön! 
Ensimmäisenä kurssipäivänä opetellaan tunnista-
maan villiyrttejä luokassa ja toisena päivänä suun-
nataan maastoon poimimaan. 

KOTITALOUS 
8102201 Thairuokakurssi
Koulukeskus/kotitalousluokka  
la 10.00-15.00
5.10.2019-5.10.2019,  
Wasana Huttunen
Kurssimaksu 15,00 € Ilm. 2.10.2019 mennessä. 
Kausikortti, liikunta-, kulttuuri- tai sähköiset se-
telit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssilla valmistetaan erilaisia thaimaalaisia nuude-
liruokia. Tervetuloa! 

VIITASAARI
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VESILIIKENNE 
5102202 Rannikkolaivurikurssi
Koulukeskus/luokka 4  
to 18.00-20.15
9.1.2020-17.4.2020,  
Heikki Paanila
Kurssimaksu 50,00 € 
Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkinnon 
oppimäärä. Kurssilla täydennetään saaristolaivuri-
kurssin oppimäärää. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. 
kompassioppi, paikanmääritys, virta, sääoppi, vuo-
rovesi ja ulkomaanliikenteen säädökset. Tentti 
17.4.2020 ei ole pakollinen ja sen hyväksyminen 
edellyttää, että saaristolaivurin tutkinto on suoritettu. 

52102201 Saaristolaivurikurssi
Koulukeskus/luokka 4  
to 18.00-20.15
12.9.2019-13.12.2019,  
Heikki Paanila
Kurssimaksu 50,00 € 
Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinnon op-
pimäärä. Kurssilla opetetaan vesiliikenteen perus-
asiat, mm. lainsäädäntö, merimerkit, suunnistami-
nen ja kartan käyttö. Kurssi pitää sisällään 
jokamiehen veneilytiedot, joilla selviää sisävesien 
veneliikenteessä. Tentti ei ole pakollinen. 

MUU KOULUTUS 
9999201 Miesten ilta
Nuorisotalo/Teatteri  
su 18.00-19.30
29.9.2019-1.12.2019,  
2.2.2020-29.3.2020,  
Veli-Matti Linna
Kurssimaksu 23,00 € 
Miesten iltaan kokoonnutaan kaksi kertaa lukukau-
dessa: 29.9., 1.12., 2.2. ja 29.3. Illoissa kuullaan vie-
railijoiden esitelmiä ja keskustellaan kiinnostavista 
aiheista kuten luonnosta, yhteiskunnasta sekä histo-
riasta. Asian painikkeeksi keitetään kahvit.Tervetu-
loa mukaan! 

9999202 Polkupyörät kesäkuntoon
Vanha yhteiskoulu, lk. F  
to 18.00-21.30
19.3.2020-16.4.2020,  
Keijo Kuha
Kurssimaksu 34,00 € Ilm. 16.3.2020 mennessä. 
Kurssilla puhdistetaan, korjataan ja voidellaan kesä-
säilytykseen siirtyvät talvipyörät ja huolletaan kesä-
käyttöön otettavat pyörät. Kurssilla tarkastetaan ja 
huolletaan kurssilaisten omia pyöriä ja uusitaan nii-
den viallisia osia. Käymme läpi myös renkaiden 
vaihdon ja paikkauksen. 

9999203 Hygieniapassikoulutus
Koulukeskus/luokka 15  
la 12.00-15.00
su 12.00-15.00
26.10.2019-27.10.2019,  
Märta Kinnunen
Kurssimaksu 23,00 € Kausikortti, liikunta-, kult-
tuuri- tai sähköiset setelit eivät käy tälle kurssille. 
Kurssilla opiskellaan elintarvikehygienian alkeet ja 
tehdään EVIRAN hallinnoima hygieniapassitesti. 
Hygieniapassia tarvitaan elintarvikkeiden kanssa toi-
miville, ja sen suorittamista edellyttävät elintarvikevi-
ranomaiset. Passia tarvitsevat paitsi ammattikeittiöt 
myös talkoo- tai vapaaehtoistyönä elintarvikkeiden 
kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Huom! Otathan 
kurssille mukaan henkilöllisyystodistuksen. Kurssi-
maksun lisäksi itse hygieniapassikortti maksaa 10 €. 
Maksu toimitetaan suoraan opettajalle. Kortti posti-
tetaan kotiin 2–3 viikkoa hyväksytysti suoritetun tes-
tin jälkeen. 

LUENNOT
Arja Paananen: 
Kolme vuosikymmentä idän ihmemaassa
Kaupungintalo/valtuustosali
to 17.10.2019
Arja Paanasen kokemuksia toimittajan työstä Neu-
vostoliitossa ja Venäjällä vuodesta 1990 alkaen. Va-
paa pääsy, tervetuloa!

VIITASAARI
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WIITAUNIONIN KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
Peruskoulujen ja lukioiden työ- ja loma-ajat
Sivistyslautakunta on 27.11.2018  § 135 vahvistanut Wiitaunionin alueen koulujen työ- ja loma-
ajoiksi lukuvuodelle 2019–2020 seuraavat ajankohdat:
• Syyslukukausi alkaa to 8.8.2019 ja päättyy pe 20.12.2019. Syyslukukausi sisältää yhden lau-

antaityöpäivän 21.9.2019.
• Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020 ja päättyy la 30.5.2020. Kevätlukukausi sisältää yhden lau-

antaityöpäivä 30.5.2020 sekä yhden ylimääräisen vapaapäivän pe 22.5.2020.
• Opettajien veso-päivä on ke 7.8.2019
• Syysloma ma 14.10.2019 - pe 18.10.2019 (vko 42)
• Joululoma la 21.12.2019 - ma 6.1.2020
• Talviloma ma 24.2.2020 - pe 28.2.2020 (vko 9)
• Itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019
• Pääsiäinen pe 10.4.2020 - ma 13.4.2020
• Vappu pe 1.5.2020
• Helatorstai 21.5.2020

Viitasaaren alueen musiikkiopiston työ- ja loma-ajat 
Työvuosi  1.8.2019–31.7.2020

Lukuvuosi  12.8.2019–29.5.2020 

Tuntien sopiminen  9.8.2019
Syyslukukauden opetus  12.8.–20.12.2019
Syysloma  14.–20.10.2019  (vko 42)
Itsenäisyyspäivä 6.12.2019, ei opetusta
Joululoma  21.12.–6.1.2019
Kevätlukukauden opetus  7.1.–29.5.2020
Talviloma  24.2.–1.3.2020 (vko 9)
Pääsiäisloma  10–13.4.2020
Vapunpäivä 1.5.2020, ei opetusta
Helatorstai 21.5.2020, ei opetusta

Opetusviikkoja on lukuvuoden aikana 35. Syyslukukaudella opetusta on 17 viikkoa, varhaisiän 
musiikkikasvatuksessa 16 viikkoa. Kevätlukukaudella opetusta on 18 viikkoa, varhaisiän musiik-
kikasvatuksessa 17 viikkoa. Arkipyhät korvataan oppilaille, pois lukien muuksi arkipäiväksi kuin 
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Viitaseudun opisto
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KIRJASTOJEN JA UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Kirjastojen aukiolot talvikaudella 
Pihtiputaan kirjasto Viitasaaren kirjasto
ma 12–19 ma 12–19
ti 12–17 ti 12–17
ke 10–16 ke 12–19
to 12–18 to 12–19
pe 10–17 pe 12–17
  
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7–21, paitsi 24.–25.12.
Kirjastoaineiston  lisäksi  lainattavissa mm. gymstick-jumppakeppejä, kävelysauvoja,  frisbeegolf-
settejä, lumikenkiä ja kahvakuulia.

Kirjastojen yhteystiedot
Pihtiputaan kirjasto .................................. puh. 040 8600747
Viitasaaren kirjasto .................................. puh. 044 733 5692
Kirjastotoimenjohtaja, Jari Eskelinen  ...... puh. 040 860 0184

Uimahalli Simmarin talviaukioloajat
Ma–pe klo 12–20 
La klo 12–18 
Su suljettu

Aamu-uinti:
Ti  klo 7–9

Kuntosalin yleisökäyttö
Ma–su   klo 7–20, käynti ennen klo 12 pääoven viereisestä ovesta
Ti klo 6–8, tilojen siivous
Ke klo 9.30–12.30, varattu fysioterapialle
Ke  klo 11.30–13.30 ja 19.30–20.30, varattu opistotoiminnalle
Pe klo 6.30–7, tilojen siivous

Poikkeavat aukioloajat
Uimahalli on suljettuna itsenäisyyspäivänä, jouluaaton aattona, jouluaattona, joulupäivinä, uu-
denvuodenaattona, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivinä, vappu-
aattona, vappuna, helatorstaina, juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Uimahalli on avoinna py-
häinpäivänä.
Huom! Mahdolliset tilapäiset aukioloaikamuutokset löytyvät Simmarin internet-sivuilta osoitteesta 
https://viitasaari.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vapaa-aika-ja-harrastukset/liikuntapalvelut/simmari/

Simmarin yhteystiedot

Uimahalli lipunmyynti ja kahvio  .............. puh. 040 714 4886
Uimahallin esimies, Taito Tammelin  ........ puh. 044 459 7551
Uinninvalvonta ......................................... puh. 044 459 7553
Uimahallin laitosmies  .............................. puh. 044 459 7484

Viitaseudun opisto
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KOULUJEN JA SIVISTYSTOIMEN
HALLINNON YHTEYSTIEDOT
Pihtiputaan kunnan alueen koulujen yhteystiedot

Koulu Johtaja/Rehtori 
ja kanslisti

Puhelinnumerot ja sähkö-
postiosoitteet

Osoite

Muurasjärven 
koulu (luokat 0.-6.)

Satu Koljonen
koulunjohtaja

040 8600708
satu.koljonen@pihtipudas.fi

Ristinmäentie 9,
44880 Muurasjärvi

Putaanvirran koulu 
(yhtenäiskoulu, 

jossa luokat 0.-9.)

Joona Kurikkala
rehtori

Teija Kananen
kanslisti

joona.kurikkala@pihtipudas.fi
044 4596876

040 8600770
teija.kananen(at)pihtipudas.fi

Koulutie 4,
44800

Pihtipudas

Pihtiputaan lukio
Markku Piippo

aluelukion rehtori

Anu Närhi
kanslisti

044 4596873
markku.piippo@pihtipudas.fi

040 4596887
anu.narhi@pihtipudas.fi

Koulutie 2,
44800

Pihtipudas

Viitaseudun opisto
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Viitasaaren kaupungin alueen koulujen yhteystiedot 

Koulu Johtaja/Rehtori 
ja kanslisti

Puhelinnumerot ja sähkö-
postiosoitteet

Osoite

Haapaniemen koulu 
(yhtenäiskoulu, jossa 

luokat 0.-9.)

Jari Kunelius
rehtori

Riitta-Liisa 
Sinisalo
kanslisti

044 4597377
jari.kunelius@viitasaari.fi

050 3108080
riitta-liisa.sinisalo@viitasaari.fi

Koulukuja 4,
44500

Viitasaari

Huopanan koulu
(luokat 0.-6.)

Taija-Tuuli 
Korhonen

koulunjohtaja

044 4597459
taija-tuuli.korhonen

@viitasaari.fi

Keihärinkosken-
tie 7,

44580 
Huopanankoski

Kymönkosken koulu
(luokat 0.-6.)

Sakari Nikkinen 
koulunjohtaja

050 3157292
sakari.nikkinen@viitasaari.fi

Hanhiniementie 9,
44640

Kymönkoski

Viitasaaren lukio
Markku Piippo

aluelukion rehtori

Marjaana 
Juntunen

apulaisrehtori

Ilona Korjus
kanslisti

044 4596873
markku.piippo@pihtipudas.fi

044 733 5678
marjaana.juntunen

@viitasaari.fi

044 7335679
ilona.korjus@viitasaari.fi

Koulukuja 2,
44500 Viitasaari

Musiikki-
opisto

Miia Kuusela
Rehtori

Pirjo 
Kumpulainen

Kanslisti

044 459 7359
miia.kuusela@pihtipudas.fi

044 459 7305
pirjo.kumpulainen
@viitasaari.fi

Kanslia ma-pe 
klo 9.00 - 16.00

Koulukuja 8
(Nuorisotalo)

44500
Viitasaari

Viitaseudun opisto
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Sivistystoimen hallinto

Laila Nikunlassi
Toimialajohtaja

laila.nikunlassi@pihtipudas.fi
040 860 0777

Airi Turpeinen
Kanslisti, Pihtipudas 

ja Viitasaari

airi.turpeinen@pihtipudas.fi
040 860 0709

Ilona Korjus
Kanslisti, Viitasaari

ilona.korjus@viitasaari.fi
044 733 679

Viitasaaren koulukuljetukset 
ja koulutapaturma-asiat.

MUITA YHTEYSTIETOJA
Vapaa-aikatoimen koordinaattori, Kati Laine-Rissanen  ..............puh. 040 714 3888
Vapaa-aikatoimenjohtaja, Jorma Rihto  .......................................puh. 044 459 7570

Viitaseudun opisto
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