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Tervetuloa Kaukametsän opistoon!
Viimeisen kahden lukuvuoden aikana koronapandemia on muuttanut ja muokannut
merkittävästi harrastusmahdollisuuksiamme ja vapaa-ajan viettoamme. Kaukametsän
opistossakin on harmillisesti jouduttu siirtämään tai perumaan kursseja, mutta
toisaalta on myös totuteltu uusiin oppimisen ja harrastamisen tapoihin verkko- ja
hybridikursseilla.
Uskomme vahvasti, että meillä on nyt edessämme uusi, ehjä lukuvuosi ilman koronan
heittämiä kapuloita rattaissa. Kaikkea pandemian aikana opeteltua ei silti kannata
kokonaan hylätä, vaikka aidot kohtaamiset ja keskustelut kasvokkain ovatkin useille
meistä harrastuksissamme merkityksellisintä.
Lukuvuodelle 2022-2023 olemme suunnitelleet tarjolle ennätysmäärän kursseja
opiskelijoiden toiveita tarkalla korvalla kuunnellen, toivottavasti löydät joukosta omasi!
Perinteisten lähikurssien lisäksi mukana on edelleen myös verkko- ja hybridikursseja,
jotta jokainen voisi löytää itselleen juuri sen sopivimman tavan kehittyä ja oppia uutta.
Lisäksi maksuttomilla luennoillamme käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia aiheita
historiasta ravitsemukseen ja maailmanpolitiikasta kierrätykseen.
Toimintamme on kaikille avointa ja pohjautuu elinikäiseen oppimiseen. Kurssien
sisällöissä, aikatauluissa ja opetuspaikoissa pyrimme ottamaan huomioon
mahdollisimman laajasti kaikki Kajaanin asukkaat. Otamme myös aina mielellämme
vastaan kurssi- ja kehittämistoiveita. Uuden oppiminen ja mielekäs harrastaminen
lisää hyvinvointia ja onnistumisen elämyksiä. Mahdollisuus itsensä kehittämiseen
kuuluu kaikille.
Antoisaa uutta lukuvuotta toivottaen,
Eeva-Maria Nivalainen
vt. rehtori
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Yhteystiedot
Osoite: Koskikatu 4 B, 87200 Kajaani
kaukametsa.opisto@kajaani.fi
www.kajaani.fi/kaukametsanopisto

YHTEYSTIEDOT

Syyslukukausi alkaa pääsääntöisesti viikolla 36 (ma 5.9.2022 alkaen)
Kevätlukukausi alkaa pääsääntöisesti viikolla 2 (ma 9.1.2023 alkaen)
Syysloma vk 42 17.10.-23.10.2022 ja talviloma vk 10 6.-12.3.2023

Toimisto
p. 044 7100 214, puhelinaika ma-ke 12-15
Toimisto on avoinna ma–ke 9-15, to-pe suljettu
Vahtimestari				044 7100 441
Iltavahtimestari				044 7100 976

Opettajat
e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Musiikki, sanataide, tietotekniikka
Jari Karjalainen, syksy 2022      		
Pirjo Aunesluoma, kevät 2023

044 7100 205  

Käden taidot, kuvataide, visuaaliset taiteet
apulaisrehtori Heli Karppinen		

044 7100 382

Kielet
suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen 	

044 7100 207

Lasten taiteen perusopetus
Lea Karjalainen 				

044 7100 038

Liikunta, tanssi, kotitalous, hygieniatestit
Elisa Leinonen 				

044 4214 115

Luennot, yhteiskunnalliset aineet
Sirpa Heikkinen				
sirpa.k.heikkinen@kajaani.fi  

040 1833 529

Ainealueiden vastaavat opettajat antavat opintoneuvontaa puhelimitse ti 16.8.2021 klo 12-15
Vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen		

044 4214 368
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Ilmoittautuminen kurssille

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

Internetissä osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/kaukametsa ma 13.6. klo 9 alkaen
Opiston toimistossa 13.-17.6 ma-pe 9-11, 12-15 sekä 8.8. alkaen ma-ke 12-15
Puhelimitse p. 044 7100214 3.-17.6. ma-pe 12-15 sekä 8.8. alkaen ma-ke 12-15
•

Ilmoittautuminen on sitova

•

Ilmoittautuessa on annettava matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite

•

Osa opetuksesta voidaan toteuttaa etäopetuksena

•

Ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos opiskelijalla on maksamattomia kurssimaksuja

Kurssipaikan peruminen
Kurssipaikan voi peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tarkista päivämäärä
kurssin tiedoista.
Tämän jälkeen perutuista tai peruuttamattomista ilmoittautumisista peritään kurssimaksu.
Peruutukset voi tehdä puhelimitse p. 044 7100 214 tai sähköpostilla kaukametsa.opisto@kajaani.fi
•

Perumista varten tarvitaan ilmoittautumisnumero ja kurssin numero(t)

•

Kurssipaikan perumista ei voi tehdä opettajalle

Euroopan unionin vuonna 2016 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi
25.5.2018. Kaukametsän opistolle opiskelijoiden yksityisyys on tärkeä asia ja henkilötietojen käsittely
vastaa EU:n tietosuoja -asetusta. Netti-ilmoittautumisessa on käytössä suojattu yhteys.
Opiskelijaksi ilmoittautuessaan opiskelija antaa suostumuksensa Henkilötietolain (523/1999)
ja 10§ ja 24§ EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) nojalla henkilötietojensa keräämiseen
ja käsittelyyn. Opiskelijoiden tiedot tallentuvat Kaukametsän opiston Hellewi-kurssitieto- ja
opiskelijarekisterijärjestelmään. Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä, Kajaanin kaupungin
sivistyslautakunnalta/ Kaukametsän opistolta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Kaukametsän
opiston yhteyshenkilö on vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen. Henkilötietojen tarkistuspyyntö voidaan
tehdä myös henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kajaanin kaupungin Infossa (os. Pohjolankatu 13.
Kajaani). Rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä pyyntöä esittäessään.
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Ohjeita opiskelijoille

Kaukametsän opiston opetusryhmien toiminta aloitetaan kahdeksalla (8) opiskelijalla. Erityisryhmien
opetus sekä opetus Kajaanin maaseutukylissä voidaan aloittaa kuudella (6) opiskelijalla. Mainituilla
opiskelijamäärillä aloittaneet ryhmät jatkavat toimintaansa, vaikka opiskelijamäärä vähenee kurssin
aikana. Poikkeuksista ilmoitetaan kurssien yhteydessä.
Kurssin peruuntumisesta ja muutoksista ilmoitetaan puhelimitse tai tekstiviestillä. Kurssien
alkamisesta ei ilmoiteta erikseen.
Kurssipalaute kerätään sähköisesti. Arviointilomake lähetetään opiskelijan sähköpostiosoitteeseen.

Opintomaksut
Koko lukuvuoden kestävien kurssien kohdalla mainittu kurssimaksu koskee koko lukuvuotta. Jos
opiskelu alkaa kesken lukuvuoden, koko kurssimaksu maksetaan kerralla. Materiaalimaksu sisältyy
kurssin hintaan, ellei toisin mainita.
Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun.
Kurssimaksun voi maksaa jo ilmoittautumisen yhteydessä, myös e-passilla. Ilmoittautumisjärjestelmä
ohjaa sinut ilmoittautumisen jälkeen verkkopankkiisi. Kurssimaksun voi maksaa myös pankkikortilla
Kajaanin kaupungin infopisteessä Kajaani-Infossa, Pohjolankatu 13. Lasku pitää olla mukana
maksettaessa.
Kurssimaksusta voidaan lähettää pyydettäessä myös maksulinkki sähköpostiosoitteeseen.
Maksulinkin voi pyytää osoitteesta kaukametsa.opisto@kajaani.fi tai soittamalla p. 044 7100 214.   
Kurssimaksun voi jättää myös laskutettavaksi. Kurssimaksu laskutetaan kuukausittain kurssin alettua
ennakkoilmoittautumisten perusteella.
Maksut palautetaan, mikäli kurssi ei toteudu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Maksut ovat
kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Lisäksi osallistuja hankkii itse työ- ja
oppimateriaalit.

Alennukset ja etuudet
Sisaralennus
Sisaralennus annetaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kurssimaksusta.
Alennus ei koske tarvikemaksuja. Vanhin sisaruksista maksaa täyden maksun ja seuraavat sisarukset
maksavat puolet yhden opintoryhmän kurssimaksusta. Sisaruksiksi lasketaan samassa taloudessa
asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Alennuksen saamiseksi tulee lasten huoltajan olla yhteydessä opiston
toimistoon.
Sisaralennus (20 e) musiikin yksilöopetuksessa voidaan myöntää anomuksesta opiston toimistosta
alle 18-vuotiaille samassa taloudessa asuville sisaruksille.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, Luottokunnan Virikesetelit,
TYKY-kuntosetelit, Smartum-maksukortti ja e-passi
Etuutta käyttäessäsi kurssimaksulasku on maksettava Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13. Lasku oltava
mukana.
Opintoseteliavustukset (S-kurssit)
Opetushallitus on myöntänyt Kaukametsän opistolle opintoseteliavustusta. Avustus kohdennetaan
eläkeläisille, senioreille, työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville,
oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille, joiden edellytykset opiskelun aloittamiseen arvioidaan
oppilaitoksen ja opiskelijan yhteistyönä, sekä alle 20-vuotiaat koulutustakuun piirissä oleville
nuorille. Se myönnetään osittain alennettuina kurssimaksuina niin kauan kun avustusta riittää.
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OHJEITA OPISKELIJOILLE

Kurssin alkaminen

Opintoseteliavustukseen oikeuttavat kurssit on merkitty opinto-oppaaseen S-kirjaimella. Alennus
on kurssikohtainen. Opiskelija voi saada avustuksen kerran lukukauden aikana. Opintosetelikurssit
laskutetaan.

OHJEITA OPISKELIJOILLE

Tarkista opiston toimistosta, oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
Kulttuuri kuuluu kaikille – Kaikukortti
Kaikukortilla voi käyttää maksutta kulttuuripalveluita tai opistojen tarjontaa Kainuussa. Kortin saa
esim. sosiaalitoimistosta tai Etsivän nuorisotyön toimijoilta. Kurssille ilmoittaudutaan puhelimitse.
Kurssikohtaisesti hyväksytään yksi kaikukortti ja opiskelija voi käyttää Kaikukorttia vain yhdelle
kurssille.
Kaikukortti oikeuttaa kortin haltijan maksuttomaan kurssiin. Kaikukortti on henkilökohtainen ja
se on esitettävä toimistossa ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikukortti käy vain tietylle kurssille.
Kaikukorttikurssille on varattu yksi (1) opiskelijapaikka Kaikukortti-opiskelijalle.
Kaikukortti-kurssit on merkitty opinto-oppaaseen K-kirjaimella.

Tiedottaminen
Opiston kursseista, luennoista ja tapahtumista sekä kielitutkinnoista tiedotetaan Koti-Kajaanissa
ja opiston kotisivuilla www.kajaani.fi/kaukametsanopisto. Opisto viestii myös facebookissa ja
Instagramissa.
Jos et löytänyt sopivaa kurssia, voit tutustua myös muiden opistojen tarjontaan osoitteesta www.
linnunrata.fi . Voit etsiä kursseja esimerkiksi nimen, koulutusalan, opiston tai paikkakunnan mukaan.
Palvelussa on ajantasaiset tiedot ja sen kautta pääset myös ilmoittautumaan.

Opiskelijavakuutukset
Opiskelijat kuuluvat Kajaanin kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin,
jossa vakuutuskorvaukset henkilöä kohden ovat pienet. Tästä syystä opiskelijoille suositellaan
henkilökohtaista tapaturmavakuutusta. Vakuutus on voimassa opinto-ohjelmaan merkittyinä
opetuskertoina.

Kurssitoiveet
Kaukametsän opisto kerää jatkuvasti palautetta toiminnastaan. Opiston toimintaa kehitetään
palautteiden perusteella. Palautetta voi antaa joko suoraan opettajalle, opiston toimistoon,
sähköpostilla
kaukametsa.opisto@kajaani.fi tai opiston kotisivuilla www.kajaani.fi/kaukametsanopisto.

Opiston lahjakortti – ovi uusiin kokemuksiin
Kansalaisopiston lahjakortti on hyvä lahja ystävälle, sukulaiselle, henkilökunnalle. Lahjakortin saaja
valitsee itse opiston kurssitarjonnasta mieleisensä kurssin. Lahjakortti kirjoitetaan halutulle summalle
ja kortin voi ostaa opiston toimistosta käteisellä.

Kaukametsän opiston hyväntekeväisyyspassi
Passi sisältää 5 kokeilukertaa Kaukametsän opiston liikuntakursseille. Passin tuotto käytetään
lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Tutustumiskerroille ei tarvitse ilmoittautua.
Passin hinta on 25 € ja passeja voi ostaa kevätlukukaudella 2023 Kaukametsän opiston toimistosta.
Tehdään siis kaikki yhdessä hyvää ja kerätään liikkumalla kunnon potti hyväntekeväisyyteen!
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Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkinto käsittää vapaaehtoisen koulutustilaisuuden ja pakollisen kirjallisen kokeen.
Koulutustilaisuuden kestoksi on sovittu Kajaanin
riistanhoitoyhdistyksessä 12 tuntia.
Metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin
aihesisältö
1. Metsästyslainsäädäntö
2. Lajituntemus, nisäkkäät, linnut
3. Riistaekologia
4. Eettinen metsästys
5. Aseet ja patruunat
6. Turvallisuus
7. Pyyntivälineet
8. Saaliinkäsittely
9. Kertaus
Luento jakautuu 3 jaksoon
Kirjallinen koe
Kirjallinen koe käsittää yhteensä 60 kysymystä
edellä mainituista aiheista.
Vastaukset kysymyksiin tulee löytyä sekä
koulutustilaisuuden opetuksesta että Suomen
Riistakeskuksen toimittamasta "Metsästäjän
oppaasta".
Kirjallinen koe hyväksytään, jos oikeita vastauksia on vähintään 52.
Kokeen hyväksytysti suorittaneille annetaan
pyynnöstä todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoja Kajaanin riistanhoitoyhdistys puh.
050 557 8238.
121002 Metsästäjätutkintoon valmentava
luentosarja ja metsästäjätutkinto, kevät 2023
Kaukametsän opiston auditorio
Ryhmä kokoontuu Kaukametsän opiston auditoriossa ma 24.4., ti 25.4., ja ke 26.4. klo 17.15.20.30.
Jouko Heikkinen
enintään 70 osallistujaa
Metsästäjätutkinto Kaukametsän opiston
auditorio to 27.4.2023 ja ti 2.5.2023 alkaen klo
17.30.

Luennot
Luennoille on vapaa pääsy. Päivitämme jatkuvasti luentotarjontaamme.
120007 Hoidetaan itseämme Suomen luonnon yrteillä ja villivihanneksilla
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
21.9.2022, tunteja 2
Fytoterapeutti Pia Snicker
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2022 klo 18
Tutustumme erilaisiin ihaniin itseä hemmotteleviin yrttihoitoihin sekä eteeristen öljyjen ja kukkatippojen käyttötapoihin turvallisesti hoitojen
osana. Luento on tarkoitettu avuksi jokaiselle
itsensä hoitamisesta kiinnostuneelle ja rentoutuskeinoja arkipäivään etsiville
120009 Kirjailijan virtuaalivierailu: Kirjailija
Sirpa Kähkönen - Vihreä sali-kirjan taustaa
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.00
28.9.2022, tunteja 1
Kirjailija Sirpa Kähkönen
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2022 klo 18
Sirpa Kähkönen (s. 1964) on historiallisiin ja
yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittynyt kirjailija
ja kolumnisti. Hän on julkaissut yli kymmenen
romaania, joista kolme Finlandia-palkintoehdokkaita, kolme tietoteosta, joista yksi Tieto-Finlandia-ehdokkaana, ja kolme näytelmää. Sirpa
Kähkönen on Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja (2018-), sitä ennen hän toimi kirjailijoiden
sanavapausjärjestö PENin puheenjohtajana
2011-2018. Keskeisimpiä teemoja Kähkösen
teoksissa ovat siviilien kohtalot kriisiaikoina,
lasten ja naisten historia sekä suurten aatteiden
ja utopioiden vaikutukset yksilöiden elämään.
Kirjassa Vihreää sali kuvataan, miten sota vaurioittaa ihmisen ja vaikuttaa pitkälle seuraaviin
sukupolviin. Virtuaalivierailu nähtävissä auditorion näytöltä.
120010 Rooman tuho. Kuinka tuhatvuotinen
valtakunta tuhoutui (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
29.9.2022, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022 klo 15
FM Veli-Pekka Leivo luennoi Rooman tuhatvuotisen valtakunnan tuhosta.
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LUENNOT JA LUENTOSARJAT

120011 Kainuun korkeakoulutuksen kehittäminen -seminaari (Hybridiluento)
Musiikkiopisto, Kouta -sali
Ma 12.00–14.30
3.10.2022
enintään 167 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022
Puheenvuoroja ja keskustelua koulutuksen
tulevaisuudesta Kainuussa.
Tilaisuudessa ovat puhumassa
* Opetus- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen,
* Petri Haltia, OKM,
* Jouni Ponnikas; Kainuun Liitto,
* Jaana Korhonen (ELY-keskus),
* Vesa Virtanen (Kajaanin yliopistokeskus) ja
* Matti Saren (KAMK)
Seminaarin tarkoitus on valaista, miten maakuntaohjelmaan sisältyvät tavoitteet ja suunnitellut
toimenpiteet ja järjestön tavoitteet ovat lähteneet
toteutumaan, sekä mitä uusia tapoja on parantaa ja lisätä koulutustarjontaa Kainuussa ja
kainuulaisille.
Näkökulmana naisille tarjottava koulutus
Kainuussa sekä elinikäisen ja jatkuvan koulutuksen tarjoaminen sekä riittävän työvoiman ja
osaamisen saaminen Kainuuseen. Seminaari on
osa Suomen Akateemisten Naisten 100- vuotissekä Kajaanin Akateemisten Naisten 55-vuotisjuhlintaa.
Yhteistyössä Kajaanin Akateemisten Naisten
kanssa seminaaria järjestämässä ovat Kaukametsän opisto, Kainuun Liitto, Ely-keskus sekä
Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. telua koulutuksen tulevaisuudesta Kainuussa.
Tilaisuudessa ovatuhumassa

120012 Poistotekstiilit kiertoon
(Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
5.10.2022, tunteja 2
Neuvoja Anu Koskela
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.10.2022 klo 15
Poistotekstiilien keräys aloitetaan koko Suomessa vuoden 2023 alusta alkaen. Taustalla on
lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on vähentää
vaateteollisuuden aiheuttamia ympäristöhaittoja.
Ympäristöhaitat vähenevät, kun tekstiilejä käytetään uudelleen tai ne uusiokäytetään materiaalina. Tule kuulemaan, mitä poistotekstiilien
keräykseen saa laitta ja mitä ei. Lisäksi luennolla kerrotaan, minne poistotekstiilit viedään ja
mitä niistä tehdään.
120013 Henkinen hyvinvointi ja stressin
sietokyky – kuinka pidän huolta henkisestä
hyvinvoinnista epävarmuuden ja kriisien
keskellä (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
6.10.2022, tunteja 2
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Laura Haataja
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2022 klo 15
Laura Haataja on kainuulainen psykologi ja
yrittäjä. Lähes 15 vuoden mittaisen työuransa
aikana hän on työskennellyt akuuttipsykiatrian, työterveyspsykologian, lasten ja nuorten
psykologian sekä kriisipsykologian alalla.
Työurallaan hän on kohdannut hyvin erilaisissa
elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria sekä
aikuisia, jolloin arjen tasapainottaminen sekä
elämän epävarmuuden sietäminen on ollut työn
tärkeänä fokuksena. Luennon tarkoituksena
on pysähtyä oman henkisen hyvinvoinnin sekä
stressin sietokyvyn äärelle erityisesti huomioiden maailmantilanteen aiheuttama epävarmuus
ja sen aiheuttama stressi, huoli sekä pelko.
Luennolla pohditaan, kuinka omaan stressinsietokykyyn voi vaikuttaa ja kuinka voimme pitää
huolta myös lähimmäistemme hyvinvoinnista,
kun ympärillämme tapahtuu asioita, joihin voimme vaikuttaa vain hyvin rajallisesti.
120014 Roma Aeterna - Ikuinen Rooma
(Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
13.10.2022, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2022 klo 15
Roma Aeterna - Ikuinen Rooma. Läpileikkaus
Rooman kaupungin historiaan sen historian
käännekohtien kautta.
120015 Salsaa ja Salviaa, Elämäniloa ja elinvoimaa; vinkkejä vaihdevuosien varalle
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
26.10.2022, tunteja 2
Fytoterapeutti Pia Snicker
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 26.10.2022 klo 18
Vinkkejä vaihdevuosien varalle Ongelmiin
uppoutumisen sijaan luennolla annetaan
vinkkejä kehon tukemiseen ravinnon, yrttien
ja luontaishoitojen avulla. Lisäksi tutustumme
mielekkäiden harrastusten, stressin minimoimisen, levon sekä hormonitoimintaa häiritsevien
tekijöiden merkitykseen tasapainoisen olon
saavuttamisessa.
120016 Toisen maailmansodan yliluonnolliset kokemukset (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
27.10.2022, tunteja 2
Kulttuuriantropologi, väitöskirjatutkija Turun
yliopisto Satumaarit Myllyniemi
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 26.1.2022 klo 15

120017 Ainutlaatuiset autiotupamme (Hybridiluento)
Musiikkiopisto, Kouta-sali
To 18.00–19.30
3.11.2022, tunteja 2
Tietokirjailija Jouni Laaksonen
enintään 160 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2022 klo 15
Autiotupa on kiehtova ilmiö. Erämaissa ja retkeilyreittien varsilla on isännättömiä, lukottomia
kämppiä. Kukaan ei voi tupaa varata itselleen,
mutta kuka vain moottorivoimitta liikkuva voi
nukkua yön tai pari. Kukaan ei siis ole paikalla
vahtimassa, joten niissä on varmaan sotkuista
ja siivotonta? Joskus näinkin, mutta yleensä tuvilla on siistiä ja polttopuut on kannettu ja kiehisetkin vuoltu valmiiksi seuraavaa tulijaa varten.
Erityisesti pakkasessa tai rankkasateessa on
mahtavaa saapua autiotuvalle. Pian kamiinassa
kohisee tuli, joka lämmittää kämpän, valmistaa
ruuan ja kuivattaa varusteet. Miten Suomen
ainutlaatuinen autiotupaverkosto on syntynyt?
Missä autiotupia on? Onko tuvilla ruuhkaa ja jos
niin missä ja koska? Ja miten kämpillä käyttäydytään, jotta autiotuvalla yhtä aikaa olevilla ja
jälkeenpäin tulevilla on mukavaa?
120020 Naiset jotka tekivät Rooman (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
10.11.2022, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.11.2022 klo 15
Naiset jotka tekivät Rooman. Myyttisiä ja historiallisia naisia, joita ilman Rooman ei olisi ollut
sellainen kuin se oli.
120021 Ajattelu, tunteet ja mielen hyvinvointi
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
16.11.2022, tunteja 2
Kasvatus- ja yhteiskuntatieteen moniottelija
Raimo Reinikainen
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.11.2022 klo 18
Esityksessä käsitellään arkielämän haasteita
ja selviytymiskeinoja. Miksi me ymmärrämme/
meidät ymmärretään niin usein väärin? Millainen voisi olla "hyvän selviytyjän huoneentaulu"?
Mukana ajatuksia, mietelmiä ja tarinoita sekä
osanottajien esiin nostamia näkökohtia

120024 Luennoitsijana Emerita professori
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta
(Hybridiluento)
Musiikkiopisto, Kouta-sali
Pe 18.00–19.30
25.11.2022, tunteja 2
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.11.2022
Helena Ranta tunnetaan etenkin työstään
sotarikosten tutkimisesta sekä uhrien tunnistamisesta konfliktialuiella ja onnettomuuspaikoilla.
Järjestäjänä yhteistyössä Kaukametsän opisto,
Kainuun Nytkis -toimikunta, Kajaanin Akateemiset naiset ry ja UN Women Kajaanin paikallistoimikunta.
120025 Mary ja akseli Gallen Kallelan häämatka Kainuuseen (Hybridiluento)
Musiikkiopisto, Kouta-sali
Ke 18.00–19.30
30.11.2022, tunteja 2
Gallen -Kallelan museonjohtajaTuija Wahlroos
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2022 klo 15
Gallen-Kallelan Museon johtajan Tuija Wahlroosin esitelmä on Akseli ja Mary Gallen-Kallelan
Kainuuseen kesällä 1890 suuntautuneen häämatkan lähilukua. Esitelmä pohjautuu runsaaseen kirjeaineistoon, jonka avulla kuva matkan
yksityiskohdista on tarkentunut. Vienan-Karjalaan saakka ulottunut matka aloitti karelianistisen liikkeen Suomen taide-elämässä näyttäen
esimerkkiä, miten ja mistä kerätä aineksia
Kalevalaan pohjautuvaan taiteeseen.
120026 Keisari Augustus- propagandan mestari (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
1.12.2022, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2022 klo 15
Keisari Augustus- propagandan mestari.
Vallantavoittelijasta keisariksi. Kuinka Octavianus - keisari Augustus hyödynsi propagandaa
politiikassaan.
120052 Persia ja maailman kulttuuriperintö.
Iranin (Persian) rooli kulttuuriperinnön luojana, välittäjänä ja ylläpitäjänä (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
12.1.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2023 klo 15
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LUENNOT JA LUENTOSARJAT

Yliluonnolliset kokemukset lohduttivat toisen
maailmansodan keskellä eläneitä ihmisiä
kestämään vaikeita aikoja. Tervetuloa kuuntelemaan millaisiin enteisiin, merkkeihin ja näkyihin
suomalaiset turvautuivat hädän hetkinä.

LUENNOT JA LUENTOSARJAT

FM Veli-Pekka Leivo luennoi Iranin roolista kulttuuriperinnön luojana, välittäjänä ja ylläpitäjänä.
120053 Vastustuskykyä luonnonkasveista;
Terveyden ylläpitäminen ja edistäminen kasvien ja luonnollisten antibioottien avulla
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
18.1.2023, tunteja 2
Fytoterapeutti Pia Snicker
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2023 klo 18
Luennolla tutustutaan kehon vastustuskykyä tukeviin kasveihin, adaptogeenisiin kasveihin sekä
luonnollisiin antibiootteihin. Lisäksi annetaan
vinkkejä, mitä kannattaa lisätä ruokavalioon, kun
haluaa ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia
120056 2500 vuotta Persian historiaa käännekohtien kautta (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
26.1.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 26.1.2023 klo 15
FM Veli-Pekka Leivo luennoi Persian historiasta.
120059 Jätelaki muuttui – vaikutukset kuntalaisen arkielämäänä (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
8.2.2023, tunteja 2
Asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnunen
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.2.2023 klo 15
Jätelakia on uudistettu ja Ekokympin vastuulle siirtyy bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksien
kilpailuttaminen ja järjestäminen tietyiltä osin.
Tekstiilijätteelle eli poistotekstiileille tulee alueellinen keräysvelvoite. Kompostointi-ilmoituksiin
tulee lisävaatimuksia ja ne muuttuvat määräaikaiseksi. Tule kuulemaan miten muutokset
vaikuttavat kuntalaisen jokapäiväiseen elämään.
120060 Nader Shah - Persian Napoleon
(Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
9.2.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.2.2023 klo 15
FM Veli-Pekka leivo luennoi Nader Shah - Persian Napoleonista.
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120064 Tabula Peutingeriana - kartat ja kartografia kreikkalais-roomalaisessa maailmassa
(Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
23.2.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 23.2.2023 klo 15
FM Veli-Pekka Leivo luennoi aiheesta Tabula
Peutingeriana - kartat ja kartografia kreikkalais-roomalaisessa maailmassa.
120068 Legio III Gallica- kaksi ja puoli vuosisataa Rooman historiaa yhden legioonan
näkökulmasta (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
16.3.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2023 klo 15
FM Veli-Pekka Leivo luennoi Legio III Gallicasta.
120069 Nykyaikainen kasvilääkintä, Tasapainoa ja luonnollista terveyttä elämään
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 18.00–19.30
22.3.2023, tunteja 2
Fytoterapeutti Pia Snicker
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2023 klo 18
Hyvinvointi, terveys ja elinvoimaisuus kohentavat mielialaamme enemmän kuin mikään muu.
Luennolla tutustutaan nykyaikaisen kasvilääkinnän mahdollisuuksiin sekä kehon että psyyken
terveyden tukemisessa ja kohentamisessa.
120073 Luontokuvailta
Kaukametsän sali
Ti 18.00–21.00
11.4.2023, tunteja 4
Ari Partanen
enintään 450 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2023 klo 18
Luontokuvaillan järjestää Kainuun Lintutieteellinen yhdistys ry yhdessä Kaukametsän opiston
kanssa. - Väliaika 20 min. Vapaa pääsy. Tulethan paikalle rokotettuna ja terveenä. Käytäthän
maskia tilaisuudessa.
120075 Mare Nostrum - Välimeren merkitys
antiikin korkeakulttuureille (Hybridiluento)
Kaukametsän opiston auditorio
To 18.00–19.30
13.4.2023, tunteja 2
FM Veli-Pekka Leivo
enintään 70 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2023 klo 15

120079 Retkeilijän erätaidot ja vastuullinen
retkeily (Hybridiluento)
Musiikkiopisto, Kouta-sali
To 18.00–19.30
27.4.2023, tunteja 2
Tietokirjailija Jouni Laaksonen
enintään 160 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2023 klo 15
Retkeilyn aloittaminen on helppoa, mutta harrastuksen parissa riittää opittavaa. Päiväretkeily
kauniina kesäpäivänä merkityllä retkeilyreitillä
on helppoa, mutta useamman päivän vaelluksella täytyy selviytyä monenlaisessa säässä.
Tämä vaatii tietämystä vaatetuksesta ja leiriytymisvälineistä. Suunnistus on yksi tärkeimmistä
erätaidoista, mutta retkisuunnistaja ei tarvitse
kilpasuunnistajan taitoja. Kartanlukutaidosta on
paljon iloa myös reissun suunnitteluvaiheessa,
sillä kartalta löytää kiinnostavia nähtävyyksiä.
Tulenteko on merkittävä erätaito, vaikka moni
retkiruoka toki valmistetaankin retkikeittimillä
- joiden käyttäminen on oma taitonsa. Onko retkeily vaarallinen harrastus? Ei, kun tietää mitä
tekee, mutta toki turvallisuusasiat on huomioitava. Entä millainen on retkeilijän etiketti, kuinka
luonnossa liikutaan vastuullisesti?

YLEISSIVISTÄVÄT AINEET
160006 Agenda 2030 -kestävän kehityksen
lyhytkurssi
Kaukametsä, lyhytkurssiluokka
La 10.00–13.30, Su 10.00–13.30
4.–5.2.2023, tunteja 8
Pirjo Aunesluoma
16 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.1.2023
Tällä kurssilla paneudutaan YK:n kestävän kehityksen agenda 2030 -teemoihin yhteistoiminnallisesti ekososiaalista näkökulmaa hyödyntäen.
165004 Elämäni tarina kuvin ja sanoin -keskusteluryhmä
Kaukametsä, lyhytkurssiluokka
Ke 18.00–19.30
11.1.–5.4.2023, tunteja 12
Pirjo Aunesluoma
24 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023
Tämä ryhmä on kuvien ja sanojen avulla oman
itsen, omien arvojen ja oman elämäntarinan tarkastelua. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa, josta
jokaisella ryhmätapaamisella on oma aiheensa
ja jossa annetaan valokuvaustehtävä, joka liittyy

seuraavan tapaamisen teemaan. Otetut kuvat
toimivat keskustelun pohjana. Aikaisempaa valokuvaustaitoa et tarvitse. Mobiililaite ja kiinnostus aiheeseen riittää! Kurssin sisältö painottuu
valokuvien tarinoihin ja niiden jakamiseen,
emme puutu kuvaustekniikkaan.
165001 S Sukututkimus
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ke 16.30–18.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Esa Kinnunen
82 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2021
Koko vuoden mittainen kurssi! Kurssilla edistetään sukututkijoiden tutkimustietoutta osallistujien omalla aktiivisuudella. Kurssille voivat osallistua kaikki sukututkimuksesta kiinnostuneet.
Kurssilaiset oppivat harrastamaan itsenäisesti
sukututkimusta sekä kirkonarkistojen että muiden sukututkimuksessa käytettävien asiakirjojen
avulla.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Kirjallisuus ja kirjoittaminen
191011 Aikuisten runoryhmä
Kaukametsä monitoimiluokka
Ke 16.30–19.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 36
11.1.–5.4.2023, tunteja 36
Anne Ballini
117,50 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Aikuisten runoryhmässä syvennytään ryhmäläisiä puhuttelevaan runouteen yhdessä tutkien
ja kokien. Ryhmässä tehdään erilaisia teatteri-ilmaisuun, äänenkäyttöön ja tekstin näyttämöllistämiseen ohjaavia harjoitteita. Lukukauden päätteeksi valmistetaan pieni runoesitys.
Mahdollisista aikataulumuutoksista sovitaan
ryhmäläisten kesken.
230002 S Kirjoittajakurssi
Musiikkiopisto, luokka nro 216
Ti 17.30–19.00
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
11.1.–4.4.2023, tunteja 24
Suvi Rimpiläinen
78 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022
Luovaa kirjoittamista, tekstien analysointia ja
kritisointia, kielenhuoltoa, teoriaa, kirjallisuusesimerkkejä ja tekstien hiomista julkaisuvalmiiksi. Kurssi sopii aloitteleville ja jo pitempään
kirjoittaneille.
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YLEISSIVISTÄVÄT AINEET

FM Veli-Pekka Leivo luennoi Välimeren merkityksestä antiikin korkeakulttuureille.

Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.

TIETOTEKNIIKKA

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
230004 Verkkokurssi: Intensiivinen runokirjoittamisen lyhytkurssi
Etäopetuksena verkossa
26.9.–16.10.2022, tunteja 9
Ulla Korhonen
29 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022
Ihmisille, jotka etsivät omaa lyyristä kirjoitustapaansa ja kaipaavat kirjoittamiseensa opettajan
ja ryhmän tukea. Kurssi toimii kolmen viikon
ajan Campwire-verkkoalustalla, viikkotehtävin (4
viikkotehtävää).
230005 Verkkokurssi: Olemassaolon riemu ja
luova kirjoittaminen
Etäopetuksena verkossa
31.10.–14.11.2022, tunteja 9
Ulla Korhonen
29 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2022
Intensiivinen luovan kirjoittamisen ja henkisen
kasvun kurssi ihmisille, jotka haluavat kirjoitustehtävien avulla luovia tietään kohti eheämpää
ja tasapainoisempaa itseä. Kurssi toimii kolmen
viikon ajan Campwire-verkkoalustalla, viikkotehtävin (4 viikkotehtävää).

TIETOTEKNIIKKA
240001 S Facebook senioreille
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
Ke 16.30–18.00
19.–28.9.2022, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022
Opetetaan käyttämään Facebookia, sekä
neuvotaan asetuksien kanssa. Kurssilla voidaan
käyttää Facebookia sekä puhelimella, että
tietokoneella.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
240002 S Älypuhelin tutuksi A
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.00–17.30, Ti 16.00–17.30,
Ke 16.00–17.30
3.–12.10.2022, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022
Opetetaan käyttämään älypuhelimen omia toimintoja, WhatsAppia, kameran käyttöä, kuvien
siirtoa tietokoneelleja tutustutaan eri sovelluksiin
sovelluskaupasta.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
240003 S Windows 10 perusteet
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
To 16.30–18.00
7.–17.11.2022, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2022
Kurssi on kaiken ikäisille soveltuva. Kurssilla
perehdytään Windows 10 järjestelmään, tiedostojen ja kansioiden käsittelyyn ja tallentamiseen
ja Windows 10 apuohjelmistoihin, sekä opetellaan sähköpostin käyttöä. Kurssilla voidaan
tehdä opiskelijoille gmail-osoite, jos sähköpostia
ei vielä ole.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
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Opetetaan sähköpostin käyttöä, sekä opetetaan
selaimien käyttöä, selainasetuksia ja tutustutaan erilaisiin hyödyllisiin Internet-sivustoihin ja
sähköisiin palveluihin.

telystä kiinnostuneille.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
240008 S Älypuhelin tutuksi B
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
Ke 16.30–18.00
17.–26.4.2023, tunteja 12
Ville Palmu
29,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.4.2023

KIELET

240004 S Internet ja sähköposti senioreille
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
Ke 16.30–18.30
21.–30.11.2022, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2022

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Opetetaan käyttämään älypuhelimen omia
toimintoja, kameran käyttöä, WhatsAppin
käyttöä.

240005 S Tabletti tutuksi
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
Ke 16.30–18.00
16.–25.1.2023, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Opetetaan käyttämään tabletin omia toimintoja,
kameran käyttöä ja tutustutaan eri sovelluksiin
sovelluskaupasta.

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella
voit osoittaa virallisesti kielitaitosi. Tutkinnossa
arvioidaan yleiskieltä käytännön tilanteissa eikä
sinun siksi tarvitse osata esimerkiksi jonkin
erityisalan kieltä.

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

KIELET
Yleiset kielitutkinnot

240006 S Tekstinkäsittelyn perusteet
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
To 16.30–18.00
6.–16.2.2023, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2023

YKI-tutkintojärjestelmä on Suomen valtion virallinen kielitutkintojärjestelmä.

Opetetaan tekstin kirjoittamista ja tekstin
asettelua. Ohjelmana Libre Office, jonka voi
tarvittaessa ladata omalle koneelle joko kotona
tai kurssilla.

YKI-testissä arvioidaan kielen neljää osataitoa:
puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
240007 S Kuvankäsittelyä kaiken ikäisille
Kaukametsän opisto, atk-luokka
Ma 16.30–18.00, Ti 16.30–18.00,
To 16.30–18.00
13.–23.3.2023, tunteja 12
Ville Palmu
29 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2023
Opetetaan käyttämään ilmaista suomenkielistä
Paint.net [Paint.net] ohjelmistoa, jonka käyttöönottokynnys on hyvin matala.
Ohjelma voidaan tarvittaessa asentaa opiskelijoiden omille koneille. Sopii kaikille kuvankäsit-

YKI-todistuksia voit käyttää moniin tarkoituksiin
niin kuin esimerkiksi
• työn tai opiskelupaikan hakemiseen
• Suomen kansalaisuuden hakemiseen (suomen
ja ruotsin kielen tutkinnot)
• kielitaidon tason osoittamiseen työnantajalle

Kieliä on yhdeksän: englanti, espanja, italia,
pohjoissaame, ranska, ruotsi, saksa, suomi,
venäjä.
Kaukametsän opisto järjestää englannin kielen
perus- ja keskitason tutkintoja sekä suomen
kielen keskitason tutkintoja.
Tutkintomaksut: perustaso 120 €, keskitaso
140 €, ylin taso 180 €
Kun haluat ilmoittautua yleiseen kielitutkintoon,
toimi näin:
• etsi tutkintopaikkaa osoitteesta
  https://yki.opintopolku.fi  
• täytä ilmoittautumisjärjestelmään henkilö- ja
yhteystietosi
• saat sähköpostiisi viestin ja maksulinkin
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Opintopolku-osoitteesta: maksa tutkintomaksu
eräpäivään mennessä, muuten et pääse suorittamaan tutkintoa!
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HUOM! Sinulla tulee olla oma sähköpostiosoite,
johon maksulinkki lähetetään. Ilmoittautumisen
etusivulla on linkki ohjevideoon.
Ilmoittautujan pitää tunnistautua YKI-tutkintoon
joko
• Suomi.fi -tunnistautuminen ilmoittautujan 	  	
omilla pankkitunnuksilla tai esim. mobiilivar
menteella.
• Sähköpostiin tulevan tunnistautumislinkin 		
kautta.
Tutkintopäivänä tutkintoon osallistuvien henkilöllisyys tarkistetaan. Osallistuja voi todistaa
henkilöllisyytensä tutkintopäivänä voimassa
olevalla passilla tai virallisella henkilökortilla.
Ajokortti ja oleskelulupakortti eivät ole virallisia
henkilötodistuksia.
Ilmoittautuminen tutkintoon:
https://yki.opintopolku.fi/yki/ilmoittautuminen
Lisätietoja:
Eeva Kilpeläinen, kielten suunnittelijaopettaja
puh. 044 7100 207
eeva.kilpelainen(at)kajaani.fi
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ilmoittautuminen-yleisiin-kielitutkintoihin
Taitotasokuvaukset
Perustaso
1 Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta
yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai jotka koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy
ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista
ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on
hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä ja/
tai kielen hallinnassa voi olla puutteita. Pystyy
kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on
lukuisia kielellisiä puutteita.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A 1.
2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita.
Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän
aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää
rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa
vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen
tai kielen hallinta voi olla vielä puutteellista.
Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia
tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi
olla hajanaista.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A 2.
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Keskitaso
3 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta
ja keskeisen ajatuksen monista televisio ja
radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit,
joiden aihepiiri on vieras, saattavat tuottaa
vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön
puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista,
vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet
toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B 1.
4 Ymmärtää normaalitempoista puhetta yleisistä
aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja
murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia.
Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät
sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko
hyvin erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä
yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B 2.
Ylin taso
5 Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista
puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi vaatia
ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on
vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme
kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja
sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten
sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden
käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C 1.
6 Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua
ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot
tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja
kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla
tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on
varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin
puutteet ovat harvinaisia.
Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C 2

Kuinka Kaukametsän kansalaisopistossa opiskellaan kieliä?
Yleiskursseilla harjoitellaan kaikkia kielen
osa-alueita. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta
toiselta pitkän tähtäimen periaatteella.

Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta Ne voivat myös käsitellä
jotain tiettyä kielen osa-aluetta, esim. ääntäminen, tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen
yhteistyöhön.
Tehokursseilla opiskelu on tavoitteellista,
tehokasta ja nopeaa. Kurssit ovat usein monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa
ja opiskelija sitoutuu suorittamaan kotitehtäviä
reaaliaikaisten tapaamisten välissä.
Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä asiakasryhmää, esim. lapsia, varten. Kurssit ovat kaikille
avoimia mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja opetusmuodon asiakasryhmää silmällä
pitäen.

Englanti
252002 Back to basics
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
Ma 18.00–19.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Rebekah Liuska
72 €, enintään 12 osallistujaa
Peruskurssi niille, jotka ovat jo aloittaneet
englannin tai joilla on kokemusta ja haluavat
päivittää taitojaan. Aloitamme hankkimalla itseluottamusta hyvin yksinkertaisella lukemisella,
kirjoittamisella, kuuntelemisella ja puhumisella,
minkä jälkeen voimme edetä käytännön puhetilanteisiin ja arjen keskusteluihin. Opiskelemme
tasolla A1, aloitamme aivan alusta Everyday
English 1 -kirjan ja brittiläisen opettajan kanssa.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
252004 Englanti II
Etäopetuksena verkossa
To 17.45–19.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–6.4.2023, tunteja 24
Korkealehto Kirsi
72 €, enintään 16 osallistujaa
Jatketaan englannin perusteiden opiskelua.
Opitaan juhlien vietosta, matkustamisesta,
hätätilanteista sekä työnhausta ja henkilöiden
ulkonäön kuvaamista. Tutustutaan kielioppirakenteista imperfektiin, kysymyslauseisiin sekä
ajan ja tavan ilmaisuihin. Kerrataan muitakin
perusrakenteita. Harjoitellaan paljon ääntämistä
sekä lyhyitä puhetilanteita. Jatketaan Everyday
English 2 -oppikirjaa s. 60 lähtien. Taitotaso A1.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.
Opiskelijan tarvitsemat oppimateriaalit ja välineet:
- Everyday English 2 -oppikirja
- kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone/
mobiililaite
- internetyhteys, selain
- mielellään myös kuulokemikrofoni
252006 Taking it easy
Kaukametsä, monitoimiluokka
Ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–4.4.2023, Tunteja 24
Rebekah Liuska
72 €, enintään 16 osallistujaa
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Keskustelukursseilla keskitytään suullisen
vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat
voivat itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden
valintaan.

Tule jatkamaan englannin kielen opintojasi!
Täällä voimme pikkuhiljaa alkaa ottamaan käyttöön lisää kielioppia ja kielen rakenteita sekä
siirtymään eteenpäin käytännön puheen ja keskustelun (ja tietysti kuuntelemisen, lukemisen
ja kirjoittamisen) kanssa. Opiskelemme tasolla
A2, käyttäen kirjaa Everyday English 3, erilaisilla
yksilö- ja ryhmätehtävillä brittiläisen opettajan
johdolla.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
252010 Englanti VI
Etäopetuksena verkossa
Ke 18.30–20.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Korkealehto Kirsi
72 €, enintään 16 osallistujaa
Kurssilla jatketaan jo melko pitkälle edenneitä
englannin opintoja, opitaan uutta sekä vahvistetaan jo hankittuja kielenkäytön perustaitoja.
Kurssin aihealueita ovat mm. nähtävyyksistä ja
historiasta kertominen, työelämäsanasto ja päätöksenteko sekä elämänkaaren erilaiset juhlat.
Rakenteista opettelemme mm. passiivia, konditionaalia, konjunktioita, refleksiivipronomineja,
modaaliverbejä ja epäsuoria kysymyslauseita.
Kirja: Everyday English 5. Taitotaso B1.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.
Opiskelijan tarvitsemat oppimateriaalit ja välineet:
- Everyday English 5 -oppikirja
- kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone/
mobiililaite
- internetyhteys, selain
- mielellään myös kuulokemikrofoni
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252021 Afternoon English
Kaukametsä, kieliluokka
To 17.00–18.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–13.4.2023, tunteja 24
Nahed Al-Sadi
72 €, enintään 12 osallistujaa
Are you interested to have the top tips for
getting comfortable with conversation? to boost
your English speaking towards crucial stages of
confidence, join us in our weekly guided discussions. In this lesson, students learn vocabulary
in different topics and do the conversation in
groups. Learn to enjoy talking in English and
being able to use English language in real life.
The course is implemented as contact teaching. If necessary, some lessons can be offered
remotely. Level: B2

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
255004 Ranska II
Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
Ke 18.30–20.00
217.9.–14.12.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Nahed Al-Sadi
72 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022
Kielitaitoa aktivoiva kurssi useamman vuoden
ranskaa opiskelleille. Keskustellaan ranskaksi ja
muistellaan aiemmin opittua osallistujien mielenkiinnon mukaisesti. Kurssi sopii keskitason ranskan kielen taitoisille, jotka haluavat laajentaa
ranskan kielen ja kulttuurin tuntemusta. Kurssilla
käytetään Parfait! 2 -oppikirjaa. Taitotaso A2-B1.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

252023 S English halfway there!
Kaukametsä, monitoimiluokka
Ke 18.00–19.30
26.10.–14.12.2022, tunteja 16
Rebekah Liuska
24 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2022

255005 S Ça va? -ranskan alkeiden kertauskurssi
Kaukametsä, kieliluokka
Ti 18.45–20.15
4.10.–13.12.2022, tunteja 20
Elina Ylitalo
30 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022

Tämän englannin kurssin taso on B1. Tämä
kurssi on sopiva niille, joilla on jo vähän taitoja
ja osaamista englannissa, ja jotka haluavat
laajentaa sanavarastoaan ja kasvattaa itsevarmuuttaan. Esimerkiksi ymmärrät paljon englantia ja kuunteleminen, lukeminen tai kirjoittaminen on puhumista edellä. Voimme keskustella
eri aiheista ja jutella esimerkiksi TV-sarjoista,
elokuvista, musiikista ja peleistä.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Kerrataan ranskan alkeistason sanastoa, rakenteita sekä ääntämystä. Herätellään ranskan
puhe- ja keskustelutaitoja. Kurssin tavoitteena
on rohkaistua heittäytymään ranskankielen käyttäjänä. Aiheina mm. kuulumisten vaihtaminen,
treffien sopiminen, harrastukset ja mielenkiinnon kohteista kertominen. Kurssilla käytetään
opettajan kehittämää materiaalia ja aktiviteetteja
sekä Parfait! 2 -oppikirjaa tukena. Kirja ei ole
välttämätön. Taitotaso A1-A2.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Ranska
255001 Ranskan alkeet
Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
Ke 16.45–18.15
21.9.–14.12.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Nahed Al-Sadi
72 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022
Kurssi, joka aktivoi ranskankielentaitoa. Panostetaan ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen sekä
yleisimmissä arjen tilanteissa tarvittavaan sanastoon ja ilmaisuihin. Keskustellaan ranskaksi
ja kerrataan, aiemmin opittua. Kurssi sopii aloittelijoille, jotka haluavat laajentaa ranskan kielen
ja kulttuurin tuntemustaan. Kurssilla käytetään
Parfait! 1 -oppikirjaa. Taitotaso A1-A2.
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Venäjä
256004 Venäjä II
Etäopetuksena verkossa
Ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–4.4.2023, tunteja 24
Eeva Kilpeläinen
72 €, enintään 16 osallistujaa
Jatkokurssi venäjän alkeita vuoden tai pari
opiskelleille. Aiheina mm. kaupunki, julkiset
liikennevälineet ja niillä liikkuminen, kiinnostuksenkohteet, viikonlopunvietto, pikkupurtavaa,
omistajan ilmaisu, erilaiset ajanilmaisut, tulevaisuuden suunnitelmat ja aiemmin tapahtuneesta
kertominen. Teemoihin liittyvän perussanaston
ohella tavoitteena on oppia käyttämään venä-

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.
Opiskelijan tarvitsemat oppimateriaalit ja välineet:
- Kafe Piter 1 -oppikirja, uudistettu
- kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone/
mobiililaite
- internetyhteys, selain
- mielellään myös kuulokemikrofoni
256007 S Давай! - Puhutaan venäjää! Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
Ma 17.30–19.00
24.10.–12.12.2022, tunteja 14
Eeva Kilpeläinen
21 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2022
Suullisen kielitaidon kurssi venäjää jo puhuville. Kurssin tarkempi sisältö - aihepiirit, tekstit,
sanastokertaukset - sovitaan yhdessä kurssin
ensimmäisillä tunneilla. Tavoitteena vahvistaa
ja ylläpitää jo saavutettua venäjänkielen taitoa.
Taitotaso A2-B1.
Kurssi toteutetaan kokonaan lähiopetuksena.

Espanja
257001 Espanjan alkeet
Kaukametsä, kieliluokka
Ma 15.00–16.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Maria Valdez-Hyvönen
72 €, enintään 16 osallistujaa
Espanjan alkeiskurssi vasta-alkajille. Tavoitteena on tutustua espanjankieliseen maailmaan
ja opetella käyttämään espanjaa arkielämän
tilanteissa ja matkoilla. Oppituntien aiheina ovat
tervehtiminen ja hyvästeleminen, kuulumisten
kysyminen, esittäytyminen ja toisen henkilön
esittely, perusluvut, hotellihuoneen varaaminen,
baarissa asioiminen. Opit myös kertomaan
itsestäsi ja perheestäsi. Sanaston ohella opetellaan käyttämään espanjan rakenteita. Tavoitteena on myös rohkaistua puhumaan espanjaksi.
Buenas Migas 1 -oppikirja aloitetaan alusta.
Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

257003 Espanja I
Kaukametsä, kieliluokka
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Maria Valdez-Hyvönen
72 €, enintään 16 osallistujaa
Espanjan kurssi vuoden verran espanjaa
opiskelleille. Kurssin alussa kerrataan aiemmin
opittua: ääntämistä, vuorovaikutustilanteissa tarvittavia sanoja ja fraaseja, peruslukujen käyttöä
sekä pieniä dialogeja tutustumis- ja asiointitilanteisiin. Uusina aiheina ovat mm. vapaa-aika ja
harrastukset, ravintolassa asiointi, ruokaostoksilla käynti ja kellonajat. Tavoitteena on myös
oppia käyttämään erilaisia ajanilmaisuja, kertomaan, mitä tekee lähitulevaisuudessa, sekä
käyttämään siihen tarvittavia espanjan rakenteita. Harjoitellaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon
osa-alueita: kuullun ymmärtämistä, puhumista,
lukemista, ja kirjoittamista. Oppikirjana Buenas
Migas 1 kappaleesta 5 alkaen. Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
257006 Espanja IV
Etäopetuksena verkossa
Ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–4.4.2023, tunteja 24
Maria Valdez-Hyvönen
72 €, enintään 16 osallistujaa
Kurssi useampia vuosia espanjaa opiskelleille.
Tavoitteena on esimerkiksi oppia rantasanastoa
ja sopimaan tapaamisesta, asioimaan parturissa ja kauneussalongissa, syventää kielialueen
kulttuurin tuntemusta. Kerrataan ja opitaan lisää
espanjan kielen rakenteista, aiheina mm. imperfekti, preteriti, käskymuodot, toivomusten ja
toiveiden ilmaisu, erilaisten pronominien käyttö
lauseissa, subjunktiivi. Kurssin alussa kerrataan
aiemmin opittua sanastoa ja espanjan kielen
perusrakenteita. Buenas Migas 3 -oppikirja
aloitetaan alusta. Taitotaso A2.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.
Opiskelijan tarvitsemat oppimateriaalit ja välineet:
- Buenas Migas 3 -oppikirja
- kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone/
mobiililaite
- internetyhteys, selain
- mielellään myös kuulokemikrofoni
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jän eri aikamuotoja sekä yksikön sijamuotoja.
Oppikirjana uudistettu Kafe Piter 1 kappaleesta
10 eteenpäin. Taitotaso A1.
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257007 Espanja V
Etäopetustila
Ti 17.45–19.15
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–4.4.2023, tunteja 24
Suvi Partanen
72 €, enintään 16 osallistujaa
Espanjan jatkokurssi useita vuosia kansalaisopistossa opiskelleille tai muuten vastaavat
tiedot hankkineille. Kartutamme ja ylläpidämme kielitaitoa keskustellen, kuunnellen, lukien
ja kirjoittaen. Kertaamme erilaisia rakenteita
ja kasvatamme sanavarastoa. Oppikirjana
¡Avanzamos! -kirja (Finn Lectura) kappaleesta 6
eteenpäin. Taitotaso B1–B2.¡Bienvenidos!
Kurssi järjestetään kokonaan verkossa, ohjeet
opettajalta.
Opiskelijan tarvitsemat oppimateriaalit ja välineet:
- ¡Avanzamos! -kirja (Finn Lectura)
- kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone/
mobiililaite
- internetyhteys, selain
- mielellään myös kuulokemikrofoni
257008 S ¡Me encanta! - espanjan alkeiden
kertauskurssi
Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
To 17.15–18.45
6.10.–15.12.2022, tunteja 20
Elina Ylitalo
30 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022
Kerrataan jo opittua espanjan sanastoa ja
rakenteita. Kurssilla herätellään espanjan kielen
puhe- ja keskustelutaitoja sekä ääntämystä.
Kurssilla käytetään opettajan omia materiaaleja
sekä ¡Fantástico! 2 -oppikirjaa tukena. Kirja ei
ole välttämätön. Taitotaso A1-A2.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
257009 S ¡Buen viaje! - täsmäkurssi Espanjaan matkustaville
Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
To 19.00–20.30
6.10.–15.12.2022, tunteja 20
Elina Ylitalo
30 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022
Täsmäkurssi matkaan lähteville ja matkaa suunnitteleville. Ei kielioppia eikä kirjaa. Kurssilla
tutustutaan tarpeelliseen sanastoon ja rakenteisiin reissussa pärjäämiselle. Opit tilaamaan
ravintolassa ja miten kysyä tietä haluamaasi
kohteeseen. Kurssilla käytetään opettajan omia
materiaaleja. Taitotaso A1-B1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
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Italia
258001 Italian alkeet
Kaukametsä, monitoimiluokka
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Foroogh Haratian
72 €, enintään 16 osallistujaa
Italian alkeiskurssi kaikille italian kielestä ja
kulttuurista kiinnostuneille. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen
perusrakenteissa, kulttuuria unohtamatta, esim.
ruoka, musiikki, elokuva ja italialaiset eleet.
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet, esim. tervehdykset, itsestä ja omasta päivästä kertominen, kahvilassa asiointi. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja
keskeisiä rakenteita, mm. lukusanoja, verbejä,
kysymyssanoja, artikkeleita ja prepositioita.
Oppikirjana Si parte! 1. Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
258003 Italia I (Hybridikurssi)
Kaukametsä, monitoimiluokka
Ma 18.45–20.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Foroogh Haratian
72 €, enintään 16 osallistujaa
Italian jatkokurssi vuoden tai pari kieltä opiskelleille. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita
ja harjoitellaan yksinkertaisia kommunikatiivisia
tilanteita. Samalla jatketaan italialaiseen kulttuuriin tutustumista mm. musiikkiin, elokuviin,
ruokakulttuuriin ja italianmatkailuun. Aihepiireinä ruoan ja juomien tilaaminen ravintolassa,
mieltymysten ilmaisu, tarjoiluista sopiminen,
ostoslistan tekeminen, kaupat ja ruokavaliot.
Keskeisinä kielioppiasioina verbit ja pronominit
(objekti ja datiivi), kestopreesens, kysymyssanat
ja yhdistetyt prepositiot. Oppikirjana Si parte! 1
kappaleet 7 ja 8. Kurssi sopii myös Bella vista 1
-oppikirjan mukaan opiskelleille. Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
258005 Italia II (Hybridikurssi)
Kaukametsä, kieliluokka
Ke 18.45–20.15
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Foroogh Haratian
72 €, enintään 16 osallistujaa
Italian jatkokurssi useampia vuosia italiaa opiskelleille. Opitaan lisää italian kielen rakenteita
ja samalla jatketaan tutustumista italialaiseen
kulttuuriin. Aiheena ovat tulevaisuudensuunni-

Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että
osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja
samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä.
258006 La dolce vita
Kaukametsä, kieliluokka
Ke 17.00–18.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Foroogh Haratian
72 € ,enintään 16 osallistujaa
Kielitaitoa aktivoiva italian kurssi, jonka tavoitteena on kehittää keskustelutaitoja sekä Italian
kulttuurin ja tapojen ymmärrystä. Sisältää
keskusteluja sekä musiikkiin, elokuviin, ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, muotiin ja Italiaan
perehtymistä. Kerrataan italian kielen rakenteita,
käytetään monia erilaisia opetusmenetelmiä ja
samalla rohkaistaan opiskelijoita parantamaan
kielitaitoaan. Opettajan omat materiaalit. Taitotaso A2-B2.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
258031 Italia I (kevään lyhytkurssi)
Kaukametsä, kieliluokka
Ma 18.00–19.30
24.4.–29.5.2023, tunteja 12
Foroogh Haratian
28 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.4.2023
Italian aktivointi- ja kertauskurssi vuoden tai pari
kieltä Si parte! 1 -kirjan mukaan opiskelleille.
Painotetaan käytännön puheharjoituksia eri
tilanteissa esim. itsestä ja eri aiheista kertominen, kahvilassa ja ravintolassa tilaaminen,
ajan- ja paikanilmaukset, mieltymysten ilmaisu
ja italianmatkailu. Kurssilla kerrataan italian
kielen rakenteita mm. preesens, substantiivien
ja adjektiivien monikko, prepositiot, possessiivit,
objekti ja datiivi pronominit, kestopreesens ja
kysymyssanat. Oppikirjana Si parte! 1 ja opettajan omat materiaalit. Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että
osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja
samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen etänä.

258032 Italia II (kevään lyhytkurssi)
Kaukametsä, kieliluokka
Ke 18.45–20.15
26.4.–31.5.2023, tunteja 12
Foroogh Haratian
28 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.4.2023
Italian aktivointi- ja kertauskurssi useampia
vuosia Si parte! 2 tai Bella vista 1-2 kirjojen mukaan italiaa opiskelleille. Painotetaan käytännön
puheharjoituksia eri tilanteissa esim. kertominen
kaupungeista, joissa on käynyt, mielipiteen
ilmaisu, kokemuksista kertominen (työkokemus,
tapahtumat ym.), tulevaisuudensuunnitelmista ja vapaa-ajasta kertominen, perheestä ja
sukulaisista kertominen, asumisesta puhuminen. Kurssilla kerrataan seuraavat rakenteet:
perfekti, epäsäännölliset partisiipit, pronominien
kertaus, refleksiiviverbit, futuurit, perheenjäsenet
+ possessiivikertaus, adjektiivien vertailumuodot. Oppikirjana Si parte! 2 ja opettajan omat
materiaalit. Taitotaso A2.
Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että
osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja
samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä.
258033 La dolce vita (kevään lyhytkurssi)
Kaukametsä, kieliluokka
Ke 17.00–18.30
26.4.–31.5.2023, tunteja 12
Foroogh Haratian
28 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.4.2023
Kielitaitoa aktivoiva italian kurssi, jonka tavoitteena on kehittää keskustelutaitoja sekä Italian
kulttuurin ja tapojen ymmärrystä. Sisältää
keskusteluja sekä musiikkiin, elokuviin, ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, muotiin ja Italiaan
perehtymistä. Kerrataan italian kielen rakenteita,
käytetään monia erilaisia opetusmenetelmiä ja
samalla rohkaistaan opiskelijoita parantamaan
kielitaitoaan. Opettajan omat materiaalit. Taitotaso A2-B2.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Suomi - Finnish
Lisätietoja suomen kielen kursseista /
Дополнительная информация о курсах
финского языка:
Eeva Kilpeläinen p. 044 7100207,
eeva.kilpelainen@kajaani.fi
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telmista ja vapaa-ajasta kertominen, hyvästeleminen ja erilaiset kohteliaisuusfraasit ja toivotukset, perheestä ja sukulaisista kertominen,
asumisesta puhuminen, mielipiteiden vaihtaminen, lyhyiden viestien kirjoittaminen. Opimme
seuraavat rakenteet: futuurin käyttö, adverbien
käyttö, possessiivit ja perheenjäsenet, adjektiivien vertailumuodot, komparatiivi ja superlatiivi.
Oppikirjan ohella käytetään paljon erilaisia oppimateriaaleja, kuten lauluja, äänitteitä, videoita ja
tarinoita. Oppikirjana Si parte! 2 kappaleet 3 ja
4. Taitotaso A2-B1.

KIELET

259001 S Luen ja kirjoitan suomea 1 - syksy
Kajaanin Lyseo kieliluokka
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
Veera Kyyrönen
36 €, enintään 16 osallistujaa

suomen kielen luku- ja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava suullinen ja kirjallinen kielitaito.
Opetuskielenä suomi, apukielenä englanti.
Taitotaso A1.

Suomen kielen peruskurssi niille, jotka jo
ymmärtävät puhuttua suomen kieltä ja osaavat
puhua suomea, mutta lukeminen ja kirjoittaminen on vielä vaikeaa. Kurssilla syvennetään
aiempaa osaamista, laajennetaan sanavarastoa
ja parannetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoitustaitoa. Perustaso.

259008 S Kielioppia ja kielenhuoltoa - suomi
sujuvaksi 2 (kevät)
Etäopetuksena verkossa
To 17.00–18.30
12.1.–13.4.2023, tunteja 24
Veera Kyyrönen
36 €, enintään 16 osallistujaa

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
• kertoa itsestään suomeksi perussanastoa ja
-rakenteita käyttäen
• käyttää suomea tavallisimmissa vuorovaikutus
tilanteissa
• tulkita lukemaansa perustasolle soveltuvaa
suomenkielistä tekstiä
• kirjoittaa lyhyitä viestejä suomeksi.

Suomi toisena kielenä -kurssi edistyneille suomen kielen opiskelijoille. Painotus kirjoitustaidon
kehittämisessä. Keskitaso.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
259002 S Luen ja kirjoitan suomea 2 - kevät
Kajaanin Lyseo kieliluokka
Ma 17.00–18.30
9.1.–3.4.2023, tunteja 24
Veera Kyyrönen
36 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023
Suomen kielen peruskurssi niille, jotka jo
ymmärtävät puhuttua suomen kieltä ja osaavat
puhua suomea, mutta lukeminen ja kirjoittaminen on vielä vaikeaa. Kurssilla syvennetään
aiempaa osaamista, laajennetaan sanavarastoa
ja parannetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoitustaitoa. Perustaso.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
• kertoa itsestään suomeksi perussanastoa ja
-rakenteita käyttäen
• käyttää suomea tavallisimmissa vuorovaiku
tustilanteissa
• tulkita lukemaansa perustasolle soveltuvaa
suomenkielistä tekstiä
• kirjoittaa lyhyitä viestejä suomeksi.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
259003 S Suomen alkeet - Finnish for Beginners
Kajaanin lyseo
Ke 17.00–18.30
14.9.–7.12.2022, tunteja 24
Veera Kyyrönen
36 €, enintään 16 osallistujaa
lmoittautuminen päättyy 11.9.202
Suomen kielen alkeiskurssi, joka aloitetaan
tarvittaessa aivan alusta: ääntäminen, kirjaimet,
numerot, perusfraaseja elämän eri tilanteisiin,
suomen kielen perusrakenteita. Tavoitteena
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Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
• tuottaa sujuvampaa suomenkielistä tekstiä
• kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä suomen kielellä
• ilmaista ja perustella mielipiteensä suullisesti
ja kirjallisesti
• käyttää monipuolisesti suomen kielen raken
teita.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.
259011 S Suomen alkeet 1 - syksy
Etäopetuksena verkossa
To 9.30–11.00, To 17.30–19.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
Eeva Kilpeläinen
36 €, enintään 16 osallistujaa
Курс финского языка для начинающих.
По потребности начнём с азы. Цель –
формирование навыков и умений общения
в ситуациях повседневной жизни. Уроки по
четвергам: первый урок 8 сентября в 9.3011.00, а следующий 15 сентября в 17.3019.00 и т.д. Курс подходит и тем, у кого
сменная работа. Преподаватель владеет
русским. Уровень А1 по Европейской шкале
уровней владения языками.
Все уроки ведутся удалённо (Teams).
Suomen kielen kurssi, joka aloitetaan tarvittaessa aivan alusta. Tavoitteena suomen kielen
luku- ja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava
suullinen ja kirjallinen kielitaito. Oppitunnit
torstaisin: joka toinen viikko aamulla klo 9.3011.00 ja joka toinen viikko illalla klo 17.30-19.00.
Ensimmäinen oppitunti on torstaina 8.9. klo
9.30-11.00. Opetuskielinä suomi ja venäjä.
Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena
(Teams).

Все уроки ведутся удалённо (Teams).

Все уроки ведутся удалённо (Teams).

Suomen kielen kurssi, joka aloitetaan tarvittaessa aivan alusta. Tavoitteena suomen kielen
luku- ja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava
suullinen ja kirjallinen kielitaito. Oppitunnit
torstaisin: joka toinen viikko aamulla klo 17.3019.00 ja joka toinen viikko illalla klo 9.30-11.00.
Ensimmäinen oppitunti on torstaina 8.9. klo
17.30-19.00. Opetuskielinä suomi ja venäjä.
Taitotaso A1.

Suomen kielen kurssi, joka aloitetaan tarvittaessa aivan alusta. Tavoitteena suomen kielen lukuja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava suullinen
ja kirjallinen kielitaito. Oppitunnit torstaisin: joka
toinen viikko aamulla klo 17.30-19.00 ja joka
toinen viikko illalla klo 9.30-11.00. Ensimmäinen
oppitunti on torstaina 8.9. klo 17.30-19.00. Opetuskielinä suomi ja venäjä. Taitotaso A1.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena
259013 S Suomen alkeet 3 - kevät
Etäopetuksena verkossa
To 9.30–11.00, To 17.30–19.00
26.1.–27.4.2023, tunteja 24
Eeva Kilpeläinen
36 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023
Курс финского языка для начинающих.
По потребности начнём с азы. Цель –
формирование навыков и умений общения
в ситуациях повседневной жизни. Уроки по
четвергам: первый урок 26 января в 9.3011.00, а следующий 2 февраля в 17.30-19.00
и т.д. Курс подходит и тем, у кого сменная
работа. Преподаватель владеет русским.
Уровень А1 по Европейской шкале уровней
владения языками.
Все уроки ведутся удалённо (Teams).
Suomen kielen kurssi, joka aloitetaan tarvittaessa aivan alusta. Tavoitteena suomen kielen
luku- ja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava
suullinen ja kirjallinen kielitaito. Oppitunnit
torstaisin: joka toinen viikko aamulla klo 9.3011.00 ja joka toinen viikko illalla klo 17.30-19.00.
Ensimmäinen oppitunti on torstaina 26.1. klo
9.30-11.00. Opetuskielinä suomi ja venäjä.
Taitotaso A1.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena
(Teams).

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena

Arabia
259201 Arabian alkeet
Kaukametsä, kieliluokka
Ti 17.00–18.30
20.9.–13.12.2022, tunteja 24
10.1.–4.4.2023, tunteja 24
Nahed Al-Sadi
72 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022
Arabiankielen kurssi vasta-alkajille. Aiheina mm.
arabian aakkoset ja ääntämisharjoitukset, lukeminen ja kirjoittaminen, esittäytyminen, numerot,
viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, ammatit,
perhe, tervehtiminen, hyvästeleminen ja muut
pienet arkitilanteiden ilmaisut. Aloitellaan myös
arabian kielen rakenteisiin tutustumista. Kurssi
sijoittuu taitotasolle A1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Karjala - livvi
259701 Kielikerä - karjalan kielen kurssi
(livvin murre)
Kaukametsä, kieliluokka
La 9.30–12.00, Su 9.30–12.00
1.-2.10., 8.-9.10.2022, tunteja 12
4.-5.3., 11.-12.3.2023, tunteja 12
Elena Junttila
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Курс финского языка для начинающих.
По потребности начнём с азы. Цель –
формирование навыков и умений общения
в ситуациях повседневной жизни. Уроки по
четвергам: первый урок 8 сентября в 17.3019.00, а следующий 15 сентября в 9.30-11.00
и т.д. Курс подходит и тем, у кого сменная
работа. Преподаватель владеет русским.
Уровень А1 по Европейской шкале уровней
владения языками.

259014 S Suomen alkeet 4 - kevät
Etäopetuksena verkossa
To 9.30–11.00, To 17.30–19.00
26.1.–27.4.2023, tunteja 24
Eeva Kilpeläinen
36 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023
Курс финского языка для начинающих.
По потребности начнём с азы. Цель –
формирование навыков и умений общения
в ситуациях повседневной жизни. Уроки по
четвергам: первый урок 26 января в 17.3019.00, а следующий 2 февраля в 9.30-11.00
и т.д. Курс подходит и тем, у кого сменная
работа. Преподаватель владеет русским.
Уровень А1 по Европейской шкале уровней
владения языками.

259012 S Suomen alkeet 2 - syksy
Etäopetuksena verkossa
To 9.30–11.00, To 17.30–19.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
Eeva Kilpeläinen
36 €, enintään 16 osallistujaa

56 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022
Opetus tapahtuu karjalan kielellä. Kurssille
osallistuminen ei edellytä aikaisempia karjalan
kielen opintoja ja se soveltuu niin vasta-alkajille
kuin edistyneille.

MUSIIKKI

Kurssin tavoitteena on sanavaraston laajentaminen ja karjalan kielen aktiivinen käyttö arkisissa
tilanteissa.
Opiskelijat perehtyvät karjalan kielen äännejärjestelmään ja ydinsanastoon aihepiireittäin
(luonto, opiskelu, juhlat, tietotekniikka). Kielioppi tulee tutuksi vertailevan kieliopin avulla.
Käsiteltävät asiat vahvistetaan rakenteellisilla ja
kommunikatiivisilla harjoituksilla.
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija
hallitsee yksinkertaisen sanaston ja vertailevaa
kielioppia käyttäen osaa tehdä käännöksiä
karjalan kielelle.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

MUSIIKKI
410004 S K Pirttikuoro
Keskuskoulu, Martin sali
Ma 18.00–21.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 36
9.1.–3.4.2023, tunteja 36
Suvi Rimpiläinen
94 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022
Pirttikuoro on sekakuoro ja se laulaa kevyempää kuoro-ohjelmistoa. Pirttikuoro haluaa uusia
innokkaita kuorolaulajia mukaan.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
410007 Kajaanin Mieslaulajat
Kaukametsän sali
Ma 18.00–21.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 36
9.1.–3.4.2023, tunteja 36
Harri Komulainen
94 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022
Harjoittelemme ja esitämme perinteistä mieskuoromusiikkia, hengellisestä viihdemusiikkiin.
Esiinnymme eri yhteisöjen tilaamissa tapahtumissa sekä omissa konserteissa Kajaanissa,
naapurikunnissa ja ulkomaillakin. Toivotamme
uudet laulukokemusta omaavat laulajat tervetulleiksi. Huom! Kuoron oma aikataulu poikkeaa
Kansalaisopiston aikataulusta. Katso: www.
kajaaninmieslaulajat.kajaani.net
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410008 Tulkintakurssi klassisen yksinlaulun
harrastajille A
Musiikkiopisto, luokka 215
Pe 16.00–18.15
9.9.–2.12.2022, tunteja 24
13.1.–14.4.2023, tunteja 24
Eija-Riitta Airo-Karttunen
108 €, enintään 5 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022
Kurssi on tarkoitettu Kaukametsän opistossa
yksinlaulua opiskeleville jo harrastuksessaan
pidemmälle ehtineille laulajille. Kurssilla harjoitellaan pianistin kanssa esityskuntoon jo ennakkoon yksinlaulutunneilla valmisteltua klassista
lauluohjelmistoa eri aikakausilta ja eri kielillä,
mm. liedejä ja ooppera-aarioita. Yksilötunnit
sovitaan suoraan opettajan kanssa.
410009 Tulkintakurssi klassisen yksinlaulun
harrastajille B
Musiikkiopisto, luokka 215
Pe 16.00–18.15
9.9.–2.12.2022, tunteja 12
13.1.–14.4.2023, tunteja 12
Anna-Maria Viikilä
54 €, enintään 5 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022
Kurssi on tarkoitettu Kaukametsän opistossa
yksinlaulua opiskeleville jo harrastuksessaan
pidemmälle ehtineille laulajille. Kurssilla harjoitellaan pianistin ja laulunopettajan kanssa
esityskuntoon jo ennakkoon yksinlaulutunneilla
valmisteltua klassista lauluohjelmistoa eri aikakausilta ja eri kielillä, mm. liedejä ja ooppera-aarioita. Yksilötunnit sovitaan suoraan opettajan
kanssa.
410010 Ooppera-ensemble A
Musiikkiopisto, luokka 216
To 18.00–20.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–6.4.2023, tunteja 24
Eija-Riitta Airo-Karttunen
108 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022
Kurssilla harjoitellaan oopperaohjelmistoa eri
kokoisille laulajakokoonpanoille. Duettoja,
tertsettejä yms. aina pieniin kuoronumeroihin asti. Kurssi sopii klassista laulua jo jonkin
verran opiskelleille laulajille, jotka pystyvät myös
omatoimiseen harjoitteluun. Kurssilla laulettava
ohjelmisto sovitaan opiskelijoiden äänityyppien
mukaan. Kurssiin sisältyy harjoituksia pianistin
kanssa ja lukukauden lopulla pidettävä oopperakonsertti.

Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Laulun perustekniikkaharjoituksia ja kevyempää
ohjelmistoa. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia, mikä
voidaan jakaa viikoittain tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien ajankohdat sovitaan
suoraan opettajan kanssa.
Syksyllä kurssin vetäjänä toimii Sirpa Ojala ja
keväällä Pirjo Aunesluoma.
411002 Yksinlaulu (klassinen)
Musiikkiopisto, luokka nro 216
To 13.00–18.00
8.9.–29.11.2022
10.1.–4.4.2023
Eija-Riitta Airo-Karttunen,Pirjo Aunesluoma
215 €, enintään 9 paikkaa
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Yksinlaulun kurssilla tehdään ääniharjoituksia
ja perehdytään klassiseen lauluohjelmistoon
suomalaisesta ohjelmistosta lied-musiikkiin.
Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia, mikä voidaan jakaa
viikoittain tapahtuvaan opetukseen sovitusti.
Oppituntien ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.

Kurssi on tarkoitettu tavoitteellisesti laulua
harrastaville. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa
yhteistyössä Savonian avoimen osaston kanssa
kurssitutkintoja.
414100 Piano / viulu, N-R.O
Musiikkiopisto, luokka 205
Ke 14.30–20.00
7.9.–30.11.2022
11.1.–5.4.2023
Olga Nekrasova-Rajamäki
215 €, enintään 10 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Pianon ja viulun yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana
360 minuuttia, mikä voidaan jakaa viikoittain
tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien
ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.
Opettaja on venäjänkielentaitoinen.
414104 Piano, S.O
Kaukametsän opisto, yksilöopetustila II krs
Ma 12.00–18.00, Ti 12.00–18.00,
Ke 11.00–18.00
5.9.–1.12.2022
9.1.–7.4.2023
Sirpa Ojala
215 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.

Syksyllä kurssilla toimii opettajana Eija-Riitta
Airo-Karttunen ja keväällä Pirjo Aunesluoma.

Pianonsoiton yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa
opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia, mikä voidaan jakaa viikoittain tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.

411003 Yksinlaulu (klassinen)
Musiikkiopisto, luokka nro 216
Ke 13.00–20.00
7.9.–30.11.2022
11.1.–5.4.2023
Eija-Riitta Airo-Karttunen
215 €, enintään 12 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022

414108 Piano - Lohtaja
Lohtajan koulu
Ma 15.15–18.45
5.9.–28.11.2022
10.1.–17.4.2023
Seija Ruokolainen
215 €, enintään 8 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022

Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.

Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.

Yksinlaulun kurssilla tehdään ääniharjoituksia
ja perehdytään klassiseen lauluohjelmistoon
suomalaisesta ohjelmistosta lied-musiikkiin.
Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia, mikä voidaan jakaa
viikoittain tapahtuvaan opetukseen sovitusti.
Oppituntien ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.

Pianon soittamista kaikenikäisille. Klassista
musiikkia ja vapaata säestystä. Musiikin teoriaa
soittamisen ohessa. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia,
mikä voidaan jakaa viikoittain tapahtuvaan
opetukseen sovitusti. Oppituntien ajankohdat
sovitaan suoraan opettajan kanssa.
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411001 Yksinlaulu (kevyt)
Kaukametsän opisto, yksilöopetustila II krs
Ma 12.00–18.00, Ti 12.00–18.00,
Ke 11.00–18.00
5.9.–30.11.2022
9.1.–5.4.2023
Sirpa Ojala, Pirjo Aunesluoma
215 €, enintään 19 paikkaa

MUSIIKKI

414109 Piano / viulu - Kuluntalahti
Kuluntalahden koulu
Pe 12.00–15.00
9.9.–2.12.2022
13.1.–14.4.2023
Olga Nekrasova-Rajamäki
215 €, enintään 6 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Pianon ja viulun yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana
360 minuuttia, mikä voidaan jakaa viikoittain
tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien
ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.
Opettaja on venäjänkielentaitoinen.
414504 Kitara / sähkökitara / sähköbasso /
ukulele
Kaukametsän opisto, yksilöopetustila II krs
Ti 15.00–17.45, To 16.00–19.15,
Pe 16.00–19.15
6.9.–2.12.2022
10.1.–14.4.2023
Jari Karjalainen
215 €, enintään 15 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Kitaran, sähkökitaran, sähköbasson ja ukulelen
yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia, mikä
voidaan jakaa viikoittain tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien ajankohdat sovitaan
suoraan opettajan kanssa.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
Opintoja on mahdollista suorittaa osaamisperusteisesti (1op). Tarkemmat tiedot opettajalta.
414708 Harmonikka
Kaukametsä, keramiikkaluokka
To15.30–17.00
8.9.–1.12.2022
12.1.–6.4.2023
Terho Lämsä
215 €, enintään 5 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Harmonikan soiton yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana
360 minuuttia, mikä voidaan jakaa viikoittain
tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien
ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
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414710 Rummut
Keskuskoulu
Ma 15.00–19.30
12.9.–12.12.2022
9.1.–3.4.2023
Vilho Kananen
215 €, enintään 9 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Rumpujen soiton yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta annetaan lukukauden aikana
360 minuuttia, mikä voidaan jakaa viikoittain
tapahtuvaan opetukseen sovitusti. Oppituntien
ajankohdat sovitaan suoraan opettajan kanssa.
415003 Musica Adventure-yhtye
Kalliokatu 9
Ma 18.00–19.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–10.4.2023, tunteja 16
Terho Lämsä
94 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pelimanniyhtyeessä opiskellaan yksiäänistä ja
moniäänistä sovitettua eri maiden kansanmusiikkia.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
418402 Kitara / rummut / basso / kosketinsoittimet / piano - Otanmäen koulu
Otanmäki, koulu
Ti 15.00–15.30, To 15.30–20.00
6.9.–1.12.2022
10.1.–6.4.2023
Juha Harju
215 €, enintään 11 paikkaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 30 minuuttia viikossa kurssin keston ajan.
Kitaran, rumpujen, basson, koskettimien ja pianon yksilöopetusta. Yksilöopetuksessa opetusta
annetaan lukukauden aikana 360 minuuttia,
mikä voidaan jakaa viikoittain tapahtuvaan
opetukseen sovitusti. Oppituntien ajankohdat
sovitaan suoraan opettajan kanssa.
418404 Soitinseikkailu lasten ryhmä
Otanmäki, koulu
Ti 15.45–16.30
6.9.–6.12.2022, tunteja 12
10.1.–4.4.2023, tunteja 12
Juha Harju
40 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022
Hauskaa musiikkitoimintaa lapsille.

Kurssi on vain Ilmanrinrinteen palvelukodissa
asuville tarkoitettu korona-tilanteen vuoksi.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
921004 S Musiikkipiiri / erityisryhmä
Rajaniementien asumisyksikkö
To 13.00–13.45
8.9.–1.12.2022, tunteja 12 sl
13.1.–13.4.2023, tunteja 12 kl
Sirpa Ojala
56 €, enintään 12 osallistujaa
Kurssi on vain Rajaniementien asumisyksikössä
asuville tarkoitettu korona-tilanteen vuoksi.
921005 S Soittoa ja laulua - erityisryhmä
Kesäheinän Palvelukoti
To 14.30–15.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–6.4.2023, tunteja 12
Sirpa Ojala
56 €, enintään 12 osallistujaa
Kurssi on vain Kesäheinän palvelukodissa asuville tarkoitettu korona-tilanteen vuoksi.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
410002 Lauluklinikka
Musiikkiopisto, luokka nro 216
To 16.45–17.30
12.1.–6.4.2023, tunteja 12
Pirjo Aunesluoma
56 €, enintään 13 osallistujaa
Ilmoittautuminen päätty 5.1.2023
Lauluklinikassa harjoitellaan ryhmässä laulunopetuksen perusasioita kuten hengitystekniikkaa ja ääniharjoituksia. Lisäksi klinikassa
lauletaan kaikille sopivaa kevyempää ohjelmistoa. Sopii kaikille laulusta kiinnostuneille ja
sellaisille, jotka vasta harkitsevat lauluharrastuksen aloittamista.
410003 Po.Ro.-kuoro
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 17.30–19.00
11.1.–3.5.2023, tunteja 24
Sirpa Ojala
47 €, enintään 30 osallistujaa
Po.Ro -kuorossa lauletaan vauhdikasta poppia
ja rokkia mukavin sovituksin.

KUVATAIDE
Opiskelu kuvataiteen kursseilla
Kuvataiteen kursseja on tarjolla sekä lapsille ja
nuorille että aikuisille.
Kursseille ilmoittautuminen on sitovaa ja samalla sitoudutaan myös kurssimaksuun (lisätietoja
ilmoittautumisen ohjeissa).
Kuvataideopinnoissa pääset kokeilemaan piirtämisen, maalaamisen ja muotoilun eri tekniikoita.
Kuvallinen ilmaisusi vahvistuu tekemisen, teorian, keskustelujen ja palautteen kautta. Opiskelu
antaa sinulle valmiuksia ideointiin ja kuvan
monipuoliseen tekemiseen.
Opintojen eteneminen vaatii sitoutumista opiskeluun.

Taiteen perusopetus
Visuaalisten taiteiden koulu
Visuaalisten taiteiden koulu antaa lapsille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen
ja käsityön taiteen perusopetusta. Opintoryhmissä I-III otetaan käyttöön uusi vuonna 2018
laadittu opetussuunnitelma. Muissa ryhmissä
uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään vaiheittain myöhemmin.
Visuaalisten taiteiden kouluissa tutustutaan
taiteen kiehtovaan maailmaan, kuten väreihin,
esineisiin, muotoiluun, luontoon, arkkitehtuuriin
ja taidehistoriaan liittyviin asioihin. Eri kursseilla
opitaan tekemään painotöitä sekä muovailemaan ja rakentelemaan erilaisilla materiaaleilla.
Tutuiksi tulevat esimerkiksi savi, paperimassa
ja erilaiset luonnonmateriaalit. Lisäksi Kuvataidekoulussa suunnitellaan ja toteutetaan kuvia
ja teoksia mm. piirtäen, maalaten, muovaillen ja
valokuvaamalla.
Kuvataidekoulun I-vuoden opinnot on tarkoitettu
pääasiassa peruskouun 1 – 2 -luokan oppilaille.
Kysy rohkeasti lisätietoja ja lapselle sopivaa
ryhmää.
Kuvataidekoulun yhteystiedot:
Lea Karjalainen puh. 044 710 0038
471001 Ltpo/taiteen leikkikoulu
Kaukametsä, ompeluateljee
To 16.30–18.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–6.4.2023, tunteja 24
Kati Nevalainen
77 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022
Kurssilla tutustutaan leikin kautta erilaisiin
kuvan- ja käsityöntekemisen tapoihin ja materiaaleihin. Leikkikoulussa piirretään, maalataan,
muovaillaan, värjätään ja tehdään ympäristötai-
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921003 S Klaavi-orkesteri - erityisryhmä
Ilmarinrinteen asumispalveluyksikkö
Pe 13.30–14.15
9.9.–2.12.2022, tunteja 12
13.1.–14.4.2023, tunteja 12
Sirpa Ojala
56 €, enintään 12 osallistujaa

KUVATAIDE

detta. Opetuskerrat rakentuvat oppilaan omien
mielikuvien, satujen, tarinoiden, leikin ja lorujen,
luontokokemusten ja erilaisten kuvien tarkastelun pohjalta. Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun.
461010 Ltpo Kuvataidekoulu I-II ja
Ltpo Kuvataidekoulu III-IV
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
Ma 16.00–17.30
29.8.–19.12.2022, tunteja 30
9.1.–15.5.2023, tunteja 34
Lea Karjalainen
128 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2022
Ryhmän I-II opintokokonaisuus:
Visuaalisen ilmaisun taidot (2,5 op) Opinnot
on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 1 – 2
-luokan oppilaille. Myös vanhemmat lapset
voivat osallistua opetukseen mikäli ryhmässä
on tilaa. Oppitunteja 68, joista lähiopetusta 60
tuntia. Omatoiminen työskentely/arviointi 8 tuntia. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta
käyttämään kuvailmaisun keinoja ja käsitteitä.
Opetuksessa harjoitellaan kuvallisen ilmaisun
perustaitoja ja kuvallista ajattelua, erilaisten työvälineiden käyttöä ja niistä huolehtimista sekä
ryhmässä toimimista. Lukuvuoden materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan.
Ryhmän III-IV opintokokonaisuus:
Visuaalinen ympäristö (2,5 op) Opinnot on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 3 – 5 -luokan
oppilaille. Oppitunteja on 68, joista lähiopetusta
on 60 tuntia. Opetuksen tavoiteenna on ohjata oppilasta monipuoliseen ja moniaistiseen
ympäristön havainnointiin ja herättä oppilaan
kiinnostus ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun.
Opetuksessa tutkintaan visuaalista ympäristöä,
visuaalisten taiteiden tuotteita ja käytetään niitä
oman taiteellisen toiminnan lähtökohtana, esimerkiksi pienoismallien rakentaminen tutkittaessa arkkitehtuuria.

Lasten ja nuorten kurssit
430003 Kuvataiteen ateljee nuorille I, alle
16-vuotiaat
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
Ma 18.00–20.30
5.9.–19.12.2022, 9.1.–8.5.2023
Tunteja 42 , 45
Lea Karjalainen
145 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kuvataiteen ateljeessa opetus on työpajaluontoista ja opiskelijan omasta kiinnostuksesta
lähtevää. Kurssilla voi työstää oman työsuunni-
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telman mukaisia projekteja ja rakentaa teemallisia kokonaisuuksia omassa kuvallisessa
ilmaisussaan. Omaa ilmaisuaan voi syventää
itseä kiinnostavilla visuaalisten taiteiden eri
osa-alueilla. Kurssilla voi työskennellä vapaavalintaisesti piirustuksen, maalauksen,
taidegrafiikan, sekatekniikan, keramiikan ja
kuvanveiston materiaaleilla ja menetelmillä.
Myös vasta-alkajat huomioidaan ohjauksessa.
Kurssi on tarkoitettu yläkoululaisille ja taidekoulua jatkaville opiskelijoille, jotka haluavat saada
tukea ja ohjausta kuvataiteen harrastamiseen
tai tukea jatko-opintoja varten. Kurssin voi
sisällyttää myös toisen asteen tutkintotavoitteisiin opintoihin, opintosuorituksen vastaanottava
oppilaitos päättää hyväksiluvusta. Tällä kurssilla
on mahdollista työskennellä opiston välineillä
ja materiaaleilla. Kurssimaksu sisältää koko
lukuvuoden materiaalimaksun.
430009 Kuvataiteen työpaja 10-13 -vuotiaille
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
To 16.00–17.30
8.9.–15.12.2022, tunteja 42
12.1.–27.4.2023, tunteja 45
Lea Karjalainen
145 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin opetus on työpajaluontoista ja oppilaan
omasta kiinnostuksesta lähtevää. Kurssilla voi
työstää omien suunnitelmien mukaisia projekteja ja rakentaa teemallisia kokonaisuuksia
omassa kuvallisessa ilmaisussaan. Kurssilla
voi työskennellä vapaavalintaisesti piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan, sekatekniikan,
keramiikan ja kuvanveiston materiaaleilla ja
menetelmillä. Myös vasta-alkajat huomioidaan
ohjauksessa. Kurssi on tarkoitettu 10-13-vuotiaille sekä myös taidekoulua jatkaville nuorille.
Tällä kurssilla on mahdollista työskennellä
opiston välineillä ja materiaaleilla. Kurssimaksu
sisältää koko lukuvuoden materiaalimaksun.

Kuvataiteen tuntemus
160002 S Kuvataiteen tuntemus
Kaukametsän opiston auditorio
Ke 15.00–16.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–5.4.2023, tunteja 24
Sini Sarén
68 €, enintään 60 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssilla käsitellään ajankohtaisia kuvataiteen
tapahtumia ja kuvataiteeseen liittyviä ilmiöitä
nykypäivänä. Lukuvuoden vaihtuvina ja pitkäkestoisina teemoina kurssilla ovat tyylisuuntien
historia ja taidesuuntaukset sekä niihin linkittyvät taiteilijat. Kurssi soveltuu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille opiskelijoille, aikaisempaa

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
160010 Kuvataidetta yli rajojen
Verkko-opetus
To 17.30–18.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–6.4.2023, tunteja 12
Sini Sarén
39 €, enintään 60 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Vain etäopetuksena toteutettavalla kurssilla
käsitellään ajankohtaisia kuvataiteen tapahtumia ja kuvataiteeseen liittyviä ilmiöitä nykypäivänä. Lukuvuoden vaihtuvina ja pitkäkestoisina
teemoina kurssilla ovat tyylisuuntien historia ja
taidesuuntaukset sekä niihin linkittyvät taiteilijat.
Kurssi soveltuu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille opiskelijoille, aikaisempaa opiskelua
aihepiiristä ei tarvita. Kurssilla käydään keskustelua aihepiireistä.

Piirustus ja maalaus
431001 S Piirustus ja maalaus I
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
Ma 12.00–14.30
29.8.–19.12.2022, tunteja 45
9.1.–22.5.2023, tunteja 54
Lea Karjalainen
120 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2022
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville kuvataiteen
harrastajille. Kurssilla opiskellaan kuvallisen
ilmaisun perusasioita; värioppia, sommittelua
ja kuvallisen ilmaisun erilaisia osatekijöitä.
Kurssilla työskennellään pääsääntöisesti hiilellä,
erilaisilla lyijy- ja grafiittikynillä, musteella sekä
vesiliukoisilla öljy- ja akryylimaaleilla tai akvarelliväreillä maalaten. Kurssilla toteutetaan yhteisten tehtävien ohella omia taiteellisia tuotoksia,
opetellaan visuaalista ideointia ja erilaisten
teemojen käyttöä omassa kuvallisessa ilmaisussa. Kurssimaksu sisältää yhteisesti käytettävien
materiaalien kustannukset.

Piirustus- ja maalauskurssilla kerrataan ja sovelletaan väriopin sekä sommittelun perusteita
omaan kuvantekemiseen. Kurssi sopii jonkin
verran kuvataiteita harrastaneille. Kurssilla on
hyvä olla omat maalausvälineet: Öljy-, akryyli-,
pastelli- tai akvarellivärit. Kurssin hintaan kuuluu
öljymaalaukseen tarkoitetut ohenteet, maalausnesteet, sekä siveltimenpesuun mäntysuopa
ja hiili- sekä pastellitöihin tarvittava fiksatiivi.
Kurssiohjelma laaditaan yhteistyössä kurssin
alkaessa pyrkien ottamaan huomioon opiskelijoiden toiveet ja tarpeet.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
431003 Piirustus ja maalaus III
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
Ke 16.30–19.00
7.9.–14.12.2022, tunteja 45
11.1.–10.5.2023, tunteja 51
Lea Karjalainen
120 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022
Kurssi on tarkoitettu kaiken tasoisille kuvataiteen harrastajille. Kurssilla opiskellaan ja
kerrataan kuvallisen ilmaisun perusasioita;
värioppia, sommittelua ja kuvallisen ilmaisun
erilaisia osatekijöitä. Kurssilla työskennellään
pääsääntöisesti sekatekniikoilla eli yhdistelemällä erilaisia piirros- ja maalaustekniikoita sekä
plastisen sommittelun materiaaleja. Työskennellään erilaisilla lyijy- ja grafiittikynillä, musteella
sekä vesiliukoisilla öljy- ja akryylimaaleilla tai
akvarelliväreillä maalaten. Yhdistetään omiin
teoksiin valokuvia ja kokeillaan erilaisia kuvansiirron menetelmiä. Kurssilla toteutetaan yhteisten tehtävien ohella omia taiteellisia tuotoksia,
opetellaan visuaalista ideointia ja erilaisten
teemojen käyttöä omassa kuvallisessa ilmaisussa. Kurssimaksu sisältää yhteisesti käytettävien
materiaalien kustannukset.
Kuva: Kuvakeskus Hynninen

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
431002 S Piirustus ja maalaus II
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
Ti 13.00–15.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 36
10.1.–11.4.2023, tunteja 39
Marika Nilosaari
112 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
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opiskelua aihepiiristä ei tarvita. Tarvittaessa osa
kurssikerroista voidaan toteuttaa etäopetuksena.
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431004 S Intuitiivinen maalaus
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
To 13.00–15.30
8.9.–8.12.2022, tunteja 39
12.1.–27.4.2023, tunteja 45
Lea Karjalainen
115 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Haluatko oppia lisää kuvien tekemisestä ja
itsestäsi? Intuitiivinen maalaus on rento tapa
oppia ilmaisemaan omia tunteita, ajattelua ja
mielentilaa maalaamalla. Kyseessä on taiteen
luovuusmetodi ja kurssissa yhdistyvät tekninen
maalausopetus, rento ja hauska intuitiivinen
maalaaminen ja itsensä kehittäminen. Oppiminen etenee pääsääntöisesti käytännöstä
teoriaan kuin päinvastoin, ja siksi työskentely on
itsenäistä ja omaehtoista. Osaamistavoitteina
ovat itseilmaisun rentous ja uusien taideilmaisun
työtapoja oppiminen. Kurssimaksu sisältää yhteisesti käytettävien materiaalien kustannukset.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Keramiikka
Kurssimaksuun sisältyy 10 kg savea, mahdollisesta ylimenevästä osuudesta laskutetaan opiskelijoita erikseen. Viikolla 38 ei ole
opetusta.
434001 Keramiikan syventävä kurssi, maanantai
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Ma 18.00–20.30
29.8.–12.12.2022, tunteja 39
9.1.–17.4.2023, tunteja 39
Anja Nissi
130 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2022
Keramiikan syventävällä kurssilla työskentely
on työpajaluonteista. Kurssille voi tulla, vaikka
ei ole ennen harrastanut keramiikkaa. Kurssilla
valmistetaan sekä käyttö- että koriste-esineitä makkara- ja levytekniikalla, dreijaamalla
sekä muottiin valamalla. Kurssilla opit erilaisia
pintakäsittelytekniikoita sekä keramiikkaesineiden värjäysmenetelmiä. Tavoitteena on
oppia soveltamaan perustietoja ja -taitoja sekä
kehittää opiskelijoiden ideointikykyä ja luovuutta
keraamisten esineiden suunnittelussa ja valmistamisessa.
434002 S Keramiikkaa aloittelijoille
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Ma 15.00–17.30
29.8.–12.12.2022, tunteja 39
9.1.–17.4.2023, tunteja 39
Anja Nissi
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130 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2022
Kurssi on tarkoitettu keramiikkaharrastuksen
aloittaville opiskelijoille. Kurssilla opetellaan
alkeista alkaen keramiikan tekniikat. Niiden
pohjalta opit soveltamaan omaa teknistä ja
ilmaisullista osaamista itse suunniteltuja esineitä
valmistettaessa. Kurssille voivat osallistua myös
keramiikan alkeet jo osaavat opiskelijat syventämään keramiikan käsittelyn tieto-taitoa. Kurssilla
valmistetaan sekä käyttö- että koriste-esineitä
makkara- ja levytekniikalla, dreijaamalla sekä
muottiin valamalla. Kurssilla opit erilaisia pintakäsittelytekniikoita sekä erilaisia keramiikkaesineiden värjäysmenetelmiä.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
434003 Keramiikan iltakurssi, keskiviikko
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Ke 17.00–19.30
31.8.–7.12.2022, tunteja 39
11.1.–12.4.2023, tunteja 39
Anja Nissi
130 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022
Tämä keramiikkakurssi on suunnattu aloitteilijoille tai jo jonkin verran keramiikkaa tehneille
opiskelijoille. Keramiikan kurssilla työskentely
on työpajaluonteista. Tavoitteena on oppia perustietoja ja -taitoja sekä kehittää opiskelijoiden
ideointikykyä ja luovuutta keraamisten esineiden
suunnittelussa ja valmistamisessa. Kurssilla
valmistetaan sekä käyttö- että koriste-esineitä
makkara- ja levytekniikalla, dreijaamalla sekä
muottiin valamalla. Kurssilla opit erilaisia pintakäsittelytekniikoita sekä keramiikkaesineiden
värjäysmenetelmiä.
434004 S Keramiikan syventävä kurssi,
iltapäivä
Kaukametsä, keramiikkaluokka
To 14.00–16.30
1.9.–8.12.2022, tunteja 39
12.1.–13.4.2023, tunteja 39
Anja Nissi
130 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022
Kurssilla opetellaan alkeista alkaen keramiikan
tekniikat. Niiden pohjalta opitaan soveltamaan
omaa teknistä ja ilmaisullista osaamistaan itse
suunniteltuja esineitä valmistettaessa. Kurssille voivat osallistua myös keramiikan alkeet jo
osaavat opiskelijat. Kurssilla valmistetaan sekä
käyttö- että koriste-esineitä makkara- ja levytekniikalla, dreijaamalla sekä muottiin valamalla.
Opit pintakäsittelytekniikoita sekä erilaisia keramiikkaesineiden värjäysmenetelmiä.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Keramiikan syventävällä kurssilla työskentely on
työpajaluonteista. Kurssilla valmistetaan esineitä makkara- ja levytekniikalla, dreijaamalla sekä
muottiin valamalla. Opit erilaisia pintakäsittelytekniikoita sekä keraamisten esineiden värjäysmenetelmiä. Tavoitteena on oppia soveltamaan
perustietoja ja -taitoja sekä kehittää opiskelijoiden ideointikykyä ja luovuutta keraamisten
esineiden suunnittelussa ja valmistamisessa.

sen ja maalauksen tekniikoihin ja materiaaleihin
sekä muovailuun ja rakenteluun.
924011 S Luovuuden lähteillä -ryhmä
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
To 17.30–20.00
22.9.–17.11.2022, tunteja 24
Maija Räihä
45 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022
Luovuuden lähteillä – ryhmässä tutkitaan omaa
sisäistä maailmaa mm. liikkeen, maalaamisen,
draaman, musiikin ja kirjoittamisen kautta sekä
annetaan tilaa itseilmaisulle ja leikillisyydelle.
Mitään osaamista tai taitoja ei tarvita. Ryhmässä
käytetään ekspressiivisen taideterapian menetelmiä, mutta ryhmä ei ole terapiaa.
Ryhmään voi tulla kahden ensimmäisen kerran
aikana. Ryhmäkertoihin toivotaan sitoutumista.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Kuvataiteen lyhytkurssit syksy
434011 Rakukeramiikka, syksy
Kaukametsä, keramiikkaluokka
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
10.9.–2.10.2022, tunteja 24
Anja Nissi
64 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssilla muotoillaan ensimmäisenä viikonloppuna rakusavesta esineitä, jotka lasitetaan
ja poltetaan toisena viikonloppuna. Kurssilla
valmistetaan esineitä makkara- ja levytekniikalla
karkeasta savesta sekä tutustutaan erilaisiin
rakulasitteisiin. Kurssilla opiskellaan normaali
rakupoltto, naked raku, obvararaku ja horsehair
raku. Kurssi kokoontuu la-su 10.-11.9 ja 1.-2.10.
klo 10-15. Kurssimaksuun sisältyy 10 kg savea
ja mahdollisesta ylimenevästä osuudesta laskutetaan opiskelijoita erikseen.

Kuvataiteen erityisryhmät
924002 S Kesäheinän kuvataidepiiri (erityisryhmäopetus)
Kesäheinän Palvelukoti
Ke 10.00–11.30
31.8.–14.12.2022, tunteja 30
11.1.–10.5.2023, tunteja 34
Lea Karjalainen
64 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2022
Kurssi on suunnattu Kajaanin Kesäheinä -palvelukodin asukkaille. Toimitilassa (Uitonkatu 6)
järjestettävällä kurssilla tutustutaan oppilaiden
toiveet ja mahdollisuudet huomioiden piirustuk-

435001 S Lasitöiden alkeet ja kierrätyslasia
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Ti 17.00–20.30
4.10.–29.11.2022, tunteja 32
Pirjo Pääsinniemi
56 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2022
Kurssilla opetetaan lasin työstämistä työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Perehdyt
monipuolisesti lasitöissä käytettäviin erilaisiin
lasilaatuihin ja -tekniikoihin, joita ovat Tiffany,
sulatus ja mosaiikki. Voit myös käyttää erilaisia
kierrätyslaseja, pulloja, kulhoja ja ikkunalaseja.
Ikkunalasisulatukseen on saatavilla uutta, väril-

29

KUVATAIDE

434005 Keramiikan syventävä kurssi, ilta
Kaukametsä, keramiikkaluokka
To 17.00–20.30
1.9.–8.12.2022, tunteja 52
12.1.–13.4.2023, tunteja 52
Anja Nissi
165 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022

listä sulatuslasia, joista saa edullisesti näyttäviä
teoksia. Voit myös hyödyntää rikkoontuneita
posliiniastioita mosaiikkiin tai koruihin.

KUVATAIDE

Varaa mukaasi napakat suojakäsineet ja -lasit
ja vedenpitävä tussi. Työvälineitä voi lainata
opistolta. Tarvittaessa tehdään yhteinen materiaalitilaus. Polttomaksu määräytyy teosten koon
mukaan.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
438001 Keramiikan lyhytkurssi, syksy
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Pe 17.00–19.30, La 10.00–15.00,
Su 10.00–15.00
11.–26.11.2022, tunteja 21
Anja Nissi
59 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2022
Kurssin ensimmäisenä viikonloppuna valmistetaan keramiikkaesineitä makkara, levy- ja
muottitekniikalla. Töitä koristellaan erilaisilla pintakoristeluilla sekä engobeilla. Toisena viikonloppuna työt lasitetaan. Kurssimaksuun sisältyy
10 kg savea. Lisäsavea voi ostaa opettajalta.
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajalle että ennen
keramiikkaa tehneelle.

Kuvataiteen lyhytkurssit kevät
433002 Paperiveistos - Papier mâché
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
La 9.30–15.00, Su 9.30–15.00
25.2.–19.3.2023, tunteja 36
Niina Kestilä
58 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2023
Kurssilla valmistetaan noin 50 -100 cm korkea
eläinveistos, ihmishahmo tai taruolento Papier
mâché –tekniikalla. Veistoksen runko tehdään
katiskaverkosta ja rautalangasta, runko päällystetään sanomalehti-liimakerroksilla. Tekniikalla on mahdollista toteuttaa niin suuria kuin
pieniäkin veistoksia, paksuja ja ohuita muotoja,
sileää tai röpelöistä pintaa. Veistoksen pinta voi
olla vaikka vanhoja kirjan sivuja tai koristeellista
paperia. Toinen vaihtoehto on pinnan maalaaminen. Hahmoja pintakäsitellessä kasvot, vaatteet,
turkki, suomut tai muut mahdolliset yksityiskohdat on mahdollista maalata erittäin tarkasti.
Tietoa tekniikan mahdollisuuksista voi etsiä
käyttämällä kuvahaussa hakusanaa ”Papier
mâché”.
Oppilas hankkii itse kurssilla tarvittavat materiaalit. Lista materiaaleista toimitetaan oppilaille
sähköpostilla ennen kurssin alkua. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan katiskaverkkoa,
rautalankaa ja sivuleikkurit/kärkipihdit.
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434012 Rakukeramiikka, kevät
Kaukametsä, keramiikkaluokka
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
25.3.–16.4.2023, tunteja 24
Anja Nissi
64 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2023
Kurssilla muotoillaan ensimmäisenä viikonloppuna rakusavesta esineitä, jotka lasitetaan
ja poltetaan toisena viikonloppuna. Kurssilla
valmistetaan esineitä makkara- ja levytekniikalla
karkeasta savesta sekä tutustutaan erilaisiin
rakulasitteisiin. Kurssilla opiskellaan normaali
rakupoltto, naked raku, obvararaku ja horsehair
raku. Kurssi kokoontuu la-su 25.-26.3. ja 15.16.4. klo 10-15. Kurssimaksuun sisältyy 10 kg
savea ja mahdollisesta ylimenevästä osuudesta
laskutetaan opiskelijoita erikseen.
435002 Lasitöiden alkeet, kevät
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00
18.–19.3.2023, tunteja 14
Pirjo Pääsinniemi
29 €, enintään 10 osallistujaa Ilmoittautuminen
päättyy 2.3.2023
Kurssilla opit lasityöskentelyn alkeita. Opettelet lasin leikkaamista työturvallisesti, erilaisten
lasilaatujen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, lasinsulatuksen ja Tiffany -tekniikan
perusasiat ja lasimosaiikin tekoa. Kaikessa
työskentelyssä lähtökohtana on työturvallisuus.
Voit valmistaa työn haluamallasi tekniikalla.
Vaihtoehtoina tekniikasta riippuen ovat mm.
korut, ikkunakoristeet, lautaset, maljakot tai
kolmiulotteiset kukat. Voit halutessasi opetella
lasin kuviointia maalaamalla tai eri lasilaatuja
yhdistelemällä sulatuksessa.

437020 Maisemakuvaus
Kaukametsä, valokuvausluokka
Pe 17.00–20.15, La 12.00–17.00,
Su 12.00–15.15
26.–28.5.2023, tunteja 14
Reijo Haukia
24 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 18.5.2023

Valokuvaus

Perjantai-illan luennon sisältönä on maisemakuvauksen perustekniikat, luonnonvalon käyttö
kuvaamisessa ja valokuvailmaisu. Opit ymmärtämään mitä tarkoittavat erikoistekniikat, HDRM
- ja panoraamakuvaus. Lauantaipäivänä kuvaat
maastossa eri maisematyyppejä, kuten avomaisemaa, virtaavaa vettä ja maiseman yksityiskohtia. Sunnuntaina opettelet kuvankäsittelyn
perusteita ja kurssin lopuksi pääset esittelemään lauantain kuvasaalista muille kurssilaisille.

135 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

438010 Mixed media, jatkokurssi
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00
4.–19.2.2023, tunteja 42
Pirjo Pääsinniemi
59 €, enintään 10 osallistujaa Ilmoittautuminen
päättyy 23.1.2023

Kurssilla toimitaan P.H.Emersonin viitoittamalla
tiellä: ”Pyri ilmaisemaan mahdollisimman paljon
mahdollisimman pienin keinoin.” Kurssilla opettelet digitaalisen valokuvauksen perustekniikoita, kuvankäsittelyn perusteita ja hienouksiakin,
mutta pääpaino opiskelussa on valokuvailmaisussa. Opettelet hyödyntämään luonnonvaloa ja
ns. vallitsevaa valoa eri aiheissa, kuten henkilö-,
tilanne-, maisema-, arkkitehtuuri-, esine- ym.
kuvauksissa. Valokuvailmaisussa opiskelet
valokuvahistorian mestareiden tyylejä, zen-estetiikkaa ja meditatiivista valokuvausta.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Mixed media eli sekatekniikka tarkoittaa taidetta, jossa yhdistellään eri tekniikoita ja materiaaleja samaan teokseen. Mixed mediassa voi
käyttää mitä erilaisimpia materiaaleja; paperin
lisäksi voit käyttää metallia, puuta, kaikenlaista
löytötavaraa, muovia ja kangasta.
Kurssilla käytämme myrkyttömiä akryylivärejä
ja kovettimia sekä kohopastaa, jolla saa luotua
kolmiulotteista pintaa. Kuvapintaa kohottavia
aineita, värejä sekä taulupohjia tekniikkakokeiluja varten voi ostaa opettajalta. Tekstiilit ja muu
tarvittava materiaali pitää tuoda itse. Lisätietoa
lähetetään ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla.
438020 Keramiikan lyhytkurssi, kevät
Kaukametsä, keramiikkaluokka
Pe 17.00–19.30, La 10.00–15.00,
Su 10.00–15.00
3.–18.2.2023, tunteja 21
Anja Nissi
59 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2023
Kurssin ensimmäisenä viikonloppuna valmistetaan keramiikkaesineitä makkara, levy- ja
muottitekniikalla. Töitä koristellaan erilaisilla pintakoristeluilla sekä engobeilla. Toisena viikonloppuna työt lasitetaan. Kurssimaksuun sisältyy
10 kg savea. Lisäsavea voi ostaa opettajalta.
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajalle että ennen
keramiikkaa tehneelle.

31

KUVATAIDE

437001 S Minimalistin digikuvaus
Kaukametsä, valokuvausluokka
Pe 17.00–20.15
9.9.–9.12.2022, tunteja 52
13.1.–14.4.2023, tunteja 48
Reijo Haukia

KÄDEN TAIDOT

KÄDEN TAIDOT

Opiskelu kädentaitojen kurssilla
Kädentaitojen kursseilla lähtökohtana ovat
opiskelijan henkilökohtaiset taidot ja kokemus.
Tekniikan, materiaalien ja mallien valinta tapahtuu opettajan ohjauksessa ja tukee opiskelijan
oppimista. Kursseilla pääset opettelemaan
erilaisia tekniikoita monipuolisilla materiaaleilla,
opit työturvallisuutta ja -ergonomiaa sekä materiaalioppia työskentelyn ohessa.
Opiskelija hankkii käyttämänsä materiaalin
itse. Kurssimaksu sisältää tarvikemaksun, joka
kattaa osan pientarvikkeista.
Kursseille ilmoittautuminen on sitovaa ja samalla sitoudutaan kurssimaksuun. Lisätietoja löytyy
ilmoittautumisen ohjeissa.

Pukeutuminen ja ompelu
440002 S Ompelu/käsityöt
Kaukametsä, ompeluateljee
Ti 17.00–20.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 48
10.1.–11.4.2023, tunteja 52
Heli Karppinen
145 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Tule toteuttamaan omia ideoita haluamillasi
materiaaleilla päälle puettavaksi tai sisustukseen. Opit kurssilla ompelukoneiden, saumurien
ja tasosaumurien monipuolista käyttöä, niiden
huoltoa ja säätöjä sekä erilaisten pientyövälineiden ja materiaalien käyttöä. Opintokerroilla
harjoittelet käytännössä ompeluun liittyviä
ongelmakohtia, kaavoitusta ja kaavojen muuttamista omille mitoille halutun mallin mukaan. Opit
työohjeiden tulkintaa ja työjärjestyksen laadintaa. Halutessasi voit opetella neulontaa käsin
tai koneella, virkkausta tai muita lankatekniikoita
ja kokeilla erikoistekniikoita valintasi mukaan.
Opetus etenee kurssilaisen oman taitotason
pohjalta, joten kurssi sopii myös vasta-alkajille
ja nuorille.
Opiskelijoilla pitää olla mukana perustyövälineet: sakset, mittanauha, nuppi -ja silmäneuloja.
Jokainen hankkii materiaalit omaan työhön itse.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
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440007 S Ompelu/käsityöt/Vuolijoki
Vuolijoki, Ulpukka
To 16.30–20.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 48
12.1.–13.4.2023, tunteja 52
Heli Joela
145 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022
Kurssilla suunnittelet ja valmistat vaatteita,
asusteita sekä käyttö- ja koristetekstiilejä. Opettelet mm. vaate- ja sisustusompelun perusteita,
erilaisten käsityömateriaalien käsittelyä sekä
työohjeiden tulkintaa. Työt ja tekniikat ovat vapaavalintaisia, opetus etenee opiskelijan oman
taitotason pohjalta. Opiskelija hankkii tarvitsemansa materiaalit itse tai yhteistilauksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

443001 Kehräys, peruskurssi
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ke 16.00–19.30
5.10.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–29.3.2023, tunteja 20
Maarit Leinonen
58 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2022
Haluatko tietää kuka on valmistanut käsityölankasi tai haluaisitko kutoa oman lemmikin
villasta tai karvoista kehrätyillä langoilla? Tule
kehräyskurssille niin tiedät ja voit. Kurssi sopii
aloittelijalle tai voit tulla myös syventämään ja
vahvistamaan jo olemassa olevia kehräystaitojasi. Tehdään perinteestä elävää! Kurssilla
opettelet ja harjoittelet kehräämään rukilla ja
värttinällä. Opit lajittelemaan villat ja karvat sekä
karstaamaan ne kehräämistä varten. Tutustut
myös rukin huoltoon ja kehräyksen historiaan.

kangaspuiden huoltoon ja käsittelyyn) sisältyy
kurssin hintaan. Tarvittaessa osa opetuskerroista voidaan toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
443003 S Kankaankudonnan iltaryhmä
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ti 17.00–20.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 48
10.1.–11.4.2023, tunteja 52
Maarit Leinonen
142 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kankaankudonnan kurssilla opitaan kudonnan
perustaidot, työvaiheet loimen luomisesta,
kankaiden rakentamisesta ja kutomisesta
kankaiden viimeistelyyn. Laajennetaan taitoja
uusien töiden ja tekniikoiden kautta. Opintoja
eriytetään opiskelijoiden henkilökohtaisten
taitojen, toiveiden ja tavoitteiden sekä valittujen
töiden mukaan. Kudonnan töiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna valmiita
malleja, materiaalitietoutta, eri sidosten antamia
mahdollisuuksia ja värioppia. Kursseilla tutustutaan kudottujen tekstiilien historiaan ja paikallisiin perinteisiin malleihin. Opiskelijat hankkivat
itse tai yhteistilauksina kursseilla käytettävät
kudontamateriaalit. Tarvikemaksu (joka liittyy
kangaspuiden huoltoon ja käsittelyyn) sisältyy
kurssin hintaan. Tarvittaessa osa opetuskerroista voidaan toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

443002 S Kankaankudonnan päiväryhmä
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ke 10.00–13.30
7.9.–30.11.2022, Tunteja 48
10.1.–12.4.2023, Tunteja 52
Maarit Leinonen
142 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kankaankudonnan kurssilla opitaan kudonnan
perustaidot, työvaiheet loimen luomisesta,
kankaiden rakentamisesta ja kutomisesta
kankaiden viimeistelyyn. Laajennetaan taitoja
uusien töiden ja tekniikoiden kautta. Opintoja
eriytetään opiskelijoiden henkilökohtaisten
taitojen, toiveiden ja tavoitteiden sekä valittujen
töiden mukaan. Kudonnan töiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna valmiita
malleja, materiaalitietoutta, eri sidosten antamia
mahdollisuuksia ja värioppia. Kursseilla tutustutaan kudottujen tekstiilien historiaan ja paikallisiin perinteisiin malleihin. Opiskelijat hankkivat
itse tai yhteistilauksina kursseilla käytettävät
kudontamateriaalit. Tarvikemaksu (joka liittyy

443004 S Kankaankudonnan iltapäiväryhmä
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ti 13.30–16.45
6.9.–29.11.2022, tunteja 48
10.1.–11.4.2023, tunteja 52
Maarit Leinonen
142 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kankaankudonnan kurssilla opitaan kudonnan
perustaidot, työvaiheet loimen luomisesta,
kankaiden rakentamisesta ja kutomisesta
kankaiden viimeistelyyn. Laajennetaan taitoja
uusien töiden ja tekniikoiden kautta. Opintoja
eriytetään opiskelijoiden henkilökohtaisten
taitojen, toiveiden ja tavoitteiden sekä valittujen
töiden mukaan. Kudonnan töiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna valmiita
malleja, materiaalitietoutta, eri sidosten antamia
mahdollisuuksia ja värioppia. Kursseilla tutustutaan kudottujen tekstiilien historiaan ja paikallisiin perinteisiin malleihin. Opiskelijat hankkivat
itse tai yhteistilauksina kursseilla käytettävät
kudontamateriaalit. Tarvikemaksu (joka liittyy
kangaspuiden huoltoon ja käsittelyyn) sisältyy
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Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
443005 S Kankaankudonnan iltaryhmä,
maanantai
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ma 17.00–20.30
19.9.–28.11.2022, tunteja 40
9.1.–17.4.2023, tunteja 48
Maarit Leinonen
132 €, enintään 10 osallistujaa
Kankaankudonnan kurssilla opitaan kudonnan
perustaidot, työvaiheet loimen luomisesta,
kankaiden rakentamisesta ja kutomisesta
kankaiden viimeistelyyn. Laajennetaan taitoja
uusien töiden ja tekniikoiden kautta. Opintoja
eriytetään opiskelijoiden henkilökohtaisten
taitojen, toiveiden ja tavoitteiden sekä valittujen
töiden mukaan. Kudonnan töiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään apuna valmiita
malleja, materiaalitietoutta, eri sidosten antamia
mahdollisuuksia ja värioppia. Kursseilla tutustutaan kudottujen tekstiilien historiaan ja paikallisiin perinteisiin malleihin. Opiskelijat hankkivat
itse tai yhteistilauksina kursseilla käytettävät
kudontamateriaalit. Tarvikemaksu (joka liittyy
kangaspuiden huoltoon ja käsittelyyn) sisältyy
kurssin hintaan. Tarvittaessa osa opetuskerroista voidaan toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista opiston toimistosta, oletko oikeutettu
opintoseteli avustukseen.

Erikoiskäsityöt
445001 S Käsityöt A
Kaukametsä, ompeluateljee
Ma 17.00–20.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 48
9.1.–3.4.2023, tunteja 48
Sirpa Karjalainen
141 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan perinteisin ja uusin tekniikoin eri materiaaleista asusteita sekä koriste- ja käyttötekstiilejä sisustukseen.
Aihealueina mm. ompelu ja vaatteiden korjaus, erilaiset virkkaus- ja neuletyöt, tilkkutyöt,
kankaanpainanta, koneneulonta, makramee
-solmeilu. Aiheet sovitaan kurssilaisten toiveiden
mukaan. Työt ja tekniikat ovat vapaavalintaisia.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

445002 S Käsityöt B
Kaukametsä, ompeluateljee
Ke 11.00–14.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 48
11.1.–5.4.2023, tunteja 48
Sirpa Karjalainen
141 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan perinteisin ja uusin tekniikoin eri materiaaleista asusteita sekä koriste- ja käyttötekstiilejä sisustukseen.
Aihealueina mm. ompelu ja vaatteiden korjaus, erilaiset virkkaus- ja neuletyöt, tilkkutyöt,
kankaanpainanta, koneneulonta, makramee
-solmeilu. Aiheet sovitaan kurssilaisten toiveiden
mukaan. Työt ja tekniikat ovat vapaavalintaisia.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
445004 S Erikoiskäsityöt A
Kaukametsä, ompeluateljee
To 10.00–13.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 48
12.1.–6.4.2023, tunteja 48
Sirpa Karjalainen
141 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan perinteisin ja uusin tekniikoin eri materiaaleista asusteita sekä koriste- ja käyttötekstiilejä sisustukseen.
Aihealueina mm. kirjonta, tilkkutyöt, erilaiset
virkkaus- ja neuletyöt, koneneulonta, kankaanpainata, makramee -solmeilu. Aiheet sovitaan
kurssilaisten toiveiden mukaan. Työt ja tekniikat
ovat vapaavalintaisia.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
445005 S Puuhapaja
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Ke 16.00–19.30
28.9.–23.11.2022, tunteja 20
18.1.–15.3.2023, tunteja 20
Leinonen Maarit
76 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022
Kurssilla punotaan, sidotaan, vuollaan, virkataan ja neulotaan erilaisia luonnonmateriaaleja,
kuten esimerkiksi Oulujärven kaislaa, joka on
miellyttävän pehmeä lähimateriaali. Kurssi sopii
aloittelijalle. Kurssilla opetellaan ja harjoitellaan
luonnonmateriaalien keräämistä, käsittelyä ja
työstämistä eri menetelmin. Oppilas voi valita
itselleen sopivan tai sopivat tekniikat ja myös
toivomuksia voi esittää.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
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447002 Koru vai koriste
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
Pe 16.30–20.00, La 9.00–15.00,
Su 9.00–15.00
16.9.–13.11.2022, tunteja 32
Pirjo Pääsinniemi
51 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022
Tällä kurssilla opit hartsi- ja helmikorujen valmistusta sekä hopeasaven käyttöä. Hartsikorut
valmistetaan valamalla myrkyttömällä hartsilla korun sisään esimerkiksi kuivattuja pieniä
kukkia, helmiä tai valokuvia. Voit käyttää pieniä
valumuotteja, korupohjia tai päällystettävää
tuotetta. Hopeasavesta muotoillaan koruja, jotka
lopussa poltetaan ja kiillotetaan. Helmikoruissa
yhdistellään edellä mainittuja työtapoja koruiksi
ja korusarjoiksi tai käytetään helmiä yksinään
ns. helmipuun teossa.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla suunnitellaan valmistettavat korut ja tehdään materiaalien yhteistilaukset. Hopeasaven polttomaksu
sisältyy kurssihintaan. Kurssi sopii hyvin
aloittelijalle.
447003 Makramee - solmeillaan etänä
Etäopetustila
To 17.30–20.00, La 10.00–15.15
22.–24.9.2022, tunteja 9
Tarja Reis
19 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022
Tule mukaan makrameen koukuttavaan maailmaan tälle aloittelijalle suunnatulle makrameen
alkeiskurssille. Etänä toteutettavalle kurssille
pääset mukaan kätevästi vaikka omalta kotisohvaltasi käsin.
Kurssilla opit makrameessa yleisimmin käytettäviä solmuja. Solmimme aluksi yhdessä sulan
harjoitustyönä sekä jatkoksi kukka-amppelin
ja pyöreän seinäkranssin. Tavoitteena on,
että osaat itsenäisesti valmistaa aloitetut työt
loppuun tai aloittaa kurssin jälkeen itsenäisesti
uuden työn.
Kurssille liittyäksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden tietokoneeseen/tablettiin tai älypuhelimen
sekä sähköpostiosoitteen. Opiskelija hankkii
materiaalit itse viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen sähköpostiin lähetettävän tarvikelistan
mukaisesti.
447006 Paperia ja vihkoja kierrätysmateriaaleista
Kaukametsä, ompeluateljee
La 10.00–15.15, Su 10.00–15.15
8.–9.10.2022, tunteja 12
Tarja Reis
31 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2022

Oletko koskaan tehnyt itse paperia? Tällä kurssilla opit helpon ja mukavan tekniikan, jolla voit
valmistaa persoonallisia tuotteita.Tällä aloittelijan kurssilla opit valmistamaan kierrätysvihkon, pienen taitellun Maze -kirjasen itsetehdyn
paperin lisäksi.
Ensimmäisenä päivänä tehdään paperia, jonka
koristeeksi voi laittaa vanhentuneita mausteita,
langanpätkiä, värejä, glittereitä, servettejä ym.
Toisena päivänä valmistetaan kierrätysvihkoja
kierrätysmateriaaleista. Vihkoihin voi hyödyntää
mm. vanhojen kirjojen kauniita kansia ja sivuja.
Voit käyttää myös pahvia, kankaita, tarroja, nauhoja, nappeja, muovitaskuja ja kirjekuoria, mitä
vain keksitkin lisätä vihkoosi.
Opiskelija hankkii käytettävät materiaalit itse
ennen kurssin alkua.
447007 Muovaillaan Fimosta, alkeiskurssi
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
La 10.00–15.30, Su 10.00–15.30
8.–9.10.2022, tunteja 14
Kati Nevalainen
33 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022
Kurssilla perehdytään polymeerimassojen
(esim. Fimo)käyttöön alkeista lähtien ja opetellaan perustekniikoita muotoiluun. Tavoitteena on
pystyä työstämään Fimosta pieniä kappaleita
esim. koruihin ja askarteluun sekä kasaamaan
korut valmiiksi.
Mukaan tarvitset Fimo -massaa omien värimieltymystesi mukaan (saatavilla askarteluliikkeistä), kaulimen, essun ja askarteluveitsen. Voit
lunastaa opettajalta koukkuja ja lenkkejä käytön
mukaan tai tuoda omia.
447009 Laserleikkaus - vanerisia koruja ja
muuta pientä
Keskuskoulu
La 9.00–16.00, Su 9.00–14.30
29.–30.10.2022, tunteja 14
Perttu Alakorpi
33 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2022
Jos olet kiinnostunut vanerista tehdyistä koruista
tai koristeita, on tämä kurssi juuri sinulle. Kurssilla opiskelija tutustuu vektoripiirtämiseen ja
pääsee toteuttamaan omia ideoita laserleikkurin
avulla. Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun ja
sisältää yhden A4-kokoisen laserleikkausvanerin.
447010 S Emaloinnin alkeet
Kaukametsä, piirustus- ja maalausluokka
La 10.00–15.30, Su 10.00–15.30
29.10.–6.11.2022, tunteja 24
Kati Nevalainen
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51,00 € enintään 10 osallistujaa Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2022
Kurssilla perehdytään emalointitekniikoihin ja
niiden mahdollisuuksiin sekä”väritetään/maalataan” lämmönkestäviä pintoja kylmäemalilla (n.
200°C)esimerkiksi kuparilevylle. Osat paistetaan
ja kasataan yhdessä vaikkapa korvakoruiksi.
Pääpaino tuotteissa on pienissä korukokoisissa
kappaleissa. Kurssin aikana saat myös perustietoja kuumaemaloinnista ja tutustut emaloinnin
historiaan.Tavoitteena on tutustua emaloinnin
uskomattomiin mahdollisuuksiin ja oppia maalaamaan peruskappaleita.
Kurssilla on mahdollisuus ostaa opettajalta emaloitavaa materiaalia. Voit myös emaloida omiin
valmiisiin pohjiin. Ota mukaan pyyhe, essu,
pieniä pensseleitä ja vanupuikkoja.

aalitilaus. Polttomaksu määräytyy teosten koon
mukaan.
447013 Joulua askarrellen
Kaukametsä, ompeluateljee
La 9.00–14.30, Su 9.00–14.30
3.–4.12.2022, tunteja 12
Pirjo Pääsinniemi
25 €, enintään 10 osallistujaa Ilmoittautuminen
päättyy 17.11.2022
Kurssilla askarrellaan jouluisia koristeita
erilaisista materiaaleista: voit tehdä värillisistä
lasiputkista himmeleitä, vanhoista kirjoista enkeleitä, valmistaa kangas- tai huopatonttuja tai
vaikka jouluisen kranssin. Materiaaleinasi voivat
olla myös helmet, kävyt tai lanka. Materiaalilista lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen.

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Kädentaitojen lyhytkurssit kevät

447011 Jouluiset kaislatyöt
Vienankatu 5-7 Tekstiilityötila
Pe 17.00–20.30, La 10.00–14.30
25.–26.11.2022, tunteja 9
Maarit Leinonen
22 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.11.2022

448001 Farkkujen uusi elämä
Kaukametsä, ompeluateljee
Pe 16.30–19.00, La 9.00–15.30,
Su 9.00–15.30
13.–22.1.2023, tunteja 34
Pirjo Pääsinniemi
56 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023

Kurssilla punotaan ja sidotaan suuri kaislatähti
ja -pukki Oulujärven kaislasta, joka on miellyttävän pehmeä ja näyttävä lähimateriaali.
Kurssi sopii aloittelijalle. Kurssilla käydään läpi
kaislatyön perusteet, kaislan kerääminen ja
säilyttäminen sekä työvälineet. Kaislatähti ja
-pukki valmistetaan sitomalla ja punomalla ja työ
viimeistellään huolellisesti.

Kurssilla ideoidaan ja ommellaan vanhoista
farkuista uusia tuotteita sekä uudistetaan muita,
käyttämättä jääneitä vaatteita erilaisia materiaaleja lisäämällä. Farkuista opit valmistamaan
kasseja, mattoja, koreja tai vaikka tossuja valintasi mukaan. Opit myös hyödyntämään vanhat
vetoketjut koruiksi.

Opiskelijalla pitää olla mukana perustyövälineet:
mittanauha, suuret nuppineulat, sakset, puukko ja työalusta. Tarkempi ohjeistus lähetetään
sähköpostilla ennen kurssin alkua viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen.
447012 Lahjoja lasista
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
La 9.00–14.30, Su 9.00–14.30
19.–27.11.2022, tunteja 24
Pirjo Pääsinniemi
56 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2022
Kurssilla opetetaan lasin työstämistä työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Perehdyt
monipuolisesti lasitöissä käytettäviin erilaisiin
lasilaatuihin ja -tekniikoihin ja harjoittelet tekniikoita valmistamalla jouluisia lasitöitä, koruja tai
ikkunakoristeita.
Varaa mukaasi napakat suojakäsineet ja -lasit
ja vedenpitävä tussi. Työvälineitä voi lainata
opistolta. Tarvittaessa tehdään yhteinen materi-
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Kurssilla opit valmistamaan pienen ryijyn
ompelemalla ryijysolmuja pohjakankaalle. Voit
yhdistellä työhön erilaisia neulelankoja, joista
villa- ja sekoitelangat ovat helpoin ommella.
Huopuvat tai hahtuvalangat eivät sovi työskentelyyn, langan puikkokoko 4-5 on sopiva.
Valmiin työn koko on noin 40x40cm. Opiskelija
hankkii lankamateriaalin itse, opettajalta voi
lunastaa pohjakangasta. Tarvikelista mm. lankojen määrästä lähetetään sähköpostilla viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen.
448003 Huovutus
Kaukametsä, ompeluateljee
Pe 16.30–20.00, La 9.00–15.30,
Su 9.00–15.30
10.–12.2.2023, tunteja 18
Pirjo Pääsinniemi
35 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2023
Kurssilla valmistetaan neulalla huovuttamalla
mm. tauluja ja kortteja silkki- ja kuitupaperille
tai märkähuovutetaan tauluja ja pöytäliinoja
lampaan – ja merinovillasta. Voit huovuttaa
myös erilaisia eläinhahmoja. Valintasi mukaan
opettelet joko kuiva- tai märkähuovutuksen,
kokeilet nuno- huovutusta kankaille tai vapaalankahuovutusta, johon tarvitaan huopuvia
lankoja. Kurssille voi tuoda omia materiaaleja tai
lunastaa niitä opettajalta menekin mukaan.
448004 Tuftaus
Kaukametsä, ompeluateljee
Pe 16.30–20.00, La 9.00–12.30,
Su 9.00–12.30
24.–26.2.2023, tunteja12
Pääsinniemi Pirjo
35 €, enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2023
Kurssilla opetellaan käyttämään tuftauslaitetta ja
kehikkoa, joiden avulla kankaalle saadaan langoilla aikaiseksi ryijymäistä pintaa. Voit työstää
itsellesi pienen seinätekstiilin tai tyynynpäällisen. Ota mukaan erilaisia neulelankoja, esim.
käyttämättä jääneitä vyyhtejä, kerien loppuja,
paksumpaa ja ohuempaa lankaa. Lankojen on
hyvä kuitenkin olla sileitä ja kierteisiä, hahtuvalanka ei sovi työskentelyyn. Lankojen puikkokoko on enintään 5 mm. Pohjakangas kuuluu kurssin hintaan. Kurssilla voit opetella käyttämään
myös tuftausneulaa mikäli sinulla on sellainen.
Kurssi sopii myös yläasteikäisille.

448006 Pääsiäisaskartelu
Kaukametsä, ompeluateljee
La 9.00–14.30, Su 9.00–14.30
25.–26.3.2023, tunteja 14
Pirjo Pääsinniemi
25 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2023
Kurssilla askarrellaan pääsiäiskoristeita erilaisista materiaaleista: opit tekemään mosaiikkimunia, kukkia paperinarusta ja helmistä sekä
kransseja oman valintasi mukaan. Lista materiaaleista lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen sähköpostitse.
448007 S Katiskaverkko -veistokset
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
La 9.00–15.30, Su 9.00–15.30
29.4.–7.5.2023, tunteja 28
Pirjo Pääsinniemi
50 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2023
Kurssilla valmistetaan luonnollisen kokoisia
isoja lintuja ja metsän eläimiä puutarhaan sekä
pienempiä koristeita sisustukseen ja parvekkeelle. Puutarhaveistoksiin tulee useita kerroksia katiskaverkkoa päällekkäin ja pinnan voi
maalata. Pienemmissä veistoksissa voit valita
useista pinnoitusvaihtoehdoista. Tarvitset mukaasi napakat (mielellään nahkaiset) suojakäsineet, pienet kärkipihdit ja terävät sivuleikkurit.
Tarkempi lista tarvikkeista lähetetään viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen sähköpostilla.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
448008 Muotoilubetonia sisustukseen ja
puutarhaan
Kaukametsä, kuvanveistoluokka
La 9.00–16.30, Su 9.00–15.30
15.–23.4.2023, tunteja 30
Pirjo Pääsinniemi
50 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.4.2023
Kurssilla opit käsittelemään muotoilubetonia
ja pääset kokeilemaan erilaisia tekniikoita sen
työstämisessä. Muotoilubetoni käyttäytyy saven
tavoin, mutta sitä ei tarvitse polttaa. Kurssilla
valmistetaan ensimmäisenä viikonloppuna kevyitä töitä sisustukseen ja puutarhaan kaulimalla, valamalla, päällystämällä valmiita tuotteita
tai muotoilemalla kuin savea. Toisena viikonloppuna työt viimeistellään haluamallasi tavalla.
Tarvikelista lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen sähköpostilla.
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448002 Pienet ryijyt
Kaukametsä, ompeluateljee
Pe 16.30–19.00, La 9.00–14.30,
Su 9.00–14.30
27.–29.1.2023, tunteja 15
Pirjo Pääsinniemi
30 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2023
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448009 S Neulekone tutuksi
Kaukametsä, ompeluateljee
Ti 17.00–20.30, Ke 17.00–20.30,
To 17.00–20.30, La 10.00–16.00,
Su 10.00–16.00
3.–10.5.2023, tunteja 30
Sirpa Karjalainen
50 €, enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.4.2023
Kurssilla opetellaan neulekoneen ja työvälineiden hallintaa, harjoitellaan perustyötapoja,
kaavainlaitteen käyttöä, sekä perehdytään
neuletyön viimeistelyyn. Valmistetaan neuleita
aikuisille ja lapsille esim. neuletakkeja, puseroita. Työt ovat vapaavalintaisia. Opistolla on
opiskelijoiden käytössä Brother –neulekoneita.
Kurssi-info lähetetään sähköpostitse ennen
kurssin alkua.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Tekninen työ
Puu- ja metallityökurssilla ei saa työstää
seuraavia materiaaleja: kestopuuta, likaista
puuta, naulaisia puita, ulkomaisia puulajeja
suurissa määrin, mdf-levyä eikä laminaatteja.
Varastoon ei tuoda enempää materiaaleja,
kuin sen hetkiseen työhön on tarve. Opiskelijan on itse pystyttävä liikuttamaan työssä
tarvittavia materiaaleja.
451001 S Puu -ja metallityö, maanantai
Keskuskoulu
Ma 17.00–20.30
29.8.–12.12.2022, tunteja 32
Perttu Alakorpi
66 € ,enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2022
Kurssilla valmistetaan omavalintaisia töitä
puusta ja metallista - voit luoda uutta, korjata tai
tuunata vanhaa. Kurssin tavoitteena on laajentaa aiemmin opittua teknistä osaamista. Tilassa
työskentely edellyttää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä (sopiva työasu, kuulosuojaimet, suojalasit ja lisäksi suositellaan suojakenkien käyttöä). Materiaalit kurssilainen hankkii itse.
Huomioi! Kokoontuminen joka toinen viikko.
Opetusta ei järjestetä 5.12.2022.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
451002 S Puu -ja metallityö, tiistai
Keskuskoulu
Ti 17.00–20.30
30.8.–13.12.2022, tunteja 32
Perttu Alakorpi
66 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2022
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Kurssilla valmistetaan omavalintaisia töitä
puusta ja metallista - voit luoda uutta, korjata tai
tuunata vanhaa. Kurssin tavoitteena on laajentaa aiemmin opittua teknistä osaamista. Tilassa
työskentely edellyttää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä (sopiva työasu, kuulosuojaimet, suojalasit ja lisäksi suositellaan suojakenkien käyttöä). Materiaalit kurssilainen hankkii itse.
Huomioi! Kokoontuminen joka toinen viikko.
Opetusta ei järjestetä 6.12.2022.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
451003 S Taitaja -paja, keskiviikko
Lehtikankaan monitoimitalo
Ke 17.00–20.30
14.9.–29.11.2022, tunteja 40
11.1.–29.3.2023, tunteja 44
Jorma Hevosmaa
148 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia
käyttöesineitä omaan käyttöön. Keskeisinä
tavoitteina on idean saattaminen suunnittelun
kautta valmiiksi tuotteeksi. Oivaltava, omaperäinen ja monipuolinen materiaalien käyttö
ja niiden tarkoituksenmukainen yhdistäminen
on tekemisen keskiössä. Jokainen oppija saa
henkilökohtaista ohjausta niin suunnitteluun
kuin valmistukseenkin. Kurssilla on mahdollista
opetella käyttämään perinteisten koneiden ja
laitteiden sekä käsityövälineiden lisäksi LASER-leikkuria.
Opiskelija hankkii tarvitsemansa materiaalin
itse.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen. Sopii lukion valinnaiskurssiksi.
451010 S Puu -ja metallityö, maanantai, jatko
Keskuskoulu
Ma 17.00–20.30
9.1.–17.4.2023, tunteja 32
Perttu Alakorpi
66 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.12.2022
Kurssilla valmistetaan omavalintaisia töitä
puusta ja metallista - voit luoda uutta, korjata tai
tuunata vanhaa. Kurssin tavoitteena on laajentaa aiemmin opittua teknistä osaamista. Tilassa
työskentely edellyttää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä (sopiva työasu, kuulosuojaimet, suojalasit ja lisäksi suositellaan suojakenkien käyttöä). Materiaalit kurssilainen hankkii itse.
Huomioi! Kokoontuminen joka toinen viikko.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Kurssilla valmistetaan omavalintaisia töitä
puusta ja metallista - voit luoda uutta, korjata tai
tuunata vanhaa. Kurssin tavoitteena on laajentaa aiemmin opittua teknistä osaamista. Tilassa
työskentely edellyttää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä (sopiva työasu, kuulosuojaimet, suojalasit ja lisäksi suositellaan suojakenkien käyttöä). Materiaalit kurssilainen hankkii itse.
Huomioi! Kokoontuminen joka toinen viikko.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
451201 Puu- ja metallityön viikonloppukurssi
Keskuskoulu
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
26.–27.11.2022, tunteja 16
Perttu Alakorpi
32 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2022
Puu- ja metallityön viikonloppukurssilla opiskelijan on mahdollisuus valmistaa puu- ja metallintyöstökoneita hyväksi käyttäen omia ideoitaan
tai saattaa valmiiksi keskeneräisiksi jääneitä
projektejaan.
Kurssilla käytettävät materiaalit opiskelija hankkii itse.

Entisöinti ja verhoilu
452001 S Entisöinti ja verhoilu 1, peruskurssi, päivä
Timperi, verhoilu
Ma 12.30–16.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022
Entisöinnin ja verhoilun peruskurssilla opetellaan huonekalujen puhdistus, korjaus, verhoilu
ja pintakäsittely eri menetelmin. Opiskelija
työstää haluamiansa huonekaluja tai esineitä
oman kiinnostuksensa ja taitotasonsa mukaan.
Opetuksessa huomioidaan työturvallisuusvaatimukset sekä käytettävien aineiden säilytys ja
hävittäminen.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

452002 Entisöinti ja verhoilu 2, peruskurssi,
ilta
Timperi, verhoilu
Ma 17.00–20.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022
Entisöinnin ja verhoilun peruskurssilla opetellaan huonekalujen puhdistus, korjaus, verhoilu
ja pintakäsittely eri menetelmin. Opiskelija
työstää haluamiansa huonekaluja tai esineitä
oman kiinnostuksensa ja taitotasonsa mukaan.
Opetuksessa huomioidaan työturvallisuusvaatimukset sekä käytettävien aineiden säilytys ja
hävittäminen.
452003 Entisöinti ja verhoilu 3, peruskurssi,
ilta
Timperi, verhoilu
Ti 17.00–20.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022
Entisöinnin ja verhoilun peruskurssilla opetellaan huonekalujen puhdistus, korjaus, verhoilu
ja pintakäsittely eri menetelmin. Opiskelija
työstää haluamiansa huonekaluja tai esineitä
oman kiinnostuksensa ja taitotasonsa mukaan.
Opetuksessa huomioidaan työturvallisuusvaatimukset sekä käytettävien aineiden säilytys ja
hävittäminen.
452004 S Entisöinti ja verhoilu 1, jatkokurssi,
päivä
Timperi, verhoilu
Ma 12.30–16.00
9.1.–3.4.2023, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Kurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja
taitoja kalusteiden entisöinnissä ja verhoilussa.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
452005 Entisöinti ja verhoilu 2, jatkokurssi,
ilta
Timperi, verhoilu
Ma 17.00–20.30
9.1.–3.4.2023, tunteja 48
Leila Suutari
106 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Kurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja
taitoja kalusteiden entisöinnissä ja verhoilussa.
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451011 S Puu -ja metallityö, tiistai, jatko
Keskuskoulu
Ti 17.00–20.30
10.1.–18.4.2023, tunteja 32
Perttu Alakorpi
66 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.12.2022
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452006 Entisöinti ja verhoilu 3, jatkokurssi,
ilta
Timperi, verhoilu
Ti 17.00–20.30
10.1.–4.4.2023, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2023
Kurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja
taitoja kalusteiden entisöinnissä ja verhoilussa.
452501 Entisöinti ja verhoilu, viikonloppukurssi, syksy
Timperi, puutyö
Pe 17.00–20.30, La 9.00–16.30, Su 9.00–16.30
7.10.–6.11.2022, tunteja 40
Leila Suutari
96 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022
Kurssilla voit valmistaa helppoja ja yksinkertaisia puutöitä sekä kunnostaa ja verhoilla vanhoja
huonekaluja. Kurssi sopii myös aloittelijalle.
Opiskelija hankkii tarvitsemansa puumateriaalin
itse.
452511 Entisöinti ja verhoilu, viikonloppukurssi, kevät
Timperi, puutyö
Pe 17.00–20.30, La 9.00–16.30, Su 9.00–16.30
24.2.–2.4.2023, tunteja 40
Leila Suutari
96 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.2.2023
Kurssilla voit valmistaa helppoja ja yksinkertaisia puutöitä sekä kunnostaa ja verhoilla vanhoja
huonekaluja. Kurssi sopii myös aloittelijalle.
Opiskelija hankkii tarvitsemansa puumateriaalin
itse.

Otanmäen ja Vuolijoen kurssit
993001 S Entisöinti ja verhoilu peruskurssi,
Otanmäki
Otanmäki, koulu
Ke 17.00–20.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022
Kurssilla opit korjaamaan, tuunaamaan sekä
pintakäsittelemään kalusteita, ovia, ikkunoita
sekä leluja perinteisin ja uusin menetelmin. Voit
myös opetella verhoilemaan vanhoja ja uudempia kalusteita.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
993002 Entisöinti ja verhoilu jatkokurssi,
Otanmäki
Otanmäki, koulu
Ke 17.00–20.30
11.1.–5.4.2023, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 11.1.2023
Kurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja
tietoja ja taitoja.
993004 Entisöinnin viikonloppukurssi Otanmäki, kevät
Otanmäki, koulu
La 9.00–16.30, Su 9.00–16.30
21.1.–19.3.2023, tunteja 48
Leila Suutari
106 €, enintään 10 osallistujaa Ilmoittautuminen
päättyy 12.1.2023
Kurssilla syvennetään perustaitoja kalusteiden
kunnostuksesta ja verhoilusta.
993005 Jouluaskartelua, Otanmäki
Otanmäki, koulu
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
26.–27.11.2022, tunteja 12
Leila Suutari
25 €, enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2022
Kurssilla valmistetaan mm. joulukoristeita,
kortteja ja erilaisia lahjatavaroita, kuten ovikoristeita, sytykeruusuja ja erilaisia enkeleitä. Alle 12
-vuotiailta peritään puolet kurssimaksusta.
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Tanssi
810001 Baila al ritmo con Marja
Kajaanin lyseo, pieni liikuntasali
Ke 17.00–18.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–26.4.2023, tunteja 20
Marja Kemppainen
66 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssilla opit tunnistamaan eri musiikkityylejä,
kuten mm. hip hop, dancehall, salsa, cumbia,
reggaeton, merengue ja bachata. Opit liikuttamaan kehoa kokonaisvaltaisesti musiikin
rytmiin. Tunti koostuu intervallityyppisestä ohjelmasta, jossa osa liikkeistä tehdään nopealla,
osa hitaammalla tempolla. Tunnin kuormittavuutta ja liikesarjojen haastavuutta lisätään
pikkuhiljaa kauden edetessä. Varusteiksi juomapullo ja sisäliikuntavaatteet. Osa opetuksesta
voidaan toteuttaa etäopetuksena.
810002 S Baila al ritmo con Soraida
Keskuskoulu
Ti 16.30–17.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–5.4.2023, tunteja 16
Soraida Tsutsunen
58 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Tanssiaskeleet ja musiikki perustuvat erilaisiin tanssimuotoihin, joita ovat muun muassa
merengue, cumbia, reggaeton, salsa, mambo,
salsaton, flamenco ja voimme lisätä mielen mukaan musiikkilajeja. Tunti koostuu intervallityyppisestä ohjelmasta, jossa osa liikkeistä tehdään
nopealla, osa hitaammalla tempolla. Tarvitset
tunneille mukaan joustavat sisäliikuntavarusteet
ja juomapullon.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
810003 Kirkkoahon Lavis®
Kirkkoahon koulu
Ke 16.45–17.45
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–26.4.2023, tunteja 20
Kai Tuomiranta
66 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Lavis© on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja
jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin,
joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten
humppa, jenkka, rock, cha cha ja tango. Lavis
on niin hauskaa, että et edes huomaa kuntoi-

levasi. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
810005 Lavis®
Keskuskoulu
Ti 17.45–18.45
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Kai Tuomiranta
66 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Lavis© on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja
jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin,
joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten
humppa, jenkka, rock, cha cha ja tango. Lavis
on niin hauskaa, että et edes huomaa kuntoilevasi. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
810006 Lavis® alkeet A
Kajaanihalli
Ke 11.00–12.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–26.4.2023, tunteja 20
Kai Tuomiranta
66 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Lavis alkeet on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat
lähteä aivan perusaskeleista ja koreografioista.
Lavis© on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja
jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin,
joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten
humppa, jenkka, rock, cha cha ja tango. Lavis
on niin hauskaa, että et edes huomaa kuntoilevasi. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
810007 S Lavis® alkeet B
Musiikkiopisto, Leihu-sali, Koskikatu 2
To 11.00–12.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
12.1.–27.4.2023, tunteja 20
Kai Tuomiranta
66 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Lavis alkeet on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat
lähteä aivan perusaskeleista ja koreografioista.
Lavis© on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja
jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin,
joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten
humppa, jenkka, rock, cha cha ja tango. Lavis
on niin hauskaa, että et edes huomaa kuntoilevasi. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
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Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

LIIKUNTA

Jooga
811001 S Jooga
Seminaarin koulu
Ma 16.30–18.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–24.4.2023, tunteja 28
Sirpa Heikkinen
89 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Jooga-ryhmiin ovat tervetulleita niin joogaharrastusta aloittelevat kuin myös joogaryhmissä jo
mukana olleet. Harjoittelu pohjautuu SJL – joogaan hoitaen kehoa kokonaisvaltaisesti fyysisillä
harjoituksilla, joita syventää tietoinen läsnäolo,
luonnollinen hengitystapa ja rentoutuminen.
Mukaan joustava, lämmin asu ja joogamatto.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Kulku liikuntasaliin koulun
takaa, joen puolelta.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
811003 Muistijooga
Musiikkiopisto, Leihu-sali, Koskikatu 2
Ke 10.45–12.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 20
11.1.–26.4.2023, tunteja 25
Sirpa Heikkinen
82,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssi on suunnattu niille, jotka tuntevat tarvetta
aivojumppaan ja haluavat säilyttää muistinsa
toimivana ja vireänä mahdollisimman pitkään
helpon perusjoogan ja muistijoogatehtävien
keinoin. Tunnilla tehdään kokonaisvaltainen kehon ja mielen harjoitus, joka keskittyy erityisesti
aivojen aktivointiin. Tavoitteena on ylläpitää harjoittajan toiminnallisia kykyjä ja keskittymiskykyä sekä aivojen hyvinvointia ja muistitoimintaa.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
811004 S Seniorijooga
Entisen Hauholan koulun liikuntasali
To 16.00–17.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
12.1.–27.4.2023, tunteja 20
Sirpa Heikkinen
63 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kokonaisvaltaisesti hoitava ja lempeä joogaharjoitus, jota syventää luonnollinen hengitys ja
rentoutuminen. Fyysiset harjoitukset tehdään
tietoisesti omaa kehoa kuunnellen ja sen rajoituksia kunnioittaen. Mukaan joustava, lämmin
asu ja joogamatto. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

811002 S Meditatiivinen jooga
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ke 13.30–15.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–26.4.2023, tunteja 30
Sirpa Heikkinen
92 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Meditatiivisen joogan pohjautuu SJL-hathajoogaan, jossa harjoitukset tehdään rauhallisesti hengittäen keskittyneesti ja omaa kehoa
kuunnellen. Harjoitus päättyy rentoutumiseen,
jossa keho ja meili pääsevät rauhoittumaan ja
ottamaan vastaan harjoituksen vaikutukset. Varaa tunnille joogamatto, joustavat vaatteet sekä
rentoutumiseen peitto.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
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811005 S Paltaniemen jooga
Paltaniemen koulu
To 13.30–15.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–27.4.2023, tunteja 30
Sirpa Heikkinen
92 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Jooga-ryhmiin ovat tervetulleita niin joogaharrastusta aloittelevat kuin myös joogaryhmissä jo
mukana olleet. Harjoittelu pohjautuu SJL – joogaan hoitaen kehoa kokonaisvaltaisesti fyysisillä
harjoituksilla, joita syventää tietoinen läsnäolo,
luonnollinen hengitystapa ja rentoutuminen.
Mukaan joustava, lämmin asu ja joogamatto.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Lempeää joogaa, jossa yhdistyvät hengityksen
tahdissa tehtävät liikkeet, hathajooga-asennot
ja pitkät yin-jooga-asennot. Dynaamiset liikkeet
avaavat ja voimistavat kehoa. Vastapainona
yin-jooga-asennot palauttavat kehoa ja vaikuttavat sidekudoksiin saakka. Harjoitukset tehdään
omaa kehoa kuunnellen. Tarvitset tunnille mukavat vaatteet ja joogamaton. Voit ottaa mukaasi
omia joogavälineitä, esim. tiilet, viltin tai bolsterin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta
joogasta. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

Kurssilla edetään perusasennoista niiden haastavampiin versioihin, käsitasapainoiluihin sekä
vaativampiin taaksetaivutuksiin ja ylösalaisin
liikkeisiin kuten kyynärvarsiseisontaan. Tarvitset tunneille mukaasi joogamaton, joustavat
vaatteet ja rentoutusharjoitusta varten viltin.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena. Kulku saliin rakennuksen takaa
joen puolelta.
811008 S Aktiivinen liikkuvuus & yin-jooga
Kajaanin lyseo, pieni liikuntasali
Ke 18.10–19.40
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–26.4.2023, tunteja 30
Marja Kemppainen
92 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Yhdistelmätunti, jossa tunnin alussa harjoitellaan lisäämään liikkuvuutta aktiivisesti, eli
kehon lihasvoimaa käyttäen ja sen jälkeen
rauhoitutaan Yin-joogan passiivisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Yin-jooga perustuu joogaan
ja kiinalaisen lääketieteen meridiaanioppiin.
Fyysisesti Yin-jooga vaikuttaa lihaskalvoihin ja
nivelpintoihin. Rauhallinen harjoitus aktivoi myös
parasympaattista hermostoa, mikä edesauttaa
palautumista ja toimii vastapainona aktiiviselle tai stressaavalle arjelle. Opit tunnistamaan
oman kehosi viestejä ja rauhoittamaan mieltä
ja kehoa mm. tietoisen hengityksen kautta. Varusteiksi tarvitset joogamaton, viltin ja mukavat
vaatteet. Apuvälineiksi on hyvä varata myös
joogatiiliä sekä bolsteri/tyyny. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

811007 Voimajooga
Seminaarin koulu
Ti 17.00–18.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–25.4.2023, tunteja 30
Marja Kemppainen
92 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssilla opit perinteisen fyysisen joogan harjoituksia, joihin kuuluu asanat, eli jooga-asennot,
hengitys- ja hengitystekniikkaharjoituksia sekä
keskittymis- ja rentoutusharjoituksia. Kurssilla
opit kehittämään voimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kehontuntemusta sekä mielenhallintaa.

811011 Äijäjooga A
Seminaarin koulu
Ma 18.30–20.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–24.4.2023, tunteja 28
Sirpa Heikkinen
89 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Äijäjoogassa tehdään miehille sopivia harjoituksia, jotka venyttävät ja voimistavat kehoa monipuolisesti. Jäykkyys ei haittaa, eikä
ennakkotietoa joogasta tarvita. Tarkoitus ei ole
seistä päällään, vaan rauhassa omilla jaloillaan.
Helppoa ja rentouttavaa sekä hyvää tasapainoa kaikelle suorittamiselle. Mukaan joustava,
lämmin asu ja joogamatto. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Kulku liikuntasaliin koulun takaa, joen puolelta.
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811006 S Kirkkoahon jooga
Kirkkoahon koulu
Ke 19.15–20.15
7.9.–7.12.2022, tunteja 16
11.1.–5.4.2023, tunteja 16
Kaisu Huotari
58 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
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811012 Äijäjooga B
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ke 9.00–10.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–26.4.2023, tunteja 30
Sirpa Heikkinen
92 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Äijäjoogassa tehdään miehille sopivia harjoituksia, jotka venyttävät ja voimistavat kehoa monipuolisesti. Jäykkyys ei haittaa, eikä
ennakkotietoa joogasta tarvita. Tarkoitus ei ole
seistä päällään, vaan rauhassa omilla jaloillaan.
Helppoa ja rentouttavaa sekä hyvää tasapainoa kaikelle suorittamiselle. Mukaan joustava,
lämmin asu ja joogamatto. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
811014 Hybridikurssi: Flow-jooga
Keskuskoulu, Martin sali
To 17.15–18.45
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–27.4.2023, tunteja 28
Marja Kemppainen
89 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Tunti sisältää alkukeskittymisen, valmistavan
alkuverryttelyn, dynaamisen sarjana etenevän
asanaharjoituksen, rauhoittavan loppuverryttelyn ja loppurentoutuksen. Asennot ovat lyhytkestoisia ja siirtymät asentojen välillä ovat osa harjoitusta. Kurssilla opit kehittämään lihaskuntoa,
tasapainoa, liikkuvuutta ja kehontuntemusta.
Varusteiksi tarvitsen luistamattoman joogamaton
ja joustavat sisäliikuntavaatteet. Voit osallistua
hybridikurssille paikan päällä Keskuskoululla
tai etäyhteydellä kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja
lähettää osallistumislinkin tunnille sähköpostiisi.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
kokonaan etäopetuksena.
811016 Hybridikurssi: Yin-jooga
Keskuskoulu, Martin sali
To 19.00–20.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–27.4.2023, tunteja 28
Tunteja 24 sl, 28 kl
Marja Kemppainen
89 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Yin-jooga perustuu joogan asentoihin ja hengitysharjoituksiin sekä kiinalaisen lääketieteen
meridiaanioppiin. Harjoituksen asennot ovat
passiivisia ja pitkäkestoisia. Fyysisesti Yin-jooga
vaikuttaa sidekudoksiin ja parantaa liikkuvuutta.
Rauhallinen harjoitus aktivoi parasympaattista
hermostoa, mikä edesauttaa palautumista ja
toimii vastapainona aktiiviselle tai stressaavalle
arjelle. Kurssilla opit kiinalaisen lääketieteen
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mukaisista energiakanavista, eli meridiaaneista
ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin. Varusteiksi
tarvitset joogamaton, viltin ja mukavat vaatteet.
Apuvälineiksi kannattaa varata myös joogatiiliä
ja bolsteri/tyyny. Voit osallistua hybridikurssille
paikan päällä Keskuskoululla tai etäyhteydellä
kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen
välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin
tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa kokonaan etäopetuksena.
811017 Hybridikurssi: Perjantaiaamun jooga
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Pe 7.40–9.10
9.9.–2.12.2022, tunteja 24
13.1.–28.4.2023, tunteja 28
Sirpa Heikkinen
89 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022
Jooga-ryhmiin ovat tervetulleita niin joogaharrastusta aloittelevat kuin myös joogaryhmissä
jo mukana olleet. Harjoittelu pohjautuu SJL
– joogaan hoitaen kehoa kokonaisvaltaisesti
fyysisillä harjoituksilla, joita syventää tietoinen läsnäolo, luonnollinen hengitystapa ja
rentoutuminen. Mukaan joustava, lämmin asu
ja joogamatto. Voit osallistua hybridikurssille
paikan päällä Leihu-salissa tai etäyhteydellä
kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen
välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin
tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa kokonaan etäopetuksena.
811019 Kevään luontojooga
Useita eri kokoontumispaikkoja
La 11.00–12.00, Su 11.00–12.00
6.–14.5.2023, tunteja 5
Marja Kemppainen
14 €, enintään 20 osallistujaa
lImoittautuminen päättyy 30.4.2023
Luontojoogaharjoitus perustuu hathajoogaan,
jonka harjoituksiin kuuluu jooga-asentoja,
hengitys- ja hengitystekniikkaharjoituksia sekä
rentoutus-/keskittymisharjoituksia. Harjoituksissa on vaikutteita myös muista kehontuntemusta
tukevista lajeista, kuten tanssista tai kamppailulajeista. Harjoitukset kehittävät voimaa,
tasapainoa, liikkuvuutta ja kehontuntemusta
sekä rauhoittavat mieltä. Harjoitukset tehdään
pääasiassa seisoen tai kävellen ja hyödynnetään ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.
Saat myös ideoita intuitiiviseen ja leikittelevään
liikkumiseen sekä opit tuntemaan oman kehosi
paremmin. Varusteiksi riittää sään mukainen
vaatetus ja juomapullo. la 6.5. Kokoontuminen Linnanraunioilla su 7.5. Kokoontuminen
Kajaanihallin ylätasanteella (rautatien vieressä)
la 13.5. Kokoontuminen Pöllyvaaran parkkipaikalla su 14.5. Kokoontuminen Hoikanlammen
uimarannalla

812301 S Maanantain kuntojumppa
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ma 11.15–12.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Elisa Leinonen
63,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kurssin tavoitteena on asiakkaan lihaskunnon
ylläpitäminen ja kehittäminen. Kurssilla opetellaan monipuolisesti erilaisten lihaskuntoliikkeiden tekniikoita ja kehon liikehallintaa. Kurssin
jälkeen asiakas tietää turvallisen ja terveellisen
lihaskuntoa edistävän liikunnan merkityksen
arjessaan. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoitukset ja venyttelyt. Tunnilla askelletaan ja jumpataan iskelmämusiikin tahtiin.
Kurssi sopii kaikille asiakkaille iästä ja kuntotasosta riippumatta! Tarvitset tunnille mukaan
jumppamaton ja juomapullon. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812302 S Torstain kuntojumppa
Kajaanihalli
To 12.00–13.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
12.1.–27.4.2023, tunteja 20
Elisa Leinonen
66 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin tavoitteena on asiakkaan lihaskunnon
ylläpitäminen ja kehittäminen. Kurssilla opetellaan monipuolisesti erilaisten lihaskuntoliikkeiden tekniikoita ja kehon liikehallintaa. Kurssin
jälkeen asiakas tietää turvallisen ja terveellisen
lihaskuntoa edistävän liikunnan merkityksen
arjessaan. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoitukset ja venyttelyt. Tunnilla askelletaan ja jumpataan iskelmämusiikin tahtiin.
Kurssi sopii kaikille asiakkaille iästä ja kuntotasosta riippumatta! Tarvitset tunnille mukaan
jumppamaton ja juomapullon. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812303 Kunto- ja välinejumppa, syksy
Seminaarin koulu
Ke 16.15–17.45
14.9.–7.12.2022, tunteja 24
Eija Kontio
44 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022
Tunti soveltuu niin aloittelijoille kuin jo jonkin
verran lihaskuntoa ja kestävyyttä omaaville.

Sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto- osuuden,
jolloin hyödynnetään erilaisia välineitä ja oman
kehon vastusta, sekä lopuksi venyttelyt- ja/tai
rentoutus käytetyille lihasryhmille. Oma jumppamatto mukaan. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Kulku
liikuntasaliin koulun takaa, joen puolelta.
812305 S Niska-hartia-selkä-jumppa
Musiikkiopisto, Leihu-sali
To 13.15–14.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
12.1.–27.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
66 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
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Kuntoliikunta

Tältä kurssilta hyvinvointia niskalle, hartioille ja
selälle! Kurssin tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan ylävartalon lihaskuntoa, liikeratoja
ja liikkuvuutta. Asiakas oppii löytämään itselleen
sopivat harjoitteet, joiden avulla ennaltaehkäistä
ja helpottaa ylävartalon jumeja sekä kohentaa lihaskuntoa. Kurssin tunnit sisältävät vetreyttävän
alkulämmittelyn ja vaihtelevasti lihaskunto- ja
kehonhuoltoharjoitteita sekä rauhoittavat loppuvenyttelyt. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812306 Keskivartalojumppa
Seminaarin päiväkodin juhlasali
Ti 16.30–17.15
6.9.–29.11.2022, tunteja 12
10.1.–25.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
49 €, enintään 22 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää
erityisesti asiakkaan keskivartalon ja jalkojen
lihasten kuntoa. Kurssin aikana asiakas oppii
erilaisia lihaskuntoharjoitteita ja niiden variaatioita, joita hän voi hyödyntää esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa tai kotitreeneissä. Keskivartalojumppaa tahdittaa menevä musiikki. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoitukset
ja lyhyet venyttelyt. Kurssi sopii kaikille asiakkaille iästä ja kuntotasosta riippumatta! Tarvitset
tunnille mukaan jumppamaton ja juomapullon.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
812310 S Tehotreeni
Keskuskoulu, Martin sali
Ti 17.30–18.15
6.9.–29.11.2022, tunteja 12
10.1.–25.4.2023, tunteja 15
Hanne Pitkänen
49 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
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100% hikitakuu! Kovatehoinen tunti, jossa
vaihtelevat lihaskunto-osuudet ja helpot askelsarjat hyppyineen intervallityyppisesti. Pohjalle
suositellaan hyvää peruskuntoa, tarvittaessa
tunnin voi kuitenkin varioida kevyemmäksi
ilman hyppyjä askeltaen. Kurssin tavoitteena on
kehittää asiakkaan lihaskuntoa, hapenottokykyä
ja kestävyyttä. Asiakas oppii muuan muassa
soveltamaan kestävyys- ja lihaskuntoharjoitteita
liiketekniikoineen omalle tasolleen sopivaksi.
Tällä tunnilla pääset ylittämään itsesi! Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812311 Keskivartalotreeni ja venyttely
Keskuskoulu
Ti 19.00–20.00
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Kai Tuomiranta
66 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tähtäävät
keskivartalon lihaskunnon kohottamiseen,
kehon hallintaan ja liikkuvuuteen. Liiketekniikat
käydään huolella läpi, jotta treeni on turvallista,
kivaa ja tehokasta. Venyttely sisältää keholle
erilaisia venyttelytyylejä, kuten staattista ja
dynaamista venyttelyä. Kurssin tavoitteena on
vahvistaa lihaksia sekä parantaa koko kropan
kuntoa. Kurssin jälkeen tiedät miten voit treenata keskivartaloa monipuolisesti sekä osaat
hyödyntää liikkeitä, jotka vahvistavat muita
kehon osia. Kurssista saat myös kehon huoltoon
liittyvää tietoa, joita voit hyödyntää vapaa-ajan
liikunta harrastuksissasi. Mukaan tunnille
tarvitset oman jumppamaton, juomapullon ja
tarvittaessa lämpimämpää vaatetta venyttelyn ajaksi. Myös istuvat sisäkengät hyvä ottaa
mukaan, mutta ei ole pakolliset. Tule joukkoon
kivaan treenaamaan! Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812313 Tanssillinen treeni
Seminaarin päiväkodin juhlasali
Ma 16.30–17.30
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–3.4.2023, tunteja 16
Tanja Ihalainen
58 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Musiikkiliikuntaa vaihtelevilla teemoilla. Tunnit
koostuvat alkulämmittelystä, sykkeennostosta, lihaskunto-osuudesta sekä jäähdyttelystä.
Kurssin tavoitteena on nauttia liikunnan ilosta
musiikin rytmittämänä sekä kehittää lihaskuntoa
ja liikehallintaa. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
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812334 Maanantain Ketterät Könttyrät
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ma 8.45–9.45
24.10.–28.11.2022, tunteja 8
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Marja Kemppainen
49 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022
Kurssilla opit ylläpitämään ja kehittämään
lihaskuntoa, tasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta. Tavoitteena on liikkua monipuolisesti
omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset vaihtelevat teemoittain. Tuntiin sisältyy alkuverryttely,
lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä osuus sekä
rauhoittava loppuverryttely ja rentoutusharjoitus.
Varusteiksi tarvitset sisäliikuntavaatteet, juomapullon sekä jumppamaton. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812314 Perjantain Ketterät Könttyrät
Kajaanihalli
Pe 9.00–10.00
9.9.–2.12.2022, tunteja 16
13.1.–28.4.2023, tunteja 19
Marja Kemppainen
63 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022
Kurssilla opit ylläpitämään ja kehittämään
lihaskuntoa, tasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta. Tavoitteena on liikkua monipuolisesti
omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset vaihtelevat teemoittain. Tuntiin sisältyy alkuverryttely,
lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä osuus sekä
rauhoittava loppuverryttely ja rentoutusharjoitus.
Varusteiksi tarvitset sisäliikuntavaatteet, juomapullon sekä jumppamaton. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812315 Soikkarin jumppa
Soidinsuon koulun liikuntasali
Ma 15.00–16.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Elisa Leinonen
63 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kurssin tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja lihaskunnon ylläpitäminen. Kurssin
jälkeen asiakas tietää turvallisen ja terveellisen
lihaskuntoa edistävän liikunnan merkityksen
arjessaan. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoharjoitukset ja venyttelyt. Tuntisisällöissä
huomioidaan asiakkaiden ikä ja kuntotaso.
Kurssi sopii ikääntyneille asiakkaille, jotka haluavat huolehtia erityisesti fyysisestä hyvinvoinnistaan. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.

Kurssin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
asiakkaan lihaskuntoa. Tuntisisällöt muodostuvat asiakkaiden kehonhallinnan ja kuntotason
mukaan. Tunneilla liikutaan omaa kehonpainoa
ja erilaisia liikuntavälineitä hyödyntäen. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden
ja pitkäkestoiset venyttelyt. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812318 S Kuluntalahden liikuntakurssi
Kuluntalahden koulu
Ti 14.15–15.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 20
10.1.–25.4.2023, tunteja 25
Kai Tuomiranta
82 €, enintään 24 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Liikuntakurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat huolehtia kunnostaan, liikkuvuudestaan ja
vireydestään. Liikumme ja kehitämme yhdessä lihaskuntoa, tasapainoa sekä liikkuvuutta.
Kurssilla kuntoillaan rennolla mielellä oman
kuntotason mukaisesti. Kurssin tavoitteena on
säännöllisen liikunnan avulla perusterveyden
ylläpitäminen, josta saat positiivisia vaikutuksia
jokapäiväiseen arkielämääsi. Kurssin jälkeen
tiedät mikä on sinulle sopivan tasoista liikuntaa,
jota voit hyödyntää omassa arjen kuntoilussasi.
Mukaan tunnille tarvitset istuvat sisäkengät, juomapullon, jumppakepin ja jumppamaton. Tule
ja kuntoile mukavasti! Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812319 Tanssillista jumppaa Otanmäessä,
syksy
Otanmäen urheilutalo
Ma 16.45–17.45
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
Anni Takanen
29 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kurssin tavoitteena on edistää asiakkaan
kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä luoda hyvää
mieltä. Tunti sisältää alkulämmittelyn, tanssinomaisia jumppakoreografioita ja venyttelyt.
Kurssin aikana asiakas oppii kehonhallintaa
ja erilaisia liikkuvuusharjoituksia, joita hän voi
hyödyntää myöhemmin arjessaan. Tunti sovel-

tuu kaiken tasoisille liikkujille. Mukaan tunnille
tarvitsee jumppamaton ja juomapullon.
Osa toteutuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksesta.
812320 Paltaniemen tehotreeni
Paltaniemen koulu
Ma 17.15–18.45
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–24.4.2023, tunteja 28
Hanne Pitkänen
89 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
100% hikitakuu! Kurssisisällöt jakautuvat
kovatehoiseen intervallityyppiseen treeniin ja
kehonhuolto-osuuteen. Helppoja askelsarjoja,
hyppyjä ja juoksua sisältävät biisit nostavat
sykkeen korkealle, jota lasketaan lihaskunto- ja palauttelubiiseillä. Pohjalle suositellaan
hyvää peruskuntoa, tarvittaessa tunnin voi
kuitenkin varioida kevyemmäksi ilman hyppyjä
askeltaen. Hikisen treenin jälkeen rauhoitutaan
venyttelyosuuden pariin. Kurssin tavoitteena on
ylläpitää ja kehittää asiakkaan lihaskuntoa, hapenottokykyä ja kestävyyttä, sekä liikkuvuutta.
Asiakas oppii muuan muassa soveltamaan kestävyys- ja lihaskuntoharjoitteita liiketekniikoineen
omalle tasolleen sopivaksi. Tällä tunnilla pääset
ylittämään itsesi! Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812321 Mainuan kuntojumppa
Mainuan koulu
Ma 18.15–19.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–3.4.2023, tunteja 16
Tanja Ihalainen
58 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022
Tunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa
haastaen. Tuntien teemat vaihtelevat mm.
kahvakuulasta kehonpainoharjoitteluun ja
circuitiin - myös osallistujien toiveet huomioon
ottaen. Sopii sekä aloitteleville että kokeneemmille liikkujille. Tunti koostuu alkulämmittelystä,
teeman mukaan vaihtuvasta treeniosuudesta
sekä loppuverryttelystä ja -venyttelystä. Kurssin
aikana asiakas oppii erilaisia tapoja harjoittaa
ja kehittää sekä aerobista että lihaskuntoa.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
812322 Treeniryhmä äijät ja mimmit
Huuhkajanvaaran päiväkoti
Ma 17.30–19.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
9.1.–24.4.2023, tunteja 28
Elisa Leinonen
89 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
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812316 Lehtovaaran jumppa
Lehtovaaran Erätalo
Ke 18.30–20.00
7.9.–30.11.2022, tunteja 24
11.1.–26.4.2023, tunteja 30
Elisa Leinonen
92 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

LIIKUNTA

Kurssin tavoitteena on kehittää asiakkaan
lihaskuntoa ja -voimaa sekä edistää kehon
liikkuvuutta. Treeniharjoituksissa hyödynnetään
omaa kehonpainoa ja erilaisia liikuntavälineitä.
Kurssin aikana asiakas oppii erilaisia lihaskuntoja liikkuvuusharjoitteita sekä niiden variaatioita,
joita hän voi hyödyntää esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa tai muissa urheilulajeissa. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, tehokkaat lihaskuntoharjoitukset, liikkuvuusharjoituksia ja pitkäkestoiset venyttelyt. Kurssi on suunnattu hyvän
peruskunnon omaavalle asiakkaalle. Tarvitset
tunnille mukaan jumppamaton ja huumoria!
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
812323 Treeniryhmä äijät
Huuhkajanvaaran päiväkoti
To 17.30–18.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
12.1.–27.4.2023, tunteja 19
Elisa Leinonen
63 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää asiakkaan lihaskuntoa ja -voimaa sekä edistää kehon liikkuvuutta. Treeniharjoituksissa hyödynnetään omaa
kehonpainoa ja erilaisia liikuntavälineitä. Kurssin
aikana asiakas oppii erilaisia lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteita sekä niiden variaatioita, joita
hän voi hyödyntää esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa tai muissa urheilulajeissa. Tunti sisältää
alkulämmittelyn, tehokkaat lihaskuntoharjoitukset, liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyt. Kurssi
on suunnattu hyvän peruskunnon omaavalle
äijälle. Tarvitset tunnille mukaan jumppamaton
ja huumoria! Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812324 S Miesten treeniä reippaasti
Seminaarin koulu
To 18.00–19.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–27.4.2023, tunteja 28
Kai Tuomiranta
89 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Reipasta liikuntaa on tarkoitettu miehille, jotka
haluavat sykkeen nousevan - hiki pinnassa tyyliin. Tunti alkaa lämmitellen, tehden harjoituksia,
joiden tarkoituksena on valmistaa keho reippaaseen kuntoiluun. Treeniosuus sisältää monipuolisen lihaskuntoharjoittelun omalla keholla
välinelisäyksin. Kehonpaino – ja välineharjoittelun tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä
ja liikkuvuutta. Liiketekniikat käydään huolella
läpi, jolloin treeni on turvallista ja tehokasta.
Lihaskunto-osuuden jälkeen yleensä treenataan
kestävyysliikuntaa esimerkiksi joukkuepelaamisella. Lopuksi venyttely- tai rentoutumisosio.
Kurssin tavoitteena on ylläpitää ja edistää
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perusterveyttä, kun treenataan omalla tasolla.
Kurssin jälkeen osaat erilaisia oman kehon
treenimalleja ja välinetreenejä sekä saat tietoa
kehon huollosta, joita voit hyödyntää vapaa-ajan
liikunta harrastuksissa. Mukaan tunnille tarvitset oman jumppamaton, istuvat sisäkengät ja
juomapullon. Porukassa treenaten saat tunnista
kaiken irti, joten tule ja haasta itsesi omalla
tavallasi! Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena. Kulku liikuntasaliin
koulun takaa, joen puolelta.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812325 Akrobatian alkeita aikuisille
Kajaanihalli
Ke 16.45–17.45
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–26.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
66 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Tämä kurssi on sinulle, joka haluat kehittää
kehonhallintaa, voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta hauskalla tavalla. Asiakas oppii helppoja
akrobatiatemppuja niin yksin kuin parin kanssa
ja ryhmässä toimien, sekä liikkuvuutta kehittäviä
ja ylläpitäviä harjoitteita. Kurssisisällöt koostuvat
alkulämmittelystä, liikkuvuusharjoittelusta, sekä
varsinaisesta temppujen harjoitteluosuudesta,
jossa opetellaan vaihdellen esimerkiksi helppoja
nostoja ja yksilötemppuja. Tunnille mukaan huumoria ja sisäliikuntavarusteet! Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812326 Kuntonyrkkeily aloittelijoille
Keskuskoulu, Martin sali
Ti 18.30–19.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
66 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kuntonyrkkeily on tehokas treenimuoto, jossa
koko keho ja etenkin yläselkä, niska-hartiaseutu
ja kädet saavat liikettä erilaisten lihaskuntoharjoitusten kautta. Kuntonyrkkeily kehittää
lihaskunnon lisäksi reaktionopeutta, kestävyyttä
ja lihaskoordinaatiota. Kuntonyrkkeily on kaikille
soveltuva ja turvallinen liikuntamuoto, sinulla
ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kamppailulajeista. Tunti sisältää lajinomaisen alkulämmittelyn, tekniikkaharjoittelua sekä tehokkaita
lihaskuntoharjoituksia kehonpainolla. Tarvitset
tunneille mukaan jumppamaton, juomapullon
ja omat nyrkkeilyhanskat. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Kuntonyrkkeily on tehokas treenimuoto, jossa
koko keho ja etenkin yläselkä, niska-hartiaseutu
ja kädet saavat liikettä erilaisten lihaskuntoharjoitusten kautta. Kuntonyrkkeily kehittää
lihaskunnon lisäksi reaktionopeutta, kestävyyttä
ja lihaskoordinaatiota. Kuntonyrkkeily on kaikille
soveltuva ja turvallinen liikuntamuoto, sinulla
ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kamppailulajeista. Tunti sisältää lajinomaisen alkulämmittelyn, tekniikkaharjoittelua sekä tehokkaita
lihaskuntoharjoituksia kehonpainolla. Tarvitset
tunneille mukaan jumppamaton, juomapullon
ja omat nyrkkeilyhanskat. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

penottoa, lihaskuntoa, tasapainoa, liikkuvuutta
ja kehonhallintaa. Opit kahvakuulan tekniikkaa,
joista on hyötyä myös arjen askareisiin ja muihin
liikuntalajeihin. Tunnin lopuksi loppuverryttely.
Tunti sopii monipuolista ja tehokasta lihaskuntotuntia etsiville, myös aloittelijoille. Mukaan tunnille tarvitset oman kahvakuulan ja juomapullon.
Myös jumppamatto hyvä ottaa mukaan, mutta
ei ole pakollinen. Tule ja poista pölyt kuulastasi!
Kulku liikuntasaliin koulun takaa, joen puolelta.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
812328 S Allas-Lavis®
Kaukavesi, Kajaanin vesiliikuntakeskus
To 13.45–14.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Kai Tuomiranta
69 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Allas-Lavis on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat
yhdistää kuntoiluun veden, musiikin ja tanssin.
Allas-Lavis® on vesiliikuntaa parhaimmillaan.
Allas-Laviksessa yhdistyvät vesiliikunnan hyödyt
tanssiliikunnan iloon. Lavatanssimusiikin soidessa nostetaan sykettä ja vahvistetaan lihaksia
veden vastusta apuna käyttäen. Liikuntamuotona vesijumppa soveltuu kaikille. Vesi kannattaa
kehoa painosta riippumatta ja antaa tehokkaan
vastuksen, kuitenkaan niveliä rasittamatta.
Vesiliikunta rentouttaa, lisää lihasten voimaa,
kehittää kestävyyskuntoa ja hapenottokykyä.
Allas-Lavis tuo uuden ulottuvuuden Laviksen
harrastamiseen. Kuten kaikilla LAVIS-tunneilla
myös Allas-Laviksessa tärkeintä on hyvä tunnelma, jossa on menoa ja meininkiä! Huom. lisäksi
uimahallimaksu. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.

812327 Kahvakuula
Seminaarin koulu
Ti 16.00–16.45
6.9.–29.11.2022, tunteja 12
10.1.–25.4.2023, tunteja 15
Marja Kemppainen
49 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kahvakuulakurssi on tarkoitettu heille, jotka haluavat kehittää aerobista kuntoa ja lihaskuntoa.
Tunnin alussa on lämmittelyosio omaa kehoa
ja kahvakuulaa käyttäen. Treeniosuus tehdään
intervalleina, jokainen itselle sopivassa tahdissa, toiminnallisilla liikkeillä, jotka kehittävät ha-

812329 S Vesiliikuntaa maltillisesti
Kaukavesi, Kajaanin vesiliikuntakeskus
To 12.45–13.30
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Kai Tuomiranta
69 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Vesiliikuntaa sinulle, joka haluat aloittaa vesikuntoilun tai haluat jatkaa vesikuntoharjoittelun
parissa. Vesijumppa alkaa lämmittelyliikkeillä,
jotka tehdään ilman välineitä. Vesijumpassa
lämmittelyn jälkeen käytetään myös välineitä. Välineillä voidaan veden ominaisuuksia
korostaa, joten se tuo mukavasti tehokkuutta
lisää. Tunti sisältää vaihtelevasti lihaskuntoa,
tasapainoa, liikkuvuutta ja askellusta. Kurssin
tavoitteena on vesijumppaa rennolla mielellä
hyödyntäen ja huomioiden veden vaikutuksen
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812336 Kuntonyrkkeily aloittelijoille 2
Keskuskoulu, Martin sali
Ti 16.20–17.20
25.10.–29.11.2022, tunteja 8
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
51 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022
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allaskuntoilussa. Vesijumpan lopuksi venyttely
ja rentoutus, jolla palautellaan kehoa ja mieltä.
Kurssin jälkeen osaat tehdä monipuolisesti vesiliikkeitä koko keho huomioiden ja tiedät, miten
välineitä voit hyödyntää, kun käyt altaalla tai
avovedessä. Kurssista saat myös tietoa, miten
kehon huoltoa vedessä toteuttaa. Huom. lisäksi
uimahallimaksu. Tule mukaan kivaan vesiliikuntaan! Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812330 S Lihaskuntoa ja liikkuvuutta
Kajaanin judokerho
To 11.15–12.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 16
Marja Kemppainen
30 € ,enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Lihaskunnon lisäämiseen, tasapainon ylläpitoon
sekä nivelten liikkuvuuden edistämiseen tähtäävä liikuntaryhmä. Tavoitteena on liikkua monipuolisesti omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset
vaihtelevat teemoittain. Opit harjoitukseen
valmistelevia alkuverryttelyjä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa kehittäviä harjoituksia sekä
rauhoittavia loppuverryttelyjä ja rentoutusharjoituksia. Varusteiksi tarvitset sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812358 S Lihaskuntoa ja liikkuvuutta, kevät
Sammonkatu 1-3
To 11.15–12.15
12.1.–6.4.2023, tunteja 16
Marja Kemppainen
30 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Lihaskunnon lisäämiseen, tasapainon ylläpitoon
sekä nivelten liikkuvuuden edistämiseen tähtäävä liikuntaryhmä. Tavoitteena on liikkua monipuolisesti omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset
vaihtelevat teemoittain. Opit harjoitukseen
valmistelevia alkuverryttelyjä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa kehittäviä harjoituksia sekä
rauhoittavia loppuverryttelyjä ja rentoutusharjoituksia. Varusteiksi tarvitset sisäliikuntavaatteet
ja juomapullon. Tarkista opiston toimistosta,
oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
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812331 Syksyn porrastreenit
Kalkkisillan kuntoportaat
Ma 16.30–17.15
5.9.–10.10.2022, tunteja 6
Annu Kakko
15 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Tällä kurssilla hengästymiseltä ei vältytä.
Tavoitteena on kehittää asiakkaan lihaskuntoa,
kestävyyttä, tasapainoa ja koordinaatiota hyvää
fiilistä unohtamatta. Saat vinkkejä porrastreeneihin, joita voit itse hyödyntää jatkossa.
812332 Syksyn ulkotreenit
Vimpelin urheilukeskus, parkkialue
Ke 18.15–19.00
7.9.–12.10.2022, tunteja 6
Hanne Pitkänen
15 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssisisällöt koostuvat tehokkaista ja monipuolisista ulkotreeneistä, joiden tavoitteena on
kehittää ja ylläpitää asiakkaan kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Kurssin aikana
asiakas oppii muun muassa erilaisia kestävyys- ja lihaskunnon kehittämiseen tarvittavia
harjoitteita, sekä itselleen sopivia liikevariaatioita ympäristöä hyödyntäen. Jokainen treeni
sisältää alkulämmittelyn, tehokkaan ja hikisen
treeniosuuden sekä lyhyet venyttelyt. Kokoontumispaikkana Vimpelin hiekkakenttä
812333 Kevään ulkotreenit
Vimpelin urheilukeskus, parkkialue
Ke 18.15–19.00
22.3.–26.4.2023, tunteja 6
Hanne Pitkänen
15 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.3.2023
Kurssisisällöt koostuvat tehokkaista ja monipuolisista ulkotreeneistä, joiden tavoitteena on
kehittää ja ylläpitää asiakkaan kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Kurssin aikana
asiakas oppii muun muassa erilaisia kestävyys- ja lihaskunnon kehittämiseen tarvittavia
harjoitteita, sekä itselleen sopivia liikevariaatioita ympäristöä hyödyntäen. Jokainen treeni
sisältää alkulämmittelyn, tehokkaan ja hikisen
treeniosuuden sekä lyhyet venyttelyt. Kokoontumispaikkana Vimpelin hiekkakenttä
812335 Joogasta hikijumppaan UUSI KURSSI
Musiikkiopisto, Leihu-sali, Koskikatu 2
Ma 10.00–11.00
24.10.–28.11.2022, tunteja 8
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Marja Kemppainen
49 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022
Lajikokeilukurssilla pääset kokeilemaan eri

812340 S Hybridikurssi: Hikijumppa
Keskuskoulu, Martin sali
To 16.15–17.00
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–27.4.2023, tunteja 14
Marja Kemppainen
47 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin tunneilla opit koko kehoa vahvistavia
harjoitteita, jossa myös syke nousee. Tunnin
alussa verrytellään ja opetellaan kehittymistä edistävät liiketekniikat läpi. Itse harjoitus
tehdään intervalleina, jolloin jokainen voi tehdä
liikkeet itselle sopivassa tahdissa. Tunnin
lopussa palauttava loppuverryttely. Tunnin
kuormittavuutta lisätään pikkuhiljaa kauden
edetessä. Varusteiksi tarvitset jumppamaton
sekä juomapullon. Voit osallistua hybridikurssille
paikan päällä Keskuskoululla tai etäyhteydellä
kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen
välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin
tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa kokonaan etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812342 Hybridikurssi: Vireitä vuosia
Musiikkiopisto, Leihu-sali, Koskikatu 2
To 9.15–10.45
8.9.–1.12.2022, tunteja 24
12.1.–27.4.2023, tunteja 30
Marja Kemppainen
92 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Lihaskunnon lisäämiseen, tasapainon ylläpitoon sekä nivelten liikkuvuuden edistämiseen
tähtäävä liikuntaryhmä. Kurssilla opit tekemään harjoituksia monipuolisesti omaa kehoa
kuunnellen. Harjoitukset vaihtelevat teemoittain.
Tuntiin sisältyy alkuverryttely, lihaskuntoa ja
tasapainoa kehittävä osuus sekä rauhoittava
loppuverryttely ja rentoutusharjoitus. Varusteiksi
tarvitset sisäliikuntavaatteet, juomapullon sekä
jumppamaton. Voit osallistua hybridikurssille
paikan päällä Leihu-salissa tai etäyhteydellä
kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen
välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin
tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa kokonaan etäopetuksena.

812343 Hybridikurssi: HIIT - High Intensity
Interval Training
Huuhkajanvaaran päiväkoti
Ma 16.30–17.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 12
9.1.–24.4.2023, tunteja 14
Elisa Leinonen
47 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
High Intensity Interval Training on korkean intensiteetin intervalliharjoittelua, jonka tavoitteena
on asiakkaan lihas- ja kestävyyskunnon kehittäminen. Kurssin aikana asiakas oppii erilaisia
lihaskuntoharjoitteita, joita hän voi hyödyntää
esimerkiksi kotitreeneissään. Tunti sisältää alkulämmittelyn, tehokkaita lihaskuntoharjoituksia
ja lyhyet venyttelyt. Kurssia suositellaan hyvän
peruskunnon omaavalle asiakkaalle. Tarvitset
tunnille mukaan jumppamaton ja juomapullon.
Voit osallistua hybridikurssille paikan päällä
Huuhkajanvaaran päiväkodilla tai etäyhteydellä
kotoasi. Etäopetus tapahtuu Teams-sovelluksen
välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin
tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa kokonaan etäopetuksena.
812352 Liikuntalauantai 2
Musiikkiopisto, Leihu-sali
La 10.00–10.45, La 11.00–11.45,
La 12.00–12.45
3.12.2022, tunteja 3
Marja Kemppainen
10 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2022
Tanssia, jumppaa ja joogaa! Tule tutustumaan
Baila al Ritmoon klo 10-10.45, hikijumppaan klo
11-11.45 ja flow-joogaan klo 12-12.45. Baila al
Ritmo on tanssiliikuntatunti, jossa eri musiikkityylit, kuten salsa, cumbia, reggaeton, merengue ja bachata kohtaavat sekä rauhallisten että
vauhdikkaiden tanssiliikkeiden muodossa. Hikijumppatunnilla treenataan koko kehoa erilaisten
lihaskuntoharjoitusten kautta. Tällä tunnilla saat
sykkeen nousemaan! Liikuntalauantain päättää
rauhallinen yin-jooga, jossa harjoitusten asennot
ovat passiivisia ja pitkäkestoisia. Harjoitusten
tarkoitus on kehittää liikkuvuutta ja edesauttaa kehon palautumista. Tunnit sopivat kaikille
asiakkaille iästä ja kuntotasosta riippumatta.
Tarvitset tunneille mukaan joustavat sisäliikuntavaatteet, vesipullon, tarvittaessa pientä välipalaa
ja jumppa- tai joogamaton. Voit osallistua kaikille
kolmelle tunnille tai joillekin niistä. Mikäli ilmoittaudut yhteensä kolmeen liikuntalauantaihin,
saat kurssit yhteishintaan 20 €. HUOM! Kurssit
laskutetaan viikon 42 jälkeen!
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liikuntalajeja. Mukana on rauhallisempia hyvinvointilajeja, esimerkiksi joogaa ja pilatesta sekä
vauhdikkaampia kestävyys- ja lihaskuntoa kehittäviä lajeja, kuten eri musiikkityyleihin tehtävää
tanssiliikuntaa tai kehonpaino- ja kahvakuulaharjoittelua. Kurssi etenee helpoista haastavampiin liikuntatuokioihin. Kurssilla opit kehittämään
kunnon eri osa-alueita ja arvioimaan oman kunnon kehittymistä. Varusteiksi tarvitset joustavat
sisäliikuntavaatteet, juomapullon ja joogamaton.
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812353 Liikuntalauantai 3
Musiikkiopisto, Leihu-sali
La 10.00–10.45, La 11.00–11.45,
La 12.00–12.45
29.10.2022, tunteja 3
Hanne Pitkänen
10 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2022
Luvassa lihaskuntoa, syketreeniä, sekä rauhallista tasapainoa ja liikkuvuutta edistävää harjoittelua! Tule tutustumaan niska-hartia-selkäjumppaan klo 10-10.45, tehotreeniin klo 11-11.45 ja
tasapainoa ja liikkuvuutta-tuntiin klo 12-12.45.
Niska-hartia-selkä-jumpassa pääset tekemään
ylävartalon lihaskuntoa ja liikkuvuutta edistäviä
harjoitteita omaan tahtiisi käyttäen välineenä
vastuskuminauhaa. Helppoja askelsarjoja sisältävä tehotreeni on vauhdikas ja kovatehoinen
tunti, joka saa sykkeen nousemaan ja hien virtaamaan. Juoksua ja hyppyä sisältävän treenin
voit varioida kevyemmäksi valitsemalla hypyttömät ja askeltavat vaihtoehdot. Tunnin aikana
sykettä lasketaan lihaskunto-osioilla. Päivän
lopuksi tarjolla on rauhallinen kehoa huoltava
tunti, joka yhdistää liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelun. Toiminnalliset harjoitukset tehdään
keskittyen omassa tahdissa. Tarvitset tunneille
mukaan joustavat sisäliikuntavaatteet, vesipullon, tarvittaessa pientä välipalaa ja jumppa- tai
joogamaton. Voit osallistua kaikille kolmelle
tunnille tai joillekin niistä. Mikäli ilmoittaudut yhteensä kolmeen liikuntalauantaihin, saat kurssit
yhteishintaan 20 €. HUOM! Kurssit laskutetaan
viikon 42 jälkeen!
812354 Liikuntalauantai 4
Musiikkiopisto, Leihu-sali
La 10.00–10.45, La 11.00–11.45,
La 12.00–12.45
12.11.2022, tunteja 3
Soraida Tsutsunen, Leila Tauriainen ja Sirpa
Heikkinen
10 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2022
Tanssia, pilatesta ja joogaa! Tule tutustumaan
baila al Ritmoon klo 10-10.45, pilatekseen klo
11-11.45 ja rauhalliseen joogaan klo 12-12.45.
Baila al Ritmo on tanssiliikuntatunti, jossa eri
musiikkityylit, kuten salsa, cumbia, reggaeton,
merengue ja bachata kohtaavat sekä rauhallisten että vauhdikkaiden tanssiliikkeiden muodossa. Pilates on vanha kehonhallintamenetelmä,
jonka avulla saavutetaan hyvä lihastasapaino
ja ryhti. Tasapaino ja koordinaatio kehittyvät,
keskittyminen, hengitys sekä mielen ja kehon
yhteistyö vähentävät stressioireita. Liikkeitä
tehdään eri alkuasennoissa, kuten seisten, istuen, konttausasennossa, kyynärnojassa, selin-,
kylki- ja päinmakuulla. Liikuntalauantain päättää
rauhallinen jooga, jossa harjoitukset hoitavat
kehoa kokonaisvaltaisesti. Harjoituksia syventä-
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vää tietoinen läsnäolo, luonnollinen hengitystapa ja rentoutuminen. Harjoitukset tehdään omaa
kehoa kuunnellen ja sen rajoituksia kunnioittaen. Tunnit sopivat kaikille asiakkaille iästä
ja kuntotasosta riippumatta. Tarvitset tunneille
mukaan joustavat sisäliikuntavaatteet, vesipullon, tarvittaessa pientä välipalaa ja jumppa- tai
joogamaton. Voit osallistua kaikille kolmelle
tunnille tai joillekin niistä. Mikäli ilmoittaudut yhteensä kolmeen liikuntalauantaihin, saat kurssit
yhteishintaan 20 €. HUOM! Kurssit laskutetaan
viikon 42 jälkeen!
812355 Liikuntalauantai 5
Musiikkiopisto, Leihu-sali
La 10.00–10.45, La 11.00–11.45,
La 12.00–12.45
8.10.2022, tunteja 3
Kai Tuomiranta
10 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2022
Tanssia, treeniä ja kehonhuoltoa! Tule tutustumaan Lavikseen klo 10-10.45, keskivartalotreeniin klo 11-11.45 sekä venyttelemään klo
12-12.45. Lavis on hauska, helppo ja hikinen
liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan
yksin, joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo
varpaillesi. Keskivartalotreeni on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kohottaa erityisesti keskivartalon lihaskuntoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta.
Liikuntalauantain päättää rauhallinen venyttelyja kehonhuoltotunti, jonka aikana keho ja mieli
pääsevät rentoutumaan. Tunnit sopivat kaikille
asiakkaille iästä ja kuntotasosta riippumatta.
Tarvitset tunneille mukaan joustavat sisäliikuntavaatteet, vesipullon, tarvittaessa pientä välipalaa ja jumppa- tai joogamaton. Voit osallistua
kaikille kolmelle tunnille tai joillekin niistä. Mikäli
ilmoittaudut yhteensä kolmeen liikuntalauantaihin, saat kurssit yhteishintaan 20 €. HUOM!
Kurssit laskutetaan viikon 42 jälkeen!

Padel
812337 Padelin alkeet senioreille
Betonitie 1, 87100 Kajaani
Ma 10.30–11.30
24.10.–28.11.2022, tunteja 8
9.1.–3.4.2023, tunteja 16
Kimmo Happo ja Janne Leppänen
45 €, enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022
Padel on uusi palloilulaji Kajaanissa, mikä
sopii kaiken tasoisille liikkujille. Osallistuaksesi
kurssille, sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta lajista. Kurssin aikana opit padelin
säännöt ja erilaiset lyöntitekniikat.

812338 Simulaattori Golf
Betonitie 1, 87100 Kajaani
Ti 10.00–11.00
25.10.–29.11.2022, tunteja 8
10.1.–4.4.2023, tunteja 16
Kimmo Happo ja Janne Leppänen
45 €, enintään 6 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022
Kajaanin uusin ja nykyaikaisin golfsimulaattori
mahdollistaa pelaamisen ympäri vuoden! Tule
mukaan ja pidä lyöntituntuma yllä talven yli.
Golf-kurssi on tarkoitettu niille, joilla on jo kokemusta golfin pelaamisesta. Kurssilla on tarkoitus pelata hyvässä hengessä erilaisilla kentillä
ympäri maailman simulaattoria hyödyntäen.

Lasten liikunta
812401 Parkour 7-10-vuotiaille, alkeet
Kajaanihalli
Ma 15.00–16.00
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Hanne Pitkänen
63 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kurssilla opetellaan liikkumaan parkourille tyypillisillä tavoilla muun muassa juosten, hyppien
ja kiipeillen. Kurssin tavoitteena on kehittää
lapsen kehonhallintaa, voimaa, liikkuvuutta,
ketteryyttä, tasapainoa ja räjähtävyyttä. Parkour-harjoitteiden lisäksi tunneilla pelataan ja
leikitään erilaisia liikuntaleikkejä, sekä annetaan
mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja
temppuiluun telinevoimistelutilassa. Kurssilla
lapsi oppii turvallisesti vaihtelevia tapoja liikkua
käyttäen ympäristöään hyödyksi. Kurssi on
tarkoitettua lajia aloittaville tai kertausta toivoville lapsille. Ryhmä kokoontuu telinevoimistelutilassa. Muistathan ilmoittautuessa täyttää myös
maksajan tiedot! Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812413 Parkour 7-10-vuotiaille, alkeet 2
Kajaanihalli
Ma 13.55–14.55
19.9.–28.11.2022, tunteja 13
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Hanne Pitkänen
58 €, enintään 8 osallistujaa
Kurssilla opetellaan liikkumaan parkourille tyypillisillä tavoilla muun muassa juosten, hyppien
ja kiipeillen. Kurssin tavoitteena on kehittää
lapsen kehonhallintaa, voimaa, liikkuvuutta,
ketteryyttä, tasapainoa ja räjähtävyyttä. Parkour-harjoitteiden lisäksi tunneilla pelataan ja
leikitään erilaisia liikuntaleikkejä, sekä annetaan

mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja
temppuiluun telinevoimistelutilassa. Kurssilla
lapsi oppii turvallisesti vaihtelevia tapoja liikkua
käyttäen ympäristöään hyödyksi. Kurssi on
tarkoitettua lajia aloittaville tai kertausta toivoville lapsille. Ryhmä kokoontuu telinevoimistelutilassa. Muistathan ilmoittautuessa täyttää myös
maksajan tiedot! Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812402 Parkour 7-10-vuotiaille, jatkokurssi
Kajaanihalli
Ke 15.30–16.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
11.1.–26.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
66 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssilla opetellaan liikkumaan parkourille tyypillisillä tavoilla muun muassa juosten, hyppien
ja kiipeillen. Kurssin tavoitteena on kehittää
lapsen kehonhallintaa, voimaa, liikkuvuutta,
ketteryyttä, tasapainoa ja räjähtävyyttä. Parkour-harjoitteiden lisäksi tunneilla pelataan ja
leikitään erilaisia liikuntaleikkejä, sekä annetaan
mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja
temppuiluun telinevoimistelutilassa. Kurssilla
lapsi oppii turvallisesti vaihtelevia tapoja liikkua
käyttäen ympäristöään hyödyksi. Kurssi on
tarkoitettu lajia aiemmin harrastaneille tai haastavampia temppuja kaipaaville lapsille. Ryhmä
kokoontuu telinevoimistelutilassa. Muistathan
ilmoittautuessa täyttää myös maksajan tiedot!
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
812403 Parkour 11-15-vuotiaille
Kajaanihalli
Ti 15.00–16.00
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Hanne Pitkänen
66 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssilla opetellaan liikkumaan parkourille tyypillisillä tavoilla muun muassa juosten, hyppien ja
kiipeillen. Kurssin tavoitteena on kehittää kehonhallintaa, voimaa, liikkuvuutta, ketteryyttä, tasapainoa ja räjähtävyyttä. Parkour-harjoitteiden
lisäksi tunneilla liikutaan myös pelien muodossa
sekä annetaan mahdollisuus omaehtoiseen
liikkumiseen ja temppuiluun telinevoimistelutilassa. Kurssilla lapsi/nuori oppii turvallisesti
vaihtelevia tapoja liikkua käyttäen ympäristöään
hyödyksi. Kurssille voi osallistua niin uudet kuin
lajia aiemmin harrastaneet oppilaat. Ryhmä
kokoontuu telinevoimistelutilassa. Muistathan
ilmoittautuessa täyttää myös maksajan tiedot!
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
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812410 Vanhempi-vauvajumppa, kevät
Musiikkiopisto, Leihu-sali
To 12.15–13.00
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Hanne Pitkänen
27 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023

812503 Kehonhuolto, syksy
Kajaanihalli
To 13.05–13.50
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
Elisa Leinonen
23 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Äidin tai isän treeni vuorovaikutuksessa vauvan
kanssa. Kurssille voi osallistua vauvan ollessa
min. 3 kk ikäinen, mukaan voi tulla myös taaperon kanssa. Kurssin tavoitteena on kehittää
ja ylläpitää asiakkaan lihaskuntoa ja liikkuvuutta
huomioiden palautuminen synnytyksestä ja raskaudesta. Asiakas oppii muun muassa lihaskunnon kehittämiseen tarvittavia harjoitteita, sekä
valitsemaan itselleen sopivia liikevariaatioita.
Tunnilla edetään vanhemman ja vauvan ehdoilla
alkulämmittelyistä treeniosuuteen ja loppuvenyttelyihin. Tunnille mukaan jumppamatto, sekä tarvittaessa sopiva makuualusta vauvalle esimerkiksi viltti. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa etäopetuksena.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää asiakas
erilaisiin kehonhuollon menetelmiin. Kurssi on
suunnattu asiakkaalle, joka on kiinnostunut
edistämään kehonsa ja mielensä kokonaishyvinvointia. Kurssin jälkeen asiakas tietää
keskeisiä kehonhuollon menetelmiä, joista hän
osaa valita itselleen sopivia harjoitteita hyvinvointinsa edistämiseksi. Tunti sisältää lempeän
alkulämmittelyn sekä erilaisia ja monipuolisia
kehon hyvinvointia edistäviä harjoituksia. Tarvitset tunnille mukaan jumppa- tai joogamaton.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena. Ryhmä kokoontuu Kajaanihallin
musiikkiliikuntatilassa.

812411 Lasten liikuntakerho 4-7-vuotiaille
Seminaarin päiväkodin juhlasali
Ma 15.15–16.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–3.4.2023, tunteja 16
Tanja Ihalainen
58 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Liikuntakerhossa harjoittelemme motorisia perustaitoja leikkien ja pelien siivittämänä. Tuntien
teemat vaihtelevat viikoittain. Liikuntakerhon
tavoitteena on kannustaa ja innostaa lapsia
liikkumiseen ilman kilpailua. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

Kehonhuolto ja venyttely
812501 Paltaniemen kehonhuolto
Paltaniemen koulu
Ti 15.00–15.45
6.9.–29.11.2022, tunteja 12
10.1.–25.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
49 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää asiakkaan kehon
ja mielen hyvinvointia rentouttavien Asahista
ja FasciaMethodista vaikutteita saaneiden
harjoitusten kautta. Harjoitukset ovat erityisesti
selkää, niska-hartiaseutua ja jalkoja vahvistavia
ja rentouttavia seisten tehtäviä liikkeitä. Kurssin jälkeen asiakas osaa rentouttaa kehoa ja
mieltään oppimiensa harjoitusten avulla. Osa
opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.
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812504 S Hyvinvointia venyttelystä
Seminaarin koulu
Ti 18.45–20.15
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–25.4.2023, tunteja 30
Marja Kemppainen
92 €, enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssilla opit rauhoittamaan kehoasi ja ylläpitämään liikkuvuutta. Tunnin alussa verrytellään
huomioiden oman kehon liikelaajuuksia ja sen
jälkeen harjoitetaan kehoa sekä lyhyillä, että
pitkäkestoisilla venytyksillä. Tunti päättyy rentoutusharjoitukseen. Mukaan tarvitset venytystä
kestävät ja lämpimät sisäliikuntavaatteet sekä
jumppamaton. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Kulku liikuntasaliin koulun takaa, joen puolelta.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812505 S Venyttelytunti
Musiikkiopisto, Leihu-sali, Koskikatu 2
Ma 12.20–13.20
5.9.–28.11.2022, tunteja 16
9.1.–24.4.2023, tunteja 19
Elisa Leinonen
63 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää asiakkaan
liikkuvuutta, venyvyyttä sekä kehon ja mielen
rentoutumista. Kurssin jälkeen asiakas tunnistaa
erilaisia venyttelytekniikoita ja osaa hyödyntää niitä oman kehonsa huoltamisessa. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, liikkuvuusharjoituksia
ja pitkäkestoisia venytyksiä sekä loppurentoutuksen. Kurssi sopii kaikille asiakkaille, jotka ha-

Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812506 Tasapainoa ja liikkuvuutta
Musiikkiopisto, Leihu-sali
To 14.30–15.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Hanne Pitkänen
49 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asiakkaan tasapainoa, liikkuvuutta, kehonhallintaa,
koordinaatiokykyä ja voimaa. Tunnit sisältävät
vetreyttävän alkulämmittelyn, rauhalliseen
tahtiin tehtäviä toiminnallisia liikkeitä sekä rauhoittavat loppuvenyttelyt. Kurssilla asiakas oppii
liikehallintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen
tarvittavia harjoitteita. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812507 Asahi, syksy
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ma 13.30–14.15
5.9.–28.11.2022, tunteja 12
Eila Korhonen
22 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Asahi on suomalainen liikuntamuoto, jonka tarkoituksena on parantaa kehon ja mielen hyvinvointia. Asahissa harjoitteet ovat yksinkertaisia
ja pehmeitä, tarkoituksena on kehittää ergonomiaa ja lievittää stressiä. Asahi sisältää sekä
kehon että mielen rentoutuksen, niska-hartia-,
selkä-, jalka- ja tasapainoharjoitukset sekä hengityksen ja mielen tasaamisen. Osa opetuksesta
voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.
812509 Pilates A, syksy
Keskuskoulu, Martin sali
Ma 16.15–17.45
5.9.–28.11.2022, tunteja 24
Leila Tauriainen
44 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022
Pilates on vanha kehonhallintamenetelmä,
jonka avulla saavutetaan hyvä lihastasapaino ja ryhti. Se vahvistaa ja notkistaa kehoa.
Tasapaino ja koordinaatio kehittyvät, keskittyminen, hengitys sekä mielen ja kehon yhteistyö
vähentävät stressioireita. Liikkeitä tehdään eri
alkuasennoissa, kuten seisten, istuen, konttausasennossa, kyynärnojassa, selin-, kylki- ja
päinmakuulla. Varaa tunneille mukaan oma
jumppa- tai joogamatto.

812510 Pilates B, syksy
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Ke 12.15–13.15
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
Leila Tauriainen
29 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Pilates on vanha kehonhallintamenetelmä, jonka
avulla saavutetaan hyvä lihastasapaino ja ryhti.
Se vahvistaa ja notkistaa kehoa. Tasapaino ja
koordinaatio kehittyvät, keskittyminen, hengitys sekä mielen ja kehon yhteistyö vähentävät
stressioireita. Liikkeitä tehdään eri alkuasennoissa, kuten seisten, istuen, konttausasennossa, kyynärnojassa, selin-, kylki- ja päinmakuulla. Varaa tunneille mukaan oma jumppa- tai
joogamatto.
812511 S Pilates C, syksy
Musiikkiopisto, Leihu-sali
Pe 9.20–10.50
9.9.–2.12.2022, tunteja 24
Leila Tauriainen
44 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022
Pilates on vanha kehonhallintamenetelmä, jonka
avulla saavutetaan hyvä lihastasapaino ja ryhti.
Se vahvistaa ja notkistaa kehoa. Tasapaino ja
koordinaatio kehittyvät, keskittyminen, hengitys sekä mielen ja kehon yhteistyö vähentävät
stressioireita. Liikkeitä tehdään eri alkuasennoissa, kuten seisten, istuen, konttausasennossa, kyynärnojassa, selin-, kylki- ja päinmakuulla. Varaa tunneille mukaan oma jumppa- tai
joogamatto.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812512 S Hybridikurssi: Kehonhuolto
Huuhkajanvaaran päiväkoti
To 16.30–17.15
8.9.–1.12.2022, tunteja 12
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
47 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Kurssin tavoitteena on perehdyttää asiakas
erilaisiin kehonhuollon menetelmiin. Kurssi on
suunnattu asiakkaalle, joka on kiinnostunut
edistämään kehonsa ja mielensä kokonaishyvinvointia. Kurssin jälkeen asiakas tietää keskeisiä
kehonhuollon menetelmiä, joista hän osaa valita
itselleen sopivia harjoitteita hyvinvointinsa edistämiseksi. Tunti sisältää lempeän alkulämmittelyn sekä erilaisia ja monipuolisia kehon hyvinvointia edistäviä harjoituksia. Tarvitset tunnille
mukaan jumppa- tai joogamaton. Voit osallistua
hybridikurssille paikan päällä Huuhkajanvaaran
päiväkodilla tai etäyhteydellä kotoasi. Etäopetus
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luavat edistää kehonsa ja mielensä hyvinvointia.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
etäopetuksena.

tapahtuu Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin tunnille sähköpostiisi. Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa
toteuttaa kokonaan etäopetuksena.
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Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
812513 Hybridikurssi: Asahi, syksy
Honkkari
Ke 17.45–18.45
7.9.–30.11.2022, tunteja 16
Eila Korhonen
29 €, enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Asahi on suomalainen liikuntamuoto, jonka
tarkoituksena on parantaa kehon ja mielen
hyvinvointia. Asahissa harjoitteet ovat yksinkertaisia ja pehmeitä, tarkoituksena on kehittää
ergonomiaa ja lievittää stressiä. Asahi sisältää
sekä kehon että mielen rentoutuksen, niska-hartia-, selkä-, jalka- ja tasapainoharjoitukset sekä
hengityksen ja mielen tasaamisen. Voit osallistua hybridikurssille paikan päällä Honkkarilla
tai etäyhteydellä kotoasi. Etäopetus tapahtuu
Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin tunnille sähköpostiisi.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
kokonaan etäopetuksena.
812514 S Hybridikurssi: FasciaMethod
Seminaarin päiväkodin juhlasali
Ti 17.30–18.30
6.9.–29.11.2022, tunteja 16
10.1.–25.4.2023, tunteja 20
Elisa Leinonen
66 €, enintään 22 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien
kehittämä kehonhuoltomenetelmä. FasciaMethod -tunti koostuu myofaskiaalisesta liikkuvuusharjoittelusta, dynaamisesta täsmävenyttelystä,
liikehallintaharjoittelusta ja turvallisesta faskiakäsittelystä pallolla. Tarvitset tunneille mukaan
myofascia- tai tennispallon, jumppa- tai joogamaton ja juomapullon. Voit osallistua hybridikurssille paikan päällä Seminaarin päiväkodilla
tai etäyhteydellä kotoasi. Etäopetus tapahtuu
Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää osallistumislinkin tunnille sähköpostiisi.
Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa
kokonaan etäopetuksena.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
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812515 FasciaMethod, kevät
Kajaanihalli
To 13.05–13.50
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
27 €, enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien
kehittämä kehonhuoltomenetelmä. FasciaMethod - tunti koostuu myofaskiaalisesta liikkuvuusharjoittelusta, dynaamisesta täsmävenyttelystä,
liikehallintaharjoittelusta ja turvallisesta faskiakäsittelystä pallolla. Tarvitset tunneille mukaan
myofascia- tai tennispallon, jumppa- tai joogamaton ja juomapullon. Osa opetuksesta voidaan
tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Kurssi
kokoontuu Kajaanihallin musiikkiliikuntatilassa.

Liikunnan verkkokurssit
812601 Verkkokurssi: Rauhallinen jooga
Etäopetuksena verkossa
Ti 16.30–18.00
6.9.–29.11.2022, tunteja 24
10.1.–25.4.2023, tunteja 30
Sirpa Heikkinen
92 € enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssille voi osallistua aloittelija sekä aiemmin joogaa harrastanut. Harjoitus pohjautuu
SJL-joogaan hoitaen kehoa kokonaisvaltaisesti
fyysisillä harjoituksilla, joita syventävää tietoinen läsnäolo, luonnollinen hengitystapa ja
rentoutuminen. Liikkeet tehdään omaa kehoa
kuunnellen ja sen rajoituksia kunnioittaen, joten
jäykkyys ei haittaa. Varaa itsellesi joustava asu,
peitto rentoutumisen ajaksi ja joogamatto. Opetus tapahtuu Teams-sovelluksen välityksellä.
Opettaja lähettää linkin tunnille sähköpostiisi.
812602 Verkkokurssi: Verryttelevä kehonhuolto, syksy
Etäopetuksena verkossa
Ti 12.30–13.15
6.9.–29.11.2022, tunteja 12
Elisa Leinonen
22 € enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022
Kurssin tavoitteena on lisätä lempeästi liikettä
asiakkaan päivään verryttelevin kehonhuollollisin harjoituksin. Tunti sisältää rauhallisen
alkuverryttelyn, kehoa avaavia ja liikkuvuutta
lisääviä harjoituksia sekä venytyksiä. Kurssin
aikana asiakas oppii erilaisia kehonhuoltoon
sopivia harjoituksia, joita hän voi hyödyntää
jatkossa kehittäessään kehonsa liikkuvuutta ja
venyvyyttä. Kurssi sopii kaikille asiakkaille iästä
ja kuntotasosta riippumatta. Opetus tapahtuu

812603 Verkkokurssi: Verryttelevä kehonhuolto, kevät
Etäopetuksena verkossa
Ti 12.30–13.15
10.1.–25.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
27 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023
Kurssin tavoitteena on lisätä lempeästi liikettä
asiakkaan päivään verryttelevin kehonhuollollisin harjoituksin. Tunti sisältää rauhallisen
alkuverryttelyn, kehoa avaavia ja liikkuvuutta
lisääviä harjoituksia sekä venytyksiä. Kurssin
aikana asiakas oppii erilaisia kehonhuoltoon
sopivia harjoituksia, joita hän voi hyödyntää
jatkossa kehittäessään kehonsa liikkuvuutta ja
venyvyyttä. Kurssi sopii kaikille asiakkaille iästä
ja kuntotasosta riippumatta. Opetus tapahtuu
Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää linkin tunnille sähköpostiisi.
812606 Verkkokurssi: Kehonhuoltoa ylävartalolle, kevät
Etäopetuksena verkossa
To 10.30–11.15
12.1.–27.4.2023, tunteja 15
Hanne Pitkänen
27 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023
Tältä kurssilta hyvinvointia niskalle, hartioille ja
selälle! Kurssin tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan ylävartalon liikkuvuutta ja nivelten
liikeratoja. Asiakas oppii löytämään itselleen
sopivat harjoitteet, joiden avulla ennaltaehkäistä
ja helpottaa ylävartalon jumeja. Kurssin tunnit
sisältävät vetreyttäviä ylävartalon kehonhuoltoharjoitteita sekä pitkäkestoisia ja rauhoittavia
venytyksiä.

voi toteuttaa myös ilman välineitä! Kurssi sopii
kaikille asiakkaille kuntotasosta riippumatta.
Tarvitset tunneille jumppamaton ja juomapullon.
Opetus tapahtuu Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää linkin tunnille sähköpostiisi.

Taekwon-Do
813001 Taekwon-Do perus- ja jatkokurssi
Entisen Hauholan koulun liikuntasali
La 13.30–15.00
10.9.–3.12.2022, tunteja 22
14.1.–6.5.2023, tunteja 30
Jani Salmivaara
155 €, enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2022

LIIKUNTA

Teams-sovelluksen välityksellä. Opettaja lähettää linkin tunnille sähköpostiisi.

Taekwon-Do on korealainen kamppailulaji, jossa
opetellaan monipuolisesti lajiharjoitteiden perustekniikkaa, potkuja, liikesarjoja, ottelua, itsepuolustusta sekä kohotetaan lihas- ja kestävyyskuntoa. Kurssi on yhdistetty perus- ja jatkokurssi eli
kurssille voi osallistua sekä uudet harrastajat,
joilla ei ole aiempaa kokemusta lajista, että jo
pidemmälle edistyneet. Kurssilla annetaan valmiudet osallistua tuleviin vyökokeisiin ja jatkaa
harrastusta kohti ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista peritään vyökoemaksu, joka on 25 euroa.
Harrastajilla on myös mahdollisuus osallistua
Taekwon-Do leireille ja kilpailuihin. Kurssilaisilta
edellytetään Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun maksamista (28 euroa/ vuosi) sekä
Suomen ITF Taekwon-Do ry:n (SIFT) lisenssin
lunastamista. Lisenssiin sisältyy vakuutusturva
Taekwon-Don harrastusta varten. Tarkemmat
tiedot jäsenmaksusta ja lisenssistä kerrotaan
kurssin alussa. Alaikäraja kurssille on 10 vuotta.

812607 Verkkokurssi: Reisi-vatsa-pakaratreeni
Etäopetuksena verkossa
Ke 16.45–17.30
7.9.–30.11.2022, tunteja 12
11.1.–26.4.2023, tunteja 15
Elisa Leinonen
49 €, enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022
Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti asiakkaan ala- ja keskivartalon lihasten kuntoa. Tunti
sisältää alkulämmittelyn ja erityisesti reisiin,
vatsaan ja pakaroihin keskittyviä lihaskuntoharjoitteita sekä lyhyet venyttelyt. Tunnilla liikutaan
pääasiassa asiakkaan omaa kehonpainoa hyödyntäen, mutta osalla tunneista voidaan hyödyntää treenivälineinä esimerkiksi jumppakuminauhaa tai käsipainoja. Lihaskuntoharjoitukset
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711011 S Senioreiden lounastuokio, kevät
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ke 9.00–11.15
18.1.–12.4.2023, tunteja 36
Sari Voutilainen
65 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Tule valmistamaan tuttuja ja vähän tuntemattomampia lounasruokia yhdessä tehden, mukavassa ilmapiirissä. Lounastuokio on mukava
hetki myös jutustelulle ja yhteinen lounashetki
kruunaa aamupäivän aherruksen keittiössä.
Osallistujat pääsevät vaikuttamaan kursseilla
valmistettaviin ruokiin. Raaka-ainemaksu kerätään kullakin kokoontumiskerralla erikseen käytettävien raaka-ainekustannusten perusteella.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
712512 Safkaa yläkoululaisille, kevät
Kaukametsä, kotitalousluokka
To 14.30–16.00
19.1.–13.4.2023, tunteja 24
Sari Voutilainen
44 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Valmistamme yhdessä nuorille maistuvia ruokia
rennosti jutellen ja uusia taitoja opetellen. Leivomme lisäksi suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Lopuksi ruokailemme yhdessä. Ota mukaan
esiliina. Raaka-ainemaksu kerätään kullakin
kokoontumiskerralla erikseen käytettävien raaka-ainekustannusten perusteella.
711013 S Eläkeläisten päiväkahvit, kevät
Kaukametsä, kotitalousluokka
To 12.30–14.00
19.1.–13.4.2023, tunteja 24
Sari Voutilainen
44 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Vietetään leppoisa päiväkahvihetki yhdessä. Ensin leivotaan yhteistuumin suolaisia ja makeita
kahvitarjottavia, jotka voivat olla kaikkea kampanisujen ja macaronsien väliltä. Myös teetä juovat
voivat liittyä kahvihetkeen! Osallistujat pääsevät
vaikuttamaan kurssin leivonnaisiin. Raaka-ainemaksu kerätään kullakin kokoontumiskerralla
erikseen käytettävien raaka-ainekustannusten
perusteella.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
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712003 S Hapanjuurileipää kotiin, syksy
Kaukametsä, kotitalousluokka
La 8.00–15.00
19.11.2022, tunteja 8
Sari Voutilainen
31 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2021
Haluatko oppia valmistamaan yksinkertaista ja
hyvää leipää vain jauhoista, vedestä ja suolasta? Tule tutustumaan hapanjuurileivonnan
alkeisiin. Päivän aikana saat tietoa hapanjuurileivonnan prosessista ja vinkkejä siitä, kuinka
jatkat hapanjuurileivän leipomista kotonasi. Mukaasi saat virkeän vehnäjuuren, jolla voit jatkaa
kotona leipomista. Kotiinviemisiksi saat koriin
muotoillun leivän, jonka voit paistaa kotona
seuraavana päivänä. Ota mukaan esiliina, kohotuskori ja leivinliina. Päivään sisältyy 30 min
ruokatauko, joten ota paikan päälle omat eväät
mukaan. Opetus voidaan tarvittaessa toteuttaa
kokonaan etäopetuksena. Raaka-ainemaksu
sisältyy kurssin hintaan.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
712011 S Muksun kanssa keittiössä -kurssi,
kevät
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ke 12.00–13.30
18.1.–12.4.2023, tunteja 12
Sari Voutilainen
22 €, enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023
Tervetuloa valmistamaan lapsen kanssa yhdessä näppäriä välipaloja ja leivonnaisia. Luvassa
on myös makumatkailua ja erilaisiin ruoka-aineisiin tutustumista kaikilla aisteilla. Ihanaa yhteistä
puuhaa, uuden oppimista ja ruokailun iloa
lapsille ja aikuiselle! Osallistujat pääsevät vaikuttamaan kurssilla valmistettaviin välipaloihin.
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Raaka-ainemaksu kerätään kullakin kokoontumiskerralla
erikseen käytettävien raaka-ainekustannusten
perusteella.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
712012 Unkarilainen illallinen
Kaukametsä, kotitalousluokka
Pe 17.30–21.00
11.11.2022, tunteja 4
Alli-Leena Nuolioja
25 €, enintään 14 osallistujaa
lmoittautuminen päättyy 5.11.2021
Valmistamme illan teeman mukaisen kolmen
ruokalajin illallisen ja kurssi päättyy yhteiseen
ruokailuun.

712515 Villivihannekset ja -yrtit lautasellesi
Pohjavaara
Su 11.00–15.30
21.5.2023, tunteja 5
Helena Steinberg-Nivalainen
20 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2023

Kuohuviini- sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen
liittyvien kurssien maistettavat viinit ilmoitetaan
kurssien lähempänä ajankohtana.

Suomen luonto on täynnä ihania villejä herkkuja!
Kurssilla opit tuntemaan luonnon superruuat ja
ruuan rikastajat: villivihannekset kuten vuohenputken, voikukan nuput, maitohorsman ja muut
ihanat villivihannekset ja -yrtit. Kurssilla opitaan
villivihannesten ja villiyrttien kerääminen, sekä
niiden valmistaminen ruuaksi. Lisäksi kurssilla
on lyhyt kertaus jokamiehen oikeuksista sekä
hyvien kriteerien keruupaikoista. Aamupäivän
ajan keräämme yrttejä luonnossa ja iltapäivällä
valmistamme niistä maistiaisia. Mahdollisuus
myös aterian valmistamiseen luonnossa ja samalla voimme viettää mukavan ruokailuhetken
luonnossa. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan maastossa noin 20km Kajaanin keskustasta Pohjavaaralla, tarkka paikka ilmoitetaan
opiskelijoille ennen kurssia. Suositellaan kimppakyytejä. Raaka-ainemaksu 2€ sisältyy kurssin
hintaan Opetus voidaan tarvittaessa toteuttaa
kokonaan etäopetuksena.

Opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Opettaja
lähettää linkin sähköpostiinne ennen kurssin
alkamista.

712020 Verkkokurssi: Valkoviinit
Etäopetuksena verkossa
Pe 17.30–19.00
4.11.2022, tunteja 2
Emilia Tuuliaho
10 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2022
Neliosainen viineihin liittyvä verkkokurssisarja
on suunnattu viineistä innostuneille aloittelijoille.
Jos haluat sukeltaa syvemmälle viinin kiehtovaan maailmaan ja oppia perusteet
* eri viini tyyleistä,
* niiden maistamisesta,
* lajikkeista ja
* viinin viljelystä.
Kurssit on jaettu valkoviineihin, punaviineihin,
kuohuviineihin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen.
Valko- ja punaviinikurssien aikana käymme
läpi yleisesti viinin viljelyä, eri viinityylejä sekä
lyhyesti viinilainsäädännön käytäntöjä.
Kuohuviini- sekä ruoan ja viinin yhdistämiseen
liittyvillä kursseilla varattu enemmän aikaa viinimaailman askarruttaville aiheille ja kysymyksille,
joita toivotaan esitettävän jo pitkin kursseja.
Suosittelemme lämpimästi osallistumista kaikille
neljälle viinikurssille kattavimman tiedon varmistamiseksi.

Valkoviinisuosituksia:
* Schloss Vollrads Riesling 2021 https://www.
alko.fi/tuotteet/556254/Schloss-Vollrads-Riesling-2021/, [https://www.alko.fi/tuotteet/556254/
Schloss-Vollrads-Riesling-2021/,]
* Louis Latour Bourgogne Chardonnay 2021
https://www.alko.fi/tuotteet/578964/Louis-Latour-Bourgogne-Chardonnay-2021/, [https://
www.alko.fi/tuotteet/578964/Louis-Latour-Bourgogne-Chardonnay-2021/,]
* Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes
Blanc 2020 https://www.alko.fi/tuotteet/584904/
Henri-Bourgeois-Sancerre-Les-Baronnes-Blanc-2020/ [https://www.alko.fi/tuotteet/584904/Henri-Bourgeois-Sancerre-Les-Baronnes-Blanc-2020/]
712021 Verkkokurssi: Punaviinit
Etäopetuksena verkossa
Pe 17.30–19.00
18.11.2022, tunteja 2
Emilia Tuuliaho
10 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2022
Neliosainen viineihin liittyvä verkkokurssisarja
on suunnattu viineistä innostuneille aloittelijoille.
Jos haluat sukeltaa syvemmälle viinin kiehtovaan maailmaan ja oppia perusteet eri
* viini tyyleistä,
* niiden maistamisesta,
* lajikkeista ja
* viinin viljelystä.
Kurssit on jaettu valkoviineihin, punaviineihin,
kuohuviineihin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen.
Valko- ja punaviinikurssien aikana käymme
läpi yleisesti viinin viljelyä, eri viinityylejä sekä
lyhyesti viinilainsäädännön käytäntöjä.
Kuohuviini- sekä ruoan ja viinin yhdistämiseen
liittyvillä kursseilla varattu enemmän aikaa viinimaailman askarruttaville aiheille ja kysymyksille,
joita toivotaan esitettävän jo pitkin kursseja.
Suosittelemme lämpimästi osallistumista kaikille
neljälle viinikurssille kattavimman tiedon varmistamiseksi. Kuohuviini- sekä viinin ja ruoan yh-
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Muista tarvittaessa tilata viinit lähimpään
Alkoosi, osa viineistä saatavilla myös pienissä
pulloissa. Viinien maistelu ei ole välttämätöntä
osallistuaksesi kurssille.

distämiseen liittyvien kurssien maistettavat viinit
ilmoitetaan kurssien lähempänä ajankohtana.
Muista tarvittaessa tilata viinit lähimpään
Alkoosi, osa viineistä saatavilla myös pienissä
pulloissa. Viinien maistelu ei ole välttämätöntä
osallistuaksesi kurssille.

KOTITALOUS

Opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Opettaja
lähettää linkin sähköpostiinne ennen kurssin
alkamista.
Punaviinisuosituksia:
* Hans Baer Pinot Noir https://www.alko.fi/
tuotteet/954112/Hans-Baer-Pinot-Noir/, [https://
www.alko.fi/tuotteet/954112/Hans-Baer-PinotNoir/,]
* Chateau Puybarbe Astral 2018 https://www.
alko.fi/tuotteet/449117/Ch-teau-Puybarbe-Astral-2018/, [https://www.alko.fi/tuotteet/449117/
Ch-teau-Puybarbe-Astral-2018/,]
* Cune Reserva 2017 https://www.alko.fi/tuotteet/497004/Cune-Reserva-2017/ [https://www.
alko.fi/tuotteet/497004/Cune-Reserva-2017/]
712022 Verkkokurssi: Kuohuviinit
Etäopetuksena verkossa
Pe 17.30–19.00
2.12.2022, tunteja 2
Emilia Tuuliaho
10 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2022
Neliosainen viineihin liittyvä verkkokurssisarja
on suunnattu viineistä innostuneille aloittelijoille.
Jos haluat sukeltaa syvemmälle viinin kiehtovaan maailmaan ja oppia perusteet eri
* viini tyyleistä,
* niiden maistamisesta,
* lajikkeista ja
* viinin viljelystä.

Muista tarvittaessa tilata viinit lähimpään
Alkoosi, osa viineistä saatavilla myös pienissä
pulloissa. Viinien maistelu ei ole välttämätöntä
osallistuaksesi kurssille.
Opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Opettaja
lähettää linkin sähköpostiinne ennen kurssin
alkamista.
712023 Verkkokurssi: Ruoan ja viinin yhdistäminen
Etäopetuksena verkossa
Pe 17.30–19.00
16.12.2022, tunteja 2
Emilia Tuuliaho
10 €, enintään 50 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2022
Neliosainen viineihin liittyvä verkkokurssisarja
on suunnattu viineistä innostuneille aloittelijoille.
Jos haluat sukeltaa syvemmälle viinin kiehtovaan maailmaan ja oppia perusteet
* eri viini tyyleistä,
* niiden maistamisesta,
* lajikkeista ja
* viinin viljelystä.
Kurssit on jaettu valkoviineihin, punaviineihin,
kuohuviineihin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen.
Valko- ja punaviinikurssien aikana käymme
läpi yleisesti viinin viljelyä, eri viinityylejä sekä
lyhyesti viinilainsäädännön käytäntöjä.
Kuohuviini- sekä ruoan ja viinin yhdistämiseen
liittyvillä kursseilla varattu enemmän aikaa viinimaailman askarruttaville aiheille ja kysymyksille,
joita toivotaan esitettävän jo pitkin kursseja.
Suosittelemme lämpimästi osallistumista kaikille
neljälle viinikurssille kattavimman tiedon varmistamiseksi.

Kurssit on jaettu valkoviineihin, punaviineihin,
kuohuviineihin sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen.

Kuohuviini- sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen
liittyvien kurssien maistettavat viinit ilmoitetaan
kurssien lähempänä ajankohtana.

Valko- ja punaviinikurssien aikana käymme
läpi yleisesti viinin viljelyä, eri viinityylejä sekä
lyhyesti viinilainsäädännön käytäntöjä.

Muista tarvittaessa tilata viinit lähimpään
Alkoosi, osa viineistä saatavilla myös pienissä
pulloissa. Viinien maistelu ei ole välttämätöntä
osallistuaksesi kurssille.

Kuohuviini- sekä ruoan ja viinin yhdistämiseen
liittyvillä kursseilla varattu enemmän aikaa viinimaailman askarruttaville aiheille ja kysymyksille,
joita toivotaan esitettävän jo pitkin kursseja.
Suosittelemme lämpimästi osallistumista kaikille
neljälle viinikurssille kattavimman tiedon varmistamiseksi.
Kuohuviini- sekä viinin ja ruoan yhdistämiseen
liittyvien kurssien maistettavat viinit ilmoitetaan
kurssien lähempänä ajankohtana.
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Opetus tapahtuu Teamsin välityksellä. Opettaja
lähettää linkin sähköpostiinne ennen kurssin
alkamista.

Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Koulutuksessa valmistaudutaan testin suorittamiseen ja käydään läpi
elintarvikehygienian keskeisimpiä osa-alueita:
mm. hygieenistä työskentelyä, elintarvikelainsäädäntöä sekä omavalvontaa. Hygieniatesti
suoritetaan kurssin päätteeksi.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
713002 S Hygieniapassikoulutus, kevät
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ma 16.00–20.00, To 16.00–18.15
3.–6.4.2023, tunteja 8
Airi Hyvönen
73 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2023
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Koulutuksessa valmistaudutaan testin suorittamiseen ja käydään läpi
elintarvikehygienian keskeisimpiä osa-alueita:
mm. hygieenistä työskentelyä, elintarvikelainsäädäntöä sekä omavalvontaa. Hygieniatesti
suoritetaan kurssin päätteeksi.
Tarkista sivulta viisi (5), oletko oikeutettu opintoseteli avustukseen.
713010 Hygieniatesti A
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ma 16.00–17.30
19.9.2022, tunteja 2
Airi Hyvönen
59 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2021
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Testattavalla pitää olla
henkilöllisyystodistus mukana testiin tullessaan.

713012 Hygieniatesti B
Kaukametsä, video- ja musiikkiluokka
To 19.00–20.30
13.10.2022, tunteja 2
Airi Hyvönen
59 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.10.2021
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Testattavalla pitää olla
henkilöllisyystodistus mukana testiin tullessaan.
Testimaksuun ei sisälly uusinta kertaa.
713014 Hygieniatesti C
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ma 16.00–17.30
14.11.2022, tunteja 2
Airi Hyvönen
59 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2022
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Testattavalla pitää olla
henkilöllisyystodistus mukana testiin tullessaan.
713016 Hygieniatesti D
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ma 16.00–17.30
13.2.2023, tunteja 2
Airi Hyvönen
59 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2023
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Testattavalla pitää olla
henkilöllisyystodistus mukana testiin tullessaan.
713018 Hygieniatesti E
Kaukametsä, kotitalousluokka
To 19.00–20.30
13.4.2023, tunteja 2
Airi Hyvönen
59 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.4.2023
Testillä testataan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 1115/2001 4 § mukaisia elintarvikehygieniaa koskevien asioiden osaamista. Testin
läpäisseet saavat Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen ja -kortin. Testattavalla pitää olla
henkilöllisyystodistus mukana testiin tullessaan.
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Hygieniakoulutukset
713001 S Hygieniapassikoulutus, syksy
Kaukametsä, kotitalousluokka
Ma 16.00–20.15, To 16.00–18.15
10.–13.10.2022, tunteja 8 sl
Airi Hyvönen
73 €, enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022
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