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Kursseille ilmoittautuminen  
alkaa maanantaina 23.8.2021 klo 9.00 
puh. 040 823 0450, www.puumala.fi



Hei kaikki vakituiset  
ja lomapuumalalaiset!
Nyt sinulla on juuri oikea hetki suunnitella opiskelua tulevaa syksyä ja talvea varten. 
Tästä esitteestä löydät helposti lukuvuoden 2021–2022 uutuudet ja monet tutut hienot 
kurssit. Korona tuntuu olevan nyt rokotuksien avulla suurimmaksi osaksi taltutettu.  
Kansalaisopiston kursseilla noudatamme edelleen viranomaisten antamia määräyksiä.  
Tarvittaessa tiedotamme kurssien muutoksista suoraan kurssilaisille tekstiviesteinä. 
Elämme uutta normaalia turvallisin mielin ohjeita noudattaen. Korona-aika on varmasti 
ollut meille kaikille raskasta aikaa ja vaihtelua kaivataan. Helpotusta seurankaipuuseen 
voit lähteä hakemaan kursseiltamme. Mielesi virkistyy hyvien harrastusten avulla ja ta-
paat tuttuja ja löydät kenties uusia ystäviä kurssien parista. Runsas kotona oleskelu ei 
sitten enää tunnu niin raskaalta.

Lähde reippaasti mukaan, kotiin ei ole enää pakko jäädä. Yllätä itsesi ja houkuttele naa-
puri ja kaveri mukaan. Turvallista harrastusaikaa sinulle Puumalan kansalaisopiston 
kurssien parissa lukuvuonna 2021–2022.

Leena Viisanen 
Rehtori

Toimisto
Puumalan kunnantalo, Keskustie 14, 52200 Puumala
www.puumala.fi, kansalaisopisto@puumala.fi

Rehtori (osa-aikainen)
Leena Viisanen, puh. 050 403 9113
leena.viisanen@puumala.fi

Palveluneuvoja
Anne Kietäväinen, puh. 040 823 0450
kansalaisopisto@puumala.fi
Keskustie 14, 52200 Puumala

Kädentaitojen opettaja
Laura Penttinen, puh. 050 447 3313
laura.penttinen@puumala.fi

Musiikinopettaja
Sami Nikkari, puh. 046 9235977
sami.nikkari@puumala.fi

Puumalan  
kansalaisopisto

Tule  

tutustumaan!
Voit osallistua veloituksetta  
yhdelle pitkien kurssien  
tunnille tutustumis- 
käyntinä. Tervetuloa!



Puumalan  
kansalaisopisto

Kansalaisopiston opettajia ja toimistoväkeä keväällä 2021.

Kuvissa vasemmalta oikealle ylärivi: Anne Kietäväinen, Anu Jussinniemi, Sami Nikkari, Heli Turunen.  
Toinen rivi: Ilkka Korhonen, Eeva-Liisa Luukkonen, Kirsti Lähdesmäki, Maria Talvitie.  

Kolmas rivi: Päivi Näkki, Tuula Bagge, Leena Viisanen, Ritva Vidman-Parri.  
Neljäs rivi: Niina Väisänen, Laura Penttinen, Liisa-Leena Vidman, Kaisaliisa Majuri.



Kunnan palvelut (mm. neuvonta, puhelin-
vaihde, urheiluhallikortit, tilavaraukset, ko-
piointi ja skannaus) sekä yhteistyökumppa-
neiden palvelut keskitetysti samalta luu-
kulta.  

 • KELA  
 • OIKEUSAPUTOIMISTO
 • TE-TOIMISTO  
 • DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
 • POLIISI (neuvonta + löytötavarat)

Puumalan kirjasto
Ojakuja 3, 52900 Puumala
044 794 5594 
puumalan.kirjasto@sivistys.mikkeli.fi
Avoinna: ma, ti, to, pe 10–16, ke 12–18. 
Omatoimipalveluaika ma–pe 9–20,  
lauantaisin suljettu. 
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Puumalan kansalais-
opiston opinto-opas 
2021–2022

MUISTA MYÖS ETÄPALVELU!
Avoinna ma–pe 9.00–15.00 

Tervetuloa asioimaan!

Puumalan kunnantalo 
Keskustie 14, 52200 Puumala
kunta@puumala.fi • www.puumala.fi 
Puh. 015 8889 500

Meillä voit maksaa  
Sportti & Kulttuuri -ePassilla.

Puumalan kansalaisopiston opinto-opas 2021–2022. Taitto ja ul-
koasu: Mainospihlaja Ky. Paino: Kirjapaino Kari Ky. Kuvat: Heli Tu-
runen, Laura Penttinen, Kaisaliisa Majuri ja Olga Blokh, s. 22 Juho 
Kuva/Visit Finland.
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Opiston kursseille voi ilmoittautua netin ja puheli-
men kautta sekä henkilökohtaisesti maanantaina 
23.8.2021 klo 9.00 alkaen. Opintoryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä soitinopetusta lukuun 
ottamatta. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää en-
nen kurssin alkua! Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoit-
tautuneita ei ole riittävästi. 

Kursseista ei lähetetä ilmoittautuneille muuta infor-
maatiota, eikä opetusmateriaalia ennen kurssin alkua. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu 
tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta. Jos et pää-
se kurssille, peru ilmoittautumisesi viimeistään viisi 
päivää ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Muu-
ten kurssimaksu laskutetaan!

Jos syksyllä alkanut kurssi jatkuu kevätkaudella, ei 
opiskelijoiden tarvitse ilmoittautua sille uudelleen. 
Mikäli et jatka kevätkaudella, ilmoita siitä opiston 
toimistoon, muuten kurssi laskutetaan myös keväällä.

ERIKOISTILANTEET
Peruutukset ovat mahdollisia viranomaisten määräys-
ten vuoksi. Noudatamme Avin, Essoten ja kunnan an-
tamia määräyksiä. Kuten Koronan aiheuttamat sulut 
ja rajoitukset. Osa kursseista voidaan tällaisissa tilan-
teissa siirtää etäopetukseen ja niistä laskutus toimii 
normaalihinnalla. Muutoksista tiedotetaan suoraan 
opiskelijoille. Kurssimaksuja voidaan alentaa pitä-
mättömien kertojen verran jos laskutusta ei ole vie-
lä ehditty tehdä. Näissä tilanteissa koetamme järjes-
tää korvaavia kertoja. Tai kurssi voidaan siirtää myö-
hemmin pidettäväksi.

ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 
Ilmoittautumisohjeet nettisivuillamme:  
www.puumala.fi. 
Ilmoittautumiset puhelimitse: puh 040 823 0450
Sähköpostilla tai tekstiviestillä ei voi ilmoittautua!

KURSSIMAKSUT
Kurssimaksu on mainittu jokaisen kurssin esittelyn 
yhteydessä. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ei 

palauteta. Laskutamme syys- ja ke-
vätlukukauden kurssit erikseen. 

Opiston laskut voit tilata myös 
e-laskuina omasta verkko-
pankistasi. Oppimateriaa-
lit ja tarvikkeet opiskelijat 
maksavat itse. Lukukausi-
maksu syyslukukausi 80 € 

ja kevätlukukausi 90 €. Voit 

ilmoittautuessa-
si valita lukukausi-
maksun myös netin 
välityksellä. Lukukau-
simaksua ei palauteta, 
vaikka jokin valittu kurs-
si ei alkaisikaan. Lukukausi-
maksun maksamalla voi osallistua haluamillesi kurs-
seille lukuun ottamatta erikoiskursseja ja soitinope-
tusta. Kursseille ilmoittautuminen on sitova. ePassilla 
voi maksaa netissä ilmoittautumisen yhteydessä klik-
kaamalla kuvaketta, tai toimistoon soittamalla. 

Osa tarjottavista kursseista voidaan toteuttaa mak-
suttomina tai alennettuun hintaa kansalaisopiston 
opetushallitukselta saaman opintoseteliavustuksen 
turvin. Työttömät voivat saada yhden kurssin ilmai-
seksi käymällä henkilökohtaisesti sopimassa kurssista 
opiston toimistolla. Yli 85-vuotiaat saavat osallistua il-
man kurssimaksua, ilmoittautumalla toimiston kautta.

MUSIIKIN OPINNOT JA KURSSIMAKSUT
Soitinopetus: Oppilaalla toivotaan olevan 
opiskeltava soitin kotona. Musiikin lukukausimaksu 
on syyslukukaudella 92 € ja kevätlukukaudella 
92 € sisältäen yhden soittimen. Lukukausimaksulla 
voi opiskella myös kaikkia muita musiikkiaineita. 
Soitinopetus on yksilöopetusta ja opetuskerran 
pituus on 30 min. 

OPINTORYHMIEN KOKO
Alkavien opintoryhmien koko on normaalisti ryhmis-
sä 5 opiskelijaa koko kunnan alueella. Lasten kurssien 
minimikoko on 4 lasta. Harvinaisilla erikoiskursseilla 
minimiopiskelijamäärä voi olla ilmoitettua suurempi.

KURSSIN LAKKAUTUMINEN
Mikäli alkaneen opintoryhmän koko alittaa minimi-
määrän lukukauden aikana kolme kertaa peräkkäin, 
kurssi lakkautuu. Tällöin kurssimaksuja ei palauteta. 
Opintonsa keskeyttäneille ei palauteta kurssimaksua.

OPISKELUOIKEUS
Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat 
kurssimaksunsa maksaneet.

TIEDOTTAMINEN
Opiston kursseista ja opinto-ohjelmaan tulevista 
muutoksista tiedotetaan nettisivulla www.puumala.
fi ja facebook sivuillamme sekä Puumala-lehdessä. 

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen  
alkaa maanantaina 

23.8.2021  
klo 9.00!

Ilmoittaudu  
viimeistään  

5 päivää ennen  
kurssin alkua!
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Opistolaiskunta
Opiston opiskelija, myös SINÄ kuu-
lut opistolaiskuntaan
Opistolaiskunta puolustaa kaikkien opistos-
sa opiskelevien etua. Opistolaiskunnan johto-
kunta valitaan syksyisin vuodeksi kerrallaan. 
Johtokunta päättää esim. retkikohteista, juh-
lista ja tapahtumista. Se myöntää harkintansa 
mukaan stipendejä, avustaa erilaisissa kurssi-
maksuissa, pitää tiivistä yhteyttä opiston hen-
kilökuntaan ja paljon muuta!

Ota yhteyttä ja  
tule mukaan toimintaan!
Johtokunnan pj.  
Kaisaliisa Majuri 050 358 2951

Käytämme erikoistilanteissa suoraa tekstiviestitystä 
muuttuneista tilanteista opiskelijoille. Tallenne 
on etätunnista tehty nauhoite, jonka kurssille 
ilmoittautunut saa ilmoittamaansa sähköpostiin 
viikon ajaksi käyttöönsä. Tallennetta ei voi eikä saa 
jakaa eteenpäin.

PALAUTE
Sähköistä palautetta voit antaa kotisivujen kautta 
olevalla valmiilla lomakkeella. Toivomme palaute-
ta myös muilla tavoin kuten sähköpostilla, puheli-
mella sekä tietysti opettajille kursseilla annettavaa 
suoraa palautetta.

TODISTUKSET
Kursseille säännöllisesti osallistunut opiskelija voi 
saada pyydettäessä osallistumistodistuksen. Kysei-
sen opiskelukauden todistus on maksuton. Aiem-
pia vuosia koskevista todistuksista peritään 10 €/kpl.

Syysloma vko 43

Talviloma vko 9

Yleinen lukukausimaksu
1000100A syksy 80 €
1000100B kevät 90 €
Lukukausimaksun maksaneen ei tarvitse erikseen 
maksaa kurssimaksuja. Erikoiskurssit ja yksilöllinen 
soitonopetus eivät sisälly lukukausimaksuun. Luku-
kausimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurs-
si ei toteudu. Voit valita lukukausimaksun myös ne-
tin kautta!

Lukukausi maksut
Musiikin lukukausimaksu
1000101A syksy 92 €
1000101B kevät 92 €
Sisältää yhden soittimen yksilöopetuksen. Samalla 
maksulla voi osallistua myös kaikille musiikkikursseil-
le. Soittotunteja syksyllä sekä keväällä 13 kertaa. Soit-
totunnin pituus 30 min. Opettajan kanssa sovitaan 
oppitunnin ajankohta ja oppimateriaalin hankinta.

Kansalaisopistosta  
riippumattomista syistä 

muutokset  
mahdollisia 

kurssiajoissa ja  
kurssiohjelmassa.

Muista perua  
5 pv ennen kurssin 
alkua jos et pääse 

kurssille.



Soitintutustuminen
1101123A 7.9.–7.12.2021
1101123B 11.1.–12.4.2022
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sami Nikkari
Jos soittimen valinta on hankalaa tai keskittymisky-
ky yhden soittimen parissa puurtamiseksi tuottaa 
vaikeuksia, voi soitintutustuminen olla oikea valinta. 
Tällä kurssilla tutustutaan opistomme opetusvalikoi-
missa oleviin soittimiin ja ehkäpä se mieluinen soi-
tinkin lopulta löytyy.

Kemun musiikkiryhmä
1101132A 1.9.–15.12.2021
1101132B 12.1.–25.5.2022
Sinitupa, Peippotie 3
Ke 13.00–13.45
Maksuton työttömille ja eläkeläisille.
Sami Nikkari
Sinituvan työ- ja päivätoiminnan musiikkiryhmä ko-
koontuu musisoimaan. Harjoittelemme monipuolis-
ta ohjelmistoa laulaen ja soittaen - esityksiäkin sil-
mällä pitäen.

Yksinlaulu
1101134A 2.9.–2.12.2021 / 41 €
1101134B 13.1.–14.4.2022 / 46 €
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
To 18.00–20.00
Erikoiskurssi
Sami Nikkari
Laulutunneilla opitaan mm. äänenmuodostusta ja 
laulutekniikkaa. Ohjelmistoksi käyvät laulut oman 
maun mukaan. Tunnin aika sovitaan opettajan kans-
sa. Opetus 15 min/viikko tai joka toinen viikko 30 min.

Palvelukeskuksen yhteislaulutilaisuudet
1101137A 31.8.–14.12.2021
1101137B 11.1.–24.5.2022
Palvelukeskus, Kenttätie 24
Ti 14.30–15.00 joka toinen tiistai
Sami Nikkari
Yhteislaulutilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita. 
Laulamme yhdessä kansanlauluja, tuttuja ikivihreitä 
sekä hengellisiä sävelmiä, laulajien toiveita huomi-
oiden. Vapaa pääsy!

7Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.

Musiikki
Piano
1101101A 6.9.–13.12.2021
1101101B 10.1.–11.4.2022
Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Sami Nikkari
Tervetuloa pianotunneille! Klassisen musiikki, va-
paa säestys, improvisointi kaiken tasoisille soittajille.

Viulu
1101113A 9.9.–9.12.2021
1101113B 13.1.–14.4.2022
K.opisto musiikkiluokka, Kirkkotie 3 A
To 13.30–14.10
Anu Jussinniemi
Viulutunnit jatkaville ja uusille opiskelijoille. Opetus-
päivä torstai, tarkka kellonaika sovitaan opettajan 
kanssa. Jatkavien opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittau-
tua enää uudelleen.

Rummut
1101115A 7.9.–7.12.2021
1101115B 11.1.–12.4.2022
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Musiikinopettaja Sami Nikkari
Rumpujensoiton opetusta monipuolisesti kaiken ta-
soisille soittajille.

Kitara
1101116A 7.9.–7.12.2021
1101116B 11.1.–19.4.2022
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sami Nikkari
Kitaransoiton (erityisesti klassinen) alkeisopetus ro-
kimpaa särösoundiakaan unohtamatta.

Huilu
1101120A 7.9.–7.12.2021
1101120B 11.1.–12.4.2022
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sami Nikkari
Klassisen poikkihuilunsoiton opetusta.

Muut soittimet
1101122A 8.9.–8.12.2021
1101122B 12.1.–13.4.2022
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sami Nikkari
Muut kuin muissa ryhmissä opetettavat soittimet.



Karaokekurssi, Kirkonkylä
1101148A 16.9.–2.12.2021 / 42 € / 33 t
1101148B 13.1.–14.4.2022 / 48 € / 39 t
Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
To 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yh-
dessä ja erikseen tangosta humppaan.

Karaokekurssi, Hurissalo
1101149A 17.9.–3.12.2021 / 42 € / 33 t
1101149B 14.1.–15.4.2022 / 48 € / 39 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Pe 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yh-
dessä ja erikseen tangosta humppaan.

Solistiyhtye Saimaa
1101160A 13.9.–29.11.2021 / 39 € / 29 t
1101160B 10.1.–11.4.2022 / 44 € / 35 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ma 19.00–21.00
Sami Nikkari
Harjoitellaan perinteisen ja vähän uudemmankin 
tanssimusiikin parhaimmistosta kokonainen tanssi-
setti. Opettaja huolehtii jokaiselle juuri sopivan haas-
tavan roolin. Nykyaikainen tanssiorkesteri saadaan 
tietokoneavusteisesti toimimaan millä tahansa ko-
koonpanolla, joten arkailematta vain mukaan tans-
sittavan musiikin soittamisesta, laulamisesta ja esit-
tämisestä kiinnostuneet. Erityisesti koskettimia, bas-
soa, kitaraa tai rumpuja soittavat, joskus soittaneet tai 
niiden soittamisesta mahdollisesti kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mutta myös puhaltimet, viulut ja harmo-
nikat. Kurssi sopii myös karaokessa kunnostautunei-
den laulajien urakehitykseen live-orkesterin edessä.

Musiikkiteatteri
1101161A 13.9.- 29.11.2021 / 39 € / 29 t
1101161B 17.1.–18.4.2022 / 44 € / 35 t
Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Ma 17.00–19.00
Sami Nikkari
Harjoitellaan syksyn aikana - ja ehkä myös esitetään 

- kohtauksia oopperoista, opereteista, musikaaleista 
ym. tai omista ideoista valmistettavia liikettä ja lau-
lua hyödyntäviä musiikillisia hupailunumeroita. Kurs-
silla yhdistyvät näyttelijäntyön sekä yksinlaulun ja 
kuorolaulun harjoitukset sulavasti toisiinsa. Kevät-
puolella aloitetaan mahdollisesti suuremman esi-
tyksen valmistaminen. Mikä tai mitä se on, tarken-
tuu syksyn aikana.

Yhteislauluiltamat
1101140A 17.12.2021
1101140B 11.3.2022
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Pe 18.00–19.00
Sami Nikkari
Koko Puumala laulaa! Yhteislaulussa on vallankumo-
uksellista voimaa. Näissä yhteislaulutilaisuuksissa voi-
daan ehkä kokea samankaltaista hurmosta, sillä isolla 
porukalla laulaminen on paitsi fyysisesti aistittavissa 
ääniaaltojen värähtelynä, todennäköisesti myös hel-
pompaa. Omaa ääntään ei kenenkään tarvitse häpeil-
lä, sillä se peittyy varmasti kymmenien muiden laulaji-
en sekaan. Lauletaan yhteisesti vuodenaikaan sopivia 
lauluja sekä kuullaan mahdollisesti myös opiston lau-
lajien kuoro- sekä yksinlauluesityksiä. Vapaa pääsy!

Sekakuoro Laulunorpat
1101141A 1.9.–1.12.2021 / 34 € / 26 t
1101141B 12.1.–13.4.2022 / 34 € / 26 t
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 17.30–19.00
Sami Nikkari
Sekakuorolaulua kaikille innokkaille, iästä ja taitota-
sosta riippumatta! Äänenavaus ja laulutaidon kehit-
täminen erilaisin harjoituksin kuuluvat ohjelmaan 
kuten mukava yhdessäolo. Ohjelmisto koostuu kan-
sanlauluista, viihdemusiikista ja toivotuista lempilau-
luista. Tasosi ja halukkuutesi mukaan voit valita osal-
listumisesi joko yhteislauluhenkisesti laulamalla me-
lodiaa tai taitojen ja rohkeuden lisääntyessä kokeilla 
äänissä laulamista. Kaikki pystyvät laulamaan. Uudet 
ja vanhat laulajat tervetuloa! Huomaa, että syyskausi 
on tällä kertaa normaalia pidempi toistamiseen koro-
naksi menneen kevään (ja vähän syksynkin) vuoksi!

Puumalan mieslaulajat
1101143A 1.9.–1.12.2021 / 34 € / 26 t
1101143B 12.1.–13.4.2022 / 34 € / 26 t
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 19.00–20.30
Sami Nikkari
Kuorossa lauletaan neliäänisesti monipuolista ohjel-
mistoa laulutekniikan hiomista unohtamatta. Osal-
listua voit kuten yhteislaulutilaisuuksiin melodiaa 
laulamalla ja haastetta halutessasi kokeile äänissä 
laulamista. Huomaa, että syyskausi on tällä kertaa 
normaalia pidempi koronaksi menneen kevään (ja 
syksyn) vuoksi! Uudet ja entiset laulajat, tervetuloa!
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Bändikurssi
1101162A 14.9.–30.11.2021 / 21 € / 15 t
1101162B 11.1.–12.4.2022 / 34 € / 26 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 19.00–20.00
Sami Nikkari
Ensimmäinen esiintyminen yhdessä musisoiden voi 
olla mieleen jäävä kokemus. Tässä ryhmässä kita-
ristit, basistit, rumpalit, kosketinsoittajat, haitaristit, 
laulajat jne. - tai vaikkapa pelkästään soittamisesta 
haaveilevat - panevat osaamisensa yhteiseen jakoon 
ja katsotaan, mitä saadaan siitä syntymään. Toimii 
myös yleissivistävänä kurssina kenelle tahansa, jot-
ka haluavat tietää miten bändin äänentoisto järjeste-
tään, mitä kulisseissa tapahtuu ennen kuin orkeste-
ri pääsee aloittamaan, millaista bändiharjoituksissa 
on ym. Kurssin jälkeen jokainen aktiivisesti tunneille 
osallistunut pystyy soittamaan jotain soitinta bändis-
sä omalla tasollaan aiemmasta taustasta riippumatta.

Kitara- ja ukuleleorkesteri
1101163A 14.9.–30.11.2021 / 21 € / 15 t
1101163B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 18.00–19.00
Sami Nikkari
Tällä kurssilla opetellaan laulusäestyksen perusteet ki-
taralla, ukulelella tai vaikka kummallakin osallistujan 
oman intressin mukaan. Ukulele on kitaraa pienempi, 
nelikielinen hawaijilaissoitin. Se on kitaraa helpompi 
käsitellä ja sillä on helppo oppia säestämään lauluja. 
Kokonsa puolesta se sopii erinomaisesti myös lapsil-
le. Voit osallistua, vaikka itselläsi ei olisikaan kitaraa 
tai ukulelea. Käytössä on opiston soittimia, joita voit 
soittaa harjoituksissa. Jos ja kun viimeistään kurssin 
jälkeen soittokärpänen on puraissut, voit hankkia 
oman soittimen.

Lastenmusiikkiorkesteri
1101164A 11.9.–4.12.2021 / 19 € / 13 t
1101164B 8.1.–23.4.2022 / 23 € / 16 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
La 10.00–12.00 joka 3. viikko
Sami Nikkari
Harjoitellaan ja tuotetaan lastenmusiikkia ja lapsi-
kuulijoita inspiroivia toiminnallisia musiikkiesityksiä. 
Ryhmä on suunnattu ensisijaisesti aikuisille, jotka ha-
luavat tuottaa musiikkielämyksiä lapsille, mutta mu-
kaan voi tulla kokemusasiantuntijoina myös lapsia.

Muskari
1101165A 2.9.–11.11.2021 / 14 € / 7 t
1101165B 13.1.–24.3.2022 / 21 € / 15 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
To 16.30–17.00
Sami Nikkari
Elämyksellistä musiikkiin, rytmiin, äänenkäyttöön ja 
soittimiin tutustumista leikkien, laulujen ja lorujen 
lomassa 0–5 vuotiaille. Lapset osallistuvat ryhmään 
oman aikuisen kanssa. Kurssimaksu lapsikohtainen.

Harmonikkapiiri
1101168A 14.9.–30.11.2021 / 21 € / 15 t
1101168B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 18.00–19.00
Sami Nikkari
Soitetaan porukalla harmonikkamusiikkia ja opitaan 
säestämään lauluja sointumerkeistä sekä soittamaan 
melodioita nuoteista. Oma pirunkeuhko vaaditaan 
mutta soittotaitoa ei - se kehittyy kyllä kurssin ede-
tessä hitaasti mutta varmasti. Voi olla piano- tai näp-
päinkoskettimisto. Hauska soittaa yhdessä!

Huomaa! Harmonikkapiiri on lukujärjestyksessä pääl-
lekkäin ”kitara- ja ukuleleorkesteri” kanssa. Mikäli ko. 
kurssi toteutuu, harmonikkapiirille etsimme vaihto-
ehtoisen ajan. Muussa tapauksessa se pidetään täs-
sä mainittuun aikaan.

Nykykoulun musiikkia aikuisille
1101171A 7.9.–7.12.2021 / 14 € / 5 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 16.00–17.00 joka 4. viikko (4 kertaa syksyllä)
Sami Nikkari
Kiinnostaako, mitä nykykoulun musiikintunnilla ta-
pahtuu? Jäikö oman kouluajan musiikinopetuksessa 
jokin asia mietityttämään? Haluatko tukea oman lap-
sesi tai lähipiiriisi kuuluvan lapsen koulunkäyntiä? Tä-
mä ryhmä sopii erityisesti 7. luokan oppilaiden huol-
tajille. Kurssilla käydään läpi 7. luokan opetussuunni-
telman sisältöjä ja tehdään samoja harjoituksia kuin 
perusopetuksessakin. Erinomainen mahdollisuus ol-
la helpolla ja kivalla tavalla kontaktissa kouluun ja 
opettajaan, samalla voit löytää itsestäsi uusia mu-
siikillisia kykyjä!
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Teatteri
Hurissalon harrastajateatteri
1102100A 15.9.–8.12.2021 / 45 € / 36 t
1102100B 12.1.–27.4.2022 / 52 € / 45 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ke 18.00–20.30
Ilkka Korhonen
Tule mukaan iloiseen harrastajateatteriporukkaan! 
Harjoittelemme yhdessä teatteri-ilmaisua, äänen-
käyttöä ja itseilmaisua yleisesti, sekä valmistamme 
kesäteatteriesityksen näyttämö- ja katsomomiljöö-
seen. Hurissalon Harrastajateatteriyhdistys maksaa 
kurssimaksun puolestasi.

Kuvataiteet
Kuvataide
1103100A 16.9.–9.12.2021 / 32 € / 24 t
1103100B 13.1.–7.4.2022 / 37 € / 28 t
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
To 17.00–20.00
Eija Riitta Parkkinen
Tehdään kuvia omien piirrettyjen tai maalattujen 
luonnosten pohjalta. Lähtökohtana voi myös käyt-
tää valokuvia tai taidekuvia, asetelmia ja mielikuvia 
oman kiinnostuksen mukaan. Vapaavalintaiset tek-
niikat; lyijykynä, hiili, kuivapastelli, vesiväri ja akryy-
li. Henkilökohtainen ohjaus sommittelussa ja väri-
enkäytössä. Omat välineet mukaan. Alle 16-vuotiaat 
voivat myös osallistua.

Kuvataidetta viikonloppuihin
1103102A 2.–17.10.2021 / 32 € / 24 t
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
La ja su klo 12.00–17.30
Eija Riitta Parkkinen
Tule piirtämään ja maalaamaan vapaavalintaisilla tek-
niikoilla, lyijykynä, hiili, kuivapastelli, vesivärit sekä 
akryyli- ja öljyvärit. Omia aiheita ja yhteisiä teema-
tehtäviä kunkin mieltymysten mukaan. Omat välineet.

Puhallinyhtye
1101174A 14.9.–30.11.2021 / 21 € / 15 t
1101174B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 17.00–18.00
Sami Nikkari
Puumalan perinteikkäästä puhallinorkesterista tuli 
erottamaton osa paikkakunnan pitkää historiaa. Vaik-
ka laulun mukaan ”ei aika mennyt koskaan palaa” ja 
suurten kyläpuhallinorkesterien aika on ehkä ohitse, 
on puhallinsoittajia yhä jäljellä ja halu soittaa yhdes-
sä silti olemassa. Pieni ja näppärä puhallinyhtye on 
hyvä tapa pitää yllä mukavaa soittoharrastusta. Ter-
vetuloa mukaan kaikki vaski- ja puupuhaltimia soit-
tavat tasosta riippumatta. Taidot kasvavat soittaessa, 
ja jokaiselle löytyy sopivaa soitettavaa. Älä siis mieti, 
kestääkö ansatsi vaan tule mukaan.

Puumalan paukuttajat
1101199A 11.9.–4.12.2021 / 19 € / 13 t
1101199B 8.1.–23.4.2022 / 23 € / 16 t
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
La 12.00–14.00 joka 3. viikko
Sami Nikkari
Yhteismusisointia erilaisilla lyömäsoittimilla kuten 
boomwhackereilla, djembe-rummuilla, cajoneilla ja 
monilla muilla lyömäsoittimilla. Valmistetaan rytmi-
sesti mieltä inspiroivia esityksiä live-tilaisuuksiin sekä 
äänitteelle. Kurssille voit osallistua myös ilman omaa 
soitinta ja täysin ilman ennakkopaineita osaamisvaa-
timuksista, sillä jokainen pystyy saamaan lyömäsoitti-
mesta äänen. Opettaja huolehtii, että jokainen pau-
kuttaja saa onnistumisen elämyksiä.
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Ryhälän käsityö
1104120A 14.9.–14.12.2021 / 25 € / 18 t
1104120B 18.1.–5.4.2022 / 25 € / 18 t
Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
Joka toinen viikko
Työttömät ja eläkeläiset - 50%
Laura Penttinen
Käsitöitä vaihtelevin teemoin opiskelijoiden toivei-
den mukaan. Ensimmäisellä kerralla katsastetaan uu-
tuudet ja suunnitellaan kurssin aiheita. Myös kesken-
eräiset työt mukaan. Kokoontuu syksyllä 14.9., 28.9., 
12.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. Kevätkaudella 18.1., 1.2., 
15.2., 8.3., 22.3., ja 5.4.

Ryhälän ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi
1104122A 21.9.–7.12.2021 / 25 € / 18 t
1104122B 11.1.–12.4.2022 / 29 € / 21 t
Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
Joka toinen viikko
Työttömät ja eläkeläiset - 50%
Tuula Bagge
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja etkä tiedä 
mitä niistä tekisit? Ota kesken jäänyt työ tai kankaat 
ja langat mukaan ja tule kurssille. Kokoontuu 21.9., 
5.10., 19.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. Kevätkaudella 
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3. ja 12.4.

Kudotaan nauhoja
1104124A 5.10.–23.11.2021 / 17 € / 12 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ti 17.00–19.15
Joka toinen viikko
Laura Penttinen
Kurssilla voit opetella pirta- ja lautanauhojen tekoa 
sekä erilaisia punottuja nyörejä. Kurssi pidetään Hu-
rissalossa, opettajan kyydissä pääsee mukaan kirkon-
kylästä ja matkan varrelta. Kokoontuu 5.10., 19.10., 
9.11. ja 23.11.

Puutyö ja entisöinti
1104130A 14.9.–7.12.2021 / 42 € / 33 t
1104130B 11.1.–12.4.2022 / 48 € / 39 t
Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Ti 17.30–19.45
Kaisaliisa Majuri
Anna uusi elämä vanhalle esineellesi uudella verhoi-
lulla ja / tai pintakäsittelyllä. Voit myös valmistaa täy-
sin uutta! Aikaisempi kokemus ei välttämätön. Työt / 
suunnitelmat tai kuva mukaan ensimmäisellä kerralla.

Kädentaidot
Kankaankudonta
1104101A 6.9.–13.12.2021 / 59 € / 52 t
1104101B 3.1.–11.4.2022 / 63 € / 56 t
K.opisto kudontatilat, Kirkkotie 3 A
Ma 9.30–12.30
Laura Penttinen
Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan uusia mat-
toja, verhoja, pyyheliinoja, pöytäliinoja ja muuta mu-
kavaa itselle tai lahjaksi. Kokoontumiskerroilla suun-
nitellaan ja rakennetaan yhdessä loimet ja sovitaan 
kudontavuoroista. Yksilöllistä ohjausta kunkin tar-
peen ja toiveiden mukaan. Kurssi sopii niin aloitteli-
joille kuin kokeneillekin kutojille.

Kirkonkylän käsityö
1104103A 13.9.–13.12.2021 / 29 € / 21 t
1104103B 3.1.–4.4.2022 / 29 € / 21 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ma 13.30–15.45
Joka toinen viikko
Laura Penttinen
Tässä ryhmässä voit opetella itsellesi uusia taitoja tai 
päivittää aikaisempaa osaamista. Voit tehdä erilaisia 
kahvipussitöitä, kirjontatöitä, helppoja vihkoja ja kir-
jasia, korjata vanhoja kirjoja, punoa narusta matto-
ja ja pannunalusia tai opetella makrame-solmeilua. 
Myös nypläyksen aloittajille sopiva ryhmä. Kokoontuu 
13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12. Ke-
vätkaudella 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.

Neulekahvila
1104110A 20.9.–22.11.2021 / 21 € / 15 t
1104110B 10.1.–11.4.2022 / 29 € /21 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ma 17.00–19.30
Joka toinen viikko
Ritva Vidman-Parri
Ota ”kutimesi” mukaan ja tule kahville! Vaihdetaan 
ideoita ja opitaan uutta! Tervetuloa osasitpa tai et! 
Kokoontuu 20.9., 4.10., 18.10., 8.11. ja 22.11. Kevät-
kaudella 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.
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Tilkkutyö
1104165A 9.9.–9.12.2021 / 48 € / 39 t
1104165B 13.1.–14.4.2022 / 48 € / 39 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 13.15–15.30
Laura Penttinen
Tilkkutyön keinoin voit tehdä kasseja, pusseja, peit-
toja, tyynyjä, monenlaisia tekstiilejä itselle ja lahjak-
si. Tule iloiseen väri-ilotteluun ja monien mahdolli-
suuksien maailmaan mukaan, olitpa vasta-alkaja tai 
kokeneempi tilkkuilija.

Neuloen ja virkaten
1104170A 16.9.–2.12.2021 / 25 € / 18 t
1104170B 13.1.–7.4.2022 / 25 € / 18 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
To 17.00–19.30
Joka toinen viikko
Päivi Näkki
Tule mukaan neulomaan ja virkkamaan! Voit neuloa 
tai virkata pientä tai suurta, omien taitojesi mukaan. 
Olitpa aloittava tai kokenut, uusia niksejä ja ideoita 
löytyy. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan lankaa 
ja niihin sopivat puikot sekä malli. Kokoontuu 16.9., 
30.9., 14.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Kevätkaudella 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 17.3., ja 7.4.

Viljakansaaren käsityö
1104180A 1.10.–10.12.2021 / 39 € / 30 t
1104180B 14.1.–8.4.2022 / 45 € / 36 t
M. ja V. Korhonen, Viljakansaari,  
Petäjäniementie 278
Pe 9.30–12.00
Työttömät ja eläkeläiset - 50%
Laura Penttinen
Käsitöitä vaihtelevin teemoin opiskelijoiden toiveiden 
mukaan, esim. tilkkutyöt, nypläys, makrame, neulon-
ta, punontatyöt, nallenteko, joulukortit. Ensimmäi-
sellä kerralla katsastetaan uutuudet ja suunnitellaan 
kurssin aiheita. Myös keskeneräiset työt mukaan.

Puu- ja metallityön alkeet
1104185A 24.9.–3.12.2021 / 32 € / 24 t
1104185B 14.1.–8.4.2022 / 37 € / 28 t
Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Pe 14.00–17.00
Joka toinen viikko
Kaisaliisa Majuri
Uutta luoden, kierrättäen ja kunnostaen, kukin innos-
tuksensa mukaan!

Ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi
1104145A 15.9.–1.12.2021 / 25 € / 18 t
1104145B 19.1.–6.4.2022 / 25 € / 18 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 14.15–16.30
Joka toinen viikko
Tuula Bagge
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja etkä tie-
dä mitä niistä tekisit? Löytyykö ompelu- tai virkkaus-
työ, joka ei tunnu edistyvän? Ota kesken jäänyt työ tai 
kankaat ja langat mukaan ja tule kurssille! Pohditaan 
yhdessä ongelmakohdat ja suunnitellaan miten tehdä 
työ valmiiksi. Syksy 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11. ja 
1.12. Kevätkaudella 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.

Ompelemisen iloa
1104147A 15.9.–1.12.2021 / 32 € / 24 t
1104147B 19.1.–6.4.2022 / 32 € / 24 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 17.00–20.00
Joka toinen viikko
Tuula Bagge
Tule ompelemaan oman tyylin mukaisia vaatteita. Uu-
sista tai kierrätysmateriaalista, samalla uutta oppien 
ja vanhaa kerraten. Yksilöllistä opetusta jokaisen läh-
tötaso huomioiden. Kurssilla voi ommella myös las-
tenvaatteita, pussukoita ja sisustustekstiilejä. Kokoon-
tuu 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevät-
kaudella 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.

Kokeileva käsityö
1104160A 9.9.–9.12.2021 / 48 € / 39 t
1104160B 13.1.–14.4.2022 / 48 € /39 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 10.30–12.45
Laura Penttinen
Ilmaisullista ja kokeilevaa käsityötä ompelukoneen 
monia mahdollisuuksia hyödyntäen tai käsin tehden; 
värjäten, kuvioiden, manipuloiden, kirjoen ja tikaten.

Entisöinti ja verhoilu
1104163A 23.9.–18.11.2021 / 41 € / 32 t
1104163B 3.3.–21.4.2022 / 37 € / 28 t
Kaisan koulu, Välitie 87, Rokansalo
To 12.00–15.15
Kaisaliisa Majuri
Vanhojen kalusteiden kunnostusta puuosien korjauk-
sesta verhoilun ja pintakäsittelyn uusimiseen. Ensim-
mäisellä kerralla työt mukaan.
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Kehrätään villaa
1104305A 25.–26.9.2021 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La ja su 9.30–15.15
Sanna-Maaria Sanski Matikainen
Kurssilla opetellaan kehräämään lampaanvillaa, mah-
dollisuus kokeilla myös muita eläinkuituja. Sopii sekä 
aloittelijalle että kokeneelle kehrääjälle. Voit tutus-
tua myös värttinällä kehräämiseen. Ilmoittautuessa 
kerro onko sinulla rukki käytössä, opistolta ja opet-
tajalta voi lainata, jos ei ole. Opettajalta voi lunastaa 
villaa ja hahtuvaa.

Koru- ja helmityöt
1104315A 9.–10.10.2021 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La ja su 9.00–14.45
Tuula Bagge
Voit tehdä uusia koruja tai korjata / uudistaa vanhoja. 
Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat. INFO 
ja tarviketilaus 29.9. Ekoteko ja ompelukurssin ohes-
sa. Kurssipäivät 9.-10.10.

Tekstiilimuistot talteen
1104318A 15.–17.10.2021 / 23 € / 17 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, Su 9.30–13.45, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Onko sinulla matkoilta tuotuja, perittyjä käsitöitä, 
vanhojen sukulaisten tai ystävien vaatteita tai muita 
tekstiilejä, joita et raaski hävittää, mutta et tiedä mitä 
niillä tekisit? Kurssilla saat ideoita ja tekniikkavinkke-
jä siihen, miten niitä voi käyttää ja jatkaa niiden elä-
mää. Samalla taltioidaan muistoja, haaveita, toivei-
ta ja unelmia itselle tai tuleville sukupolville. Töihin 
voi liittää myös valokuvia, tekstejä tai pieniä esineitä. 
Muistotekstiili voi olla esimerkiksi taulu, kirja, laukku, 
rasia, vaate tai kodintekstiili.

Värjäystä eri menetelmin
1104320A 20.10.–10.11.2021 / 14 € / 10 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 10.00–14.00
Laura Penttinen
Värjätään puuvillakankaita ja lankoja eri menetelmin, 
esim. sarja- ja liukuvärjäys, jääpalavärjäys, marmo-
rointi, kankaanpainanta. Voit myös värjätä villaa ja vil-
lalankoja happoväreillä esim. huovutukseen, kudon-
taan, virkkaukseen ja neulontaan. Myös silkin värjäys 
onnistuu. Kokoontuu 20.10. ja 10.11.

Keramiikka
1104190A 1.10.–3.12.2021 / 45 € / 30 t
1104190B 21.1.–25.3.2022 / 50 € / 35 t
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
Pe 17.00–20.00
Olga Blokh
Tervetuloa rentoutumaan ja toteuttamaan ideasi ke-
ramiikassa. Savi on upea materiaali, joka osaa jatku-
vasti yllättää ja antaa vapauden miltei jokaiselle ideal-
le. Savi on arvaamaton, mutta sillä on hyvä muisti. 
Saven työstämisessä rajana on vain mielikuvitus ja 
uunin koko, jossa esine poltetaan. Kurssilla toteutam-
me ideasi suunnitelmasta valmiiseen esineeseen kä-
sin rakentaen ja haluamallasi tavalla koristellen. En-
simmäisellä kerralla katsomme läpi suunnitelmasi ja 
valitsemme yhdessä tarvittavat materiaalit ja työkalut 
yhteistilaukseen. Käytössämme on myös dreija. Kurs-
simaksu sisältää polttomaksun 6€. Ei kokoonnu 22.10.

Iloisesti ommellen Hurissalo
1104200A 9.10.–4.12.2021 / 27 € / 20 t
1104200B 15.1.–19.3.2022 / 33 € / 25 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
La 10.00–14.00
Joka toinen viikko
Niina Väisänen
Onko ompelukoneesi jäänyt nurkkaan pölyttymään? 
Ei hätää, nyt on aika ottaa kone esille ja aloittaa om-
pelu uudella innolla. Tällä kurssilla valmistetaan uut-
ta ja uudistetaan vanhaa. Tehdään vaatteita omilla 
mitoilla hyödyntäen valmiskaavoja. Mahdollisuus 
ommella myös sisustustekstiilejä. Luvassa yhdessä 
tekemisen iloista meininkiä. Kurssi sopii kaiken ta-
soisille harrastajille. Kokoonnumme noin joka toi-
nen lauantai.

Syyslukukauden 
lyhytkurssit
Linnunpöntön rakentaminen
1104300A 7.9.2021 / 6 € / 3 t
Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Ti 17.00–19.15
Kaisaliisa Majuri
Tule tekemään linnunpönttö opettajan ohjaamana. 
Paikalle on varattu materiaalit kunnan toimesta. Jo-
ka toinen pönttö luovutetaan yhteiseksi hyväksi, joka 
toisen tekemänsä opiskelija saa itselleen. Uusia lin-
nunpönttöjä kaipaavat keväällä saapuvat pikkulinnut. 
Kurssimaksun voit maksaa tasarahalla opettajalle.
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Värjäys
1104350B 26.1.–23.2.2022 / 14 € / 10 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 10.00–14.00
Laura Penttinen
Värjätään puuvillakankaita ja lankoja eri menetelmin, 
esim. sarja- ja liukuvärjäys, aurinko- ja jääpalavärjäys, 
kankaanpainanta. Voit myös värjätä villaa ja villalan-
koja happoväreillä esim. huovutukseen, kudontaan, 
virkkaukseen ja neulontaan. Myös silkin värjäys on-
nistuu. Kokoontuu 26.1. ja 23.2.

T-paidat uusiksi
1104360B 11.–13.2.2022 / 23 € / 17 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15, Su 9.30–13.45
Laura Penttinen
Onko vaatekaapissasi väärän kokoisia, värisiä tai muo-
toisia trikoovaatteita? Tällä kurssilla tehdään niistä 
uutta ja käyttökelpoista. Trikoo on helppo, halpa ja 
hauska materiaali käyttää uudelleen moniin eri tar-
koituksiin ja erilaisin työtavoin. Voit tehdä helppoja 
vaatteita, tyynyjä ja peittoja, leluja ja pehmoeläimiä, 
laukkuja ja pussukoita sekä mattoja.

Kevään koru- ja helmityöt
1104370B 9.–10.4.2022 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La ja su 9.00–14.45
Tuula Bagge
Voit tehdä uusia koruja tai korjata / uudistaa vanho-
ja. Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat. IN-
FO ja tarviketilaus 23.3. Ekoteko ja ompelun ohessa. 
Kurssipäivät 9.-10.4.

Ommellen kesää kohti
1104375B 28.4.–19.5.2022 / 27 € / 20 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 16.00–19.45
Tuula Bagge
Helpot ompelutyöt mukavassa hengessä, ilman stres-
siä ja kynnystä. Korjaillaan, kehitellään vanhasta uut-
ta tai ommellaan uusista materiaaleista kivat ja hel-
pot kesävaatteet Uusia kesähattu- malleja.

Himmeli ja olkikoristeet
1104330A 19.–21.11.2021 / 23 € / 17 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15, Su 9.30–13.15
Laura Penttinen
Kurssilla valmistetaan erilaisia himmeleitä ja olkikoris-
teita. Materiaalina voi käyttää myös putkihelmiä, me-
hupillejä tai muuta putkimateriaalia. Katsasta malle-
ja ja ideoita syksyn näyttelystä.

Saippuanteko
1104335A 24.11.2021 / 6 € / 3 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 17.15–19.30
Laura Penttinen
Valmistetaan kotitekoista saippuaa öljystä, kasvisras-
voista ja lipeästä. Halutessasi voit lisätä saippuaan 
hajusteita ja väriaineita. Käsintehty saippua on hel-
lä iholle, eikä se sisällä haitallisia säilöntä- tai lisäai-
neita. Kurssimaksu 6€ maksetaan opettajalle. Mate-
riaaleista pieni maksu.

Kevätlukukauden 
lyhytkurssit

Makrame
1104340B 14.–15.1.2022 / 17 € / 12 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Lyhytkurssilla ehdit perehtyä makramesolmeilun pe-
rustekniikkaan ja sen moniin mahdollisuuksiin. Mak-
rametekniikalla voit tehdä monenlaisia tarve- ja ko-
riste-esineitä kuten amppeleita, seinätekstiilejä, mat-
toja, tyynyjä, kasseja, koruja.

Kehrätään villaa
1104345B 22.–23.1.2022 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La ja su 9.30–15.15
Sanna-Maaria Sanski Matikainen
Kurssilla opetellaan kehräämään lampaanvillaa, mah-
dollisuus kokeilla myös muita eläinkuituja. Sopii sekä 
aloittelijalle että kokeneelle kehrääjälle. Voit tutus-
tua myös värttinällä kehräämiseen. Ilmoittautuessa 
kerro onko sinulla rukki käytössä, opistolta ja opet-
tajalta voi lainata, jos ei ole. Opettajalta voi lunastaa 
villaa ja hahtuvaa.
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Venäjä
Venäjä
1206100A 14.9.–7.12.2021 / 32 € / 24 t
1206100B 11.1.–12.4.2022 / 34 € / 26 t
Yhtenäiskoulu, luokka 310, Kirkkotie 3 B
Ti 18.00–19.30
Työttömät ja eläkeläiset - 50%
Marina Lappalainen
Oppikirjana Kafe Piter 3. Mukaan ovat tervetulleita 
myös uudet opiskelijat, jotka osaavat peruskielioppia.

Helppoa venäjää
1206102A 16.9.–8.12.2021 / 30 € / 22 t
1206102B 13.1.–7.4.2022 / 32 € / 24 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
To 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Tervetuloa jatkamaan venäjän alkeita rennolla otteel-
la. Hallitset jo kyrilliset kirjaimet, ääntämisen perus-
teet ja hieman perussanastoa. Oppikirjana Kafe Piter 
1 -kirjan uudistettu laitos (2020). Kurssi jatkuu kevääl-
lä. Myös uudet opiskelijat rohkeasti mukaan! Lisätie-
toja opettajalta 050 5241375

Saksa
Saksan keskustelukurssi
1204101A 16.9.–21.10.2021 / 17 € / 12 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
To 17.00–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Haluaisitko aktivoida saksan kielen taitojasi? Elvyte-
tään uinuvaa kielitaitoa erilaisin puheharjoituksin ja 
keskusteluin.

Ruotsi
Ruotsin keskustelukurssi
1202101B 13.1.–24.2.2022 / 20 € / 14 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
To 17.00–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Harmittaako sinua, että et ole päässyt käyttämään 
oppimaasi ruotsin kieltä? Kokeillaan elvyttää aiem-
min opittua kielitaitoasi erilaisin puheharjoituksin ja 
keskusteluin.

Kielet
Espanja
Espanja jatko
1207102A 15.9.–8.12.2021 / 32 € / 24 t
1207102B 12.1.–13.4.2022 / 34 € / 26 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
Ke 17.00–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Käytännön espanjaa, sopii jo vähintään vuoden es-
panjaa opiskelleille. Opiskellaan espanjan alkeita ja 
arkipäivän eri tilanteita. Kielenopiskelu on sopivaa ai-
votreeniä myös dementian ehkäisyyn. Oppikirja Bue-
nas Migas 1 (Otava), jatketaan kappaleesta 7.

Englanti
Rentoa englantia, lyhytkurssi
1203101A 17.9.–22.10.2021 / 17 € / 12 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
Pe 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Arkailetko avata suutasi englanniksi? Tule opettele-
maan tai kertaamaan englannin perusfraaseja ja ar-
kipuhetta kepeällä otteella kannustavassa ilmapiiris-
sä. Materiaali opettajalta. Aloitamme viiden kerran 
lyhytkurssilla. Jatkokurssi mahdollinen toiveiden mu-
kaan. Lisätietoja opettajalta 050 5241375.

Englannin keskustelukurssi
1203102A 13.9.–13.12.2021 / 32 € / 24 t
1203102B 10.1.–11.4.2022 / 34 € / 26 t
Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
Ma 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Jos hallitset englannin perusteet ja haluaisit aktivoi-
da keskustelutaitojasi leppoisassa ilmapiirissä, ter-
vetuloa mukavaan joukkoomme! Vaihdamme kuulu-
misiamme ja keskustelemme yhdessä päättämistäm-
me aiheista. Voit miettiä jo etukäteen, mitä tarvitset 
työssäsi ja harrastuksissasi tai mistä olet muuten vain 
kiinnostunut. Lisätietoja opettajalta 050 5241375.
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Kirjallisuus
Lukupiiri
1302100A 14.9.–7.12.2021 / 17 € / 12 t
1302100B 11.1.–12.4.2022 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 12.00–13.30
Maija-Liisa Reponen
Oletko lukutoukka tai satunnainen lukija? Haluaisit-
ko keskustella kirjoista? Tervetuloa lukupiiriin! Valit-
semme aiheet yhdessä. Tässä kuitenkin ehdotus syk-
syn ensimmäiseksi aiheeksi eli naisten elämänkerrat: 
historian ja nykypäivän vahvat naiset, näkymättömät 
naiset, oman tiensä rohkeat ja kurittomatkin kulkijat, 
sodan ja rauhan naiset. Seuraava teema voisikin sit-
ten olla miehisempi? Kokoonnumme kahden viikon 
välein. Lisätietoja opettajalta 050 5241375.

Runoa ja proosaa: paperilta eläväksi
1302101A 24.9.–3.12.2021 / 20 € / 14 t
1302101B 14.1.–1.4.2022 / 20 € / 14 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 11.00–12.45
Aino Keijonen ja Maija-Liisa Reponen
Viivähdämme vanhojen ja uusien runojen ja proo-
satekstien parissa. Keskustelemme, tulkitsemme ja 
jaamme vinkkejä. Avaamaan uusia näkökulmia tuttui-
hin teksteihin. Kokoontumiskerrat: 24.9, 8.10, 22.10, 
5.11.,19.11. ja 3.12. Kevätkaudella 14.1, 28.1., 11.2., 
25.2., 11.3., 25.3. ja 1.4.

Syksyn runokaraoke, tunteiden kirjo
1302104A 10.10.2021
Kahvila Kuittinen, Keskustie
Su 14.00–16.00
Aino Keijonen
Runojen aiheena on tunteiden kirjo. Voi olla myös 
joku muu mieluinen runo. Tervetuloa kuuntelemaan 
tai esittämään runoja. Runokaraokessa osallistujat 
saavat lausua mielirunojaan tai itse kirjoittamiaan 
runoja yleisölle. Osallistuja tuo runoja mukanaan 
ja täyttää karaokelipun, jonka mukaan juontaja kut-
suu esiintyjiä vuorollaan lavalle. Tilaisuus on yleisöl-
le avoin ja maksuton.
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Tietotekniikka
Seniorit sähköisten palvelujen käyttäjiksi
3401103A 21.9.–7.12.2021 / 16 € / 11 t
3401103B 11.1.–22.2.2022 / 14 € / 7 t
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ti 12.00–12.45
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Unto Pasanen
Tutustutaan ja esitellään erilaisten palvelujen kotisi-
vuja ja niiden käyttöä senioreille. Vahvistaen rohkeut-
ta käyttää sähköisiä palveluita. Edetään rauhalliseen 
tahtiin asiakkaita kuunnellen.

Kannettavan tietokoneen tehokäyttö
3401104A 14.9.–19.10.2021 / 14 € / 8 t
3401105B 11.1.–15.2.2022 / 14 € / 8 t
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ti 13.00–14.00
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Unto Pasanen
Tällä kurssilla saat taattua uutta tietoa käyttää kannet-
tavaa tietokonettasi tehokkaammin. Saat vinkkejä päi-
vityksiin, uusiin ohjelmiin. Voit kysyä monenlaisista 
ongelmista ja yhdessä etsitte ratkaisut. Tyhmiä kysy-
myksiä ei ole tällä kurssilla. Oma kone + laturi mukaan.

Tablet laitteen ja älypuhelimen tehokäyttö
3401106A 2.–30.11.2021 / 14 € / 7 t
3401107B 8.3.–5.4.2022 / 14 € / 7 t
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ti 13.00–14.00
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Unto Pasanen
Tablet laitteen ja älypuhelimen rohkea haltuunotto. 
Käydään läpi laitteiden tehokasta peruskäyttöä ja hie-
nouksia. Tutustutaan koneen asetuksiin ja sovellus-
ten käyttöön ja laitteen päivityksiin. Oma tablet tai 
älypuhelin + laturi mukaan.
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Tanssikurssi aikuisille
1105103A 14.9.–7.12.2021 / 32 € / 24 t
1105103B 11.1.–12.4.2022 / 34 € / 26 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 17.00–18.30
Heli Turunen
Ohjelmassa perinteiset lavatanssit, kädenalitanssit 
ja lavoilla tanssittavat lattarit. Kerrataan perusteet ja 
harjoitellaan erilaisia kuvioita, vaikeusastetta pikku-
hiljaa talven mittaan korottaen. Tällä kurssilla ei ni-
poteta, eikä rypistellä otsaa vaan mennään rennol-
la meiningillä hyvässä porukassa. Kurssi sopii myös 
aloittelijoille. Tervetuloa mukavan tanssiharrastuk-
sen pariin.

Kansantanssi
1105104A 21.9.–7.12.2021 / 17 € / 12 t
1105104B 11.1.–12.4.2022 / 20 € / 14 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 19.00–20.30
Katri Liukkonen
Kansanomaisten tanssien opetteleminen askelikois-
ta kuvioihin ja niiden kautta tanhuihin. Samalla ope-
tellaan tanhuissa esiin tulevia tansseja, kuten vaih-
toaskeleet, jenkka, polkka ja masurkka.

Senioritanssi
1105105A 17.9.–10.12.2021 / 17 € / 12 t
1105105B 14.1.– 8.4.2022 / 20 € / 14 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Pe 13.00–14.30
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Eeva-Liisa Luukkonen
Senioritanssille on tyypillistä rentous, seurallisuus ja 
mukaansa tempaava musiikki. Tanssissa on useasti 
vaihtuva pari. Tanssi kehittää muistia ja tasapainoa 
sekä tuo riemullista liikuntaa samassa paketissa. Aloi-
tamme vanhan kertauksella ja rauhallisesti uutta ope-
tellen helpoin askelkuvioin. Et tarvitse aikaisempaa 
tanssikokemusta. Kokoontuu syksyllä pe 17.9., 1.10., 
15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11. Kevätkaudella 14.1., 
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3. ja 8.4.

Tanssi
Syyskauden tanssietkot
1105100A 1.9.2021
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 16.00–19.00
Heli Turunen
Tule starttaamaan kausi ennakkoon tanssien ja kehoa 
huoltaen. Ensimmäisellä tunnilla nostetaan korkka-
rit kattoon rock›n roll:n ja kabareen avulla, toisella 
tunnilla tanssitaan lattareiden tahtiin mausteena ly-
hyt jumppaosuus ja viimeinen tunti on kehonhuol-
lon sisältäen runsaasti venyttelyä. Etkoissa voi olla 
mukana vain tunnin, kaksi tai koko illan kuten vain 
haluat. Kurssimaksu maksetaan suoraan opettajalle 
4-6 € tuntien mukaan.

Korkkarit kattoon
1105101A 13.9.–29.11.2021 / 21 € / 15 t
1105101B 10.1.–11.4.2022 / 23 € / 17 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 16.30–17.30
Heli Turunen
Tällä kurssilla jorataan oikein olan takaa. Luvassa ilois-
ta showtanssimeininkiä, elokuvamusaa, ikivihreitä 
jne. Kurssilla tutustutaan eri tanssityyleihin diskos-
ta kabareehen ja kantrista irkkutanssiin. Kurssilla et 
tarvitse paria tai korkkareita ;) Tervetuloa rohkeas-
ti mukaan.

Itämainen tanssi
1105102A 13.9.–29.11.2021 / 30 € / 22 t
1105102B 10.1.–11.4.2022 / 34 € / 26 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 17.45–19.15
Heli Turunen
Kurssi sisältää itämaisen tanssin perustekniikkaa, lii-
kekombinaatioita ja koreografian. Itämainen tanssi 
kehittää koordinaatiota ja vartalon hallintaa, paran-
taa ryhtiä ja lisää rangan liikkuvuutta. Monipuolis-
ta kehonhuoltoa, hyvää musaa ja mukavaa tanssilii-
kuntaa samassa paketissa. Tervetuloa mukaan myös 
uudet tanssijat.



Viikkohuolto
8301105A 15.9.–8.12.2021 / 22 € / 16 t
8301105B 12.1.–13.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 18.00–19.00
Heli Turunen
Pääasiassa miehille tarkoitettu kehonhuoltoryhmä. 
Ajetaan kropan jumitukset ja kolotukset pois helpol-
la ja rennolla tavalla. Kurssi sisältää monipuolisia ke-
hon hyvinvointia lisääviä harjoitteita kuten liikkuvuus, 
venyvyys, tasapaino, koordinaatio, vartalon hallinta 
jne. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Lattarijumppa 1
8301106A 15.9.–8.12.2021 / 22 € / 16 t
8301106B 12.1.–13.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 16.00–17.00
Heli Turunen
Tanssiniloa, hyvää musaa ja reipasta hikijumppaa. So-
pii kaikille, jotka haluavat kuntoilla tanssien. Tanssei-
na pääasiassa lattarit, jive ja fusku, mutta myös mui-
ta raflaavia ja sykettä nostavia lajeja. Tunti sisältää li-
haskunto-osuuden ja erilaisia liikkuvuusharjoitteita. 
Pääsääntöisesti ei lattiajumppaa. Urheiluhallin ovi-
kortti lunastettava.

Lattarijumppa 2
8301107A 15.9.–8.12.2021 / 22 € / 16 t
8301107B 12.1.–13.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 17.00–18.00
Heli Turunen
Astetta vauhdikkaampaa ja haastavampaa tanssilii-
kuntaa kuin lattarijumppa 1, muuten sisällöt saman-
laiset. Mukana myös tehokas lihaskunto-osuus. Ur-
heiluhallin ovikortti lunastettava.

Lattarijumppa 3
8301108A 14.9.–7.12.2021 / 22 € / 16 t
8301108B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17 t
Verkkokurssi
Ti 14.00–15.00
Heli Turunen
Tanssi ohjatusti milloin ja missä haluat! Lattareihin, 
jiveen ja fuskuun pohjautuvaa tanssiliikuntaa digi-
nä. Sisällöt samat kuin Lattarijumppa 2. Lähetetään 
suorana teamsin välityksellä tiistaisin klo 14-15, jon-
ka jälkeen käytettävissä viikon sähköisesti tallentee-
na toimivan sähköpostin kautta. Kuittaat katsomisen 
jälkeen osallistumisen opettajalle.

Liikunta
Arin tehotreeni
8301101A 14.9.–7.12.2021 / 22 € 16 t
8301101B 11.1.–12.4.2022 / 26 € / 19 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 18.00–19.00
Ari Martikainen
Tehokasta treeniä, jossa syke nousee kunnolla. Mu-
kana myös kahvakuula ja muita välineitä. Urheiluhal-
lin ovikortti lunastettava.

Kuntojumppa
8301102A 13.9.–29.11.2021 / 30 € / 22 t
8301102B 10.1.–11.4.2022 / 34 € / 26 t
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ma 17.30–18.45
Liisa-Leena Vidman
Tehokasta lihaskuntojumppaa kahvakuulaa apuna 
käyttäen. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenytyk-
set. Tämä tunti ei jätä kylmäksi! Oma kahvakuula 
mukaan.

Iltapäivän kehonhuolto
8301103A 13.9.–29.11.2021 / 21 € / 15 t
8301103B 10.1.–11.4.2022 / 24 € / 17 t
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 15.15–16.15
Heli Turunen
Aloita alkava viikko kehoa huoltaen. Kurssilla keskity-
tään ryhdin, nivelten ja rangan liikkuvuuksien, veny-
vyyden ja tasapainon parantamiseen. Myös koordi-
naatioon ja vartalon hallintaan liittyvät harjoitukset 
kuuluvat ohjelmaan. Kurssi on hieman rauhallisem-
pi kuin tiistain ryhmä.

Kehonhuolto
8301104A 14.9.–7.12.2021 / 22 € / 16 t
8301104B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 19.00–20.00
Heli Turunen
Monipuolinen ja tehokas kehonhuoltoon keskittyvä 
kurssi. Sisältää ryhtiin ja koordinaatioon, vartalon hal-
lintaan, nivelten ja rangan liikkuvuuteen, tasapainoon, 
venyvyyteen ja vartalon oikeisiin linjoihin keskittyviä 
harjoitteita. Kurssilla käytetään hyväksi niin oman ke-
hon painoa kuin välineitä kuminauhoista pilatesrul-
liin. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.
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Painotankojumppa
8301127A 15.9.–8.12.2021 / 22 € / 16 t
8301127B 12.1.–13.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 17.00-18.00
Sanna Pölönen
Tehokas lihaskuntoa kehittävä tunti painotankoa, 
steppilautaa ja mattoa hyödyntäen. Sopii sekä aloit-
telijoille että vaihtelua haluaville. Tunnin aikana käy-
dään läpi koko vartalo: lämmitellen, lihaskuntoliik-
kein ja venytellen. Ei vaikeita askelsarjoja tai liikkeitä.

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta
8301128A 14.9.–7.12.2021 / 22 € / 16 t
8301128B 11.1.–12.4.2022 / 24 € / 17 t
Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 16.15–17.15
Sanna Pölönen
Ryhmäliikuntatunti, jonka tavoitteena on kehittää ke-
hon liikkuvuutta, kehonhallintaa, aerobista kuntoa ja 
siinä sivussa parantaa vielä lihaskuntoakin. Pääpai-
no oman kehon painolla tehtävissä liikkeissä. Oma 
alusta mukaan.

Rauhallinen Hatha jooga
8301133A 9.9.–2.12.2021 / 27 € / 20 t
Verkkokurssi
To 17.00–18.15
Maria Talvitie
Etäyhteydellä toteutuva rauhallinen Hatha jooga kurs-
si. Suora lähetys torstaisin klo 17.00 - 18.15 ja tallen-
ne on sen jälkeen katsottavissa viikon ajan sähköpos-
tiin tulevan linkin kautta. Kuittaat osallistumisesi kat-
somisen jälkeen opettajalle.

Kävely jooga
8301134B 7.–21.5.2022 / 14 € / 8 t
La 14.00–16.00
Brita Suokas
Kävellään ja pysähdytään välillä joogaamaan puun-
runkoja apuna käyttäen. Kolme eri lenkkiä kolme-
na perättäisenä lauantaina. Ensimmäinen lenkki 7.5. 
kuntoradan maasto n. 2 km lähtö urheilukentän huol-
totilalta. Toinen lenkki 14.5. Norppapolun takalenk-
ki osittain n. 2 km, lähtö Kaivannon parkkipaikalta. 
Kolmas 18.5 Hiisipolku Kirkonkylällä n. 1,5 km lähtö 
Puolukkatorilta.

Helin kuntosali
8301119A 15.9.–8.12.2021 / 21 € / 15 t
8301119B 12.1.–13.4.2022 / 22 € / 16 t
Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 15.00–15.55
Heli Turunen
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu työikäisille
8301120A 14.9.–7.12.2021 / 22 € / 16 t
8301120B 11.1.–26.4.2022 / 27 € / 20 t
Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 17.30.–18.30
Sanna Pölönen
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu, aamu
8301122A 17.9.–10.12.2021 / 22 € / 16 t
8301122B 14.1.–29.4.2022 / 26 € / 19 t
Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Pe 9.00–10.00
Sanna Pölönen
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu, aamupäivä
8301123A 16.9.–9.12.2021 / 22 € / 16 t
8301123B 13.1.–28.4.2022 / 26 € / 19 t
Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
To 10.00–11.00
Sanna Pölönen
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Helppoa liikuntaa 1
8301125A 14.9.–7.12.2021 / 17 € / 12 t
8301125B 11.1.–26.4.2022 / 22 € / 16 t
Sinitupa, Peippotie 3
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Sanna Pölönen
Monipuolista liikuntaa Peippolan väelle. Aika var-
mistuu syksyllä.

Helppoa liikuntaa 2
8301126A 14.9.–7.12.2021 / 22 € / 16 t
8301126B 11.1.–26.4.2022 22 € / 16 t
Urheiluhalli, puoli salia, Vanha Puumalantie 4 C
Maksuton työttömille ja eläkeläisille.
Sanna Pölönen
Monipuolista liikuntaa Sinituvan väelle. Aika varmis-
tuu syksyllä.
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Kokedama, sammalpallo – perinteinen 
japanilainen istutustapa
7103600A 24.9.2021 / 5 € / 2 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 17.30–19.00
Eija Johansson
Kurssin aikana tehdään oma viherkasvi-kokedama 
asetelma lyhyen kokedamaesittelyn jälkeen. Koke-
dama on perinteinen japanilainen istutustapa, jos-
sa kasvin juurien päälle tehdään savesta ja turpees-
ta pallo, joka päällystetään sammalella. Kokedaman 
materiaalit ovat n. 25€ / kpl, jotka maksetaan suoraan 
opettajalle. Kurssimaksu myös käteisellä 5€.

Ikebana - japanilainen kukkienasettelu
7103601B 24.3.2022 / 5 € / 2 t
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 17.30–19.00
Maiju Teittinen
Ikebana on perinteinen japanilainen kukkien sidonta-
tapa, joka on kolmeen tasoon rakennettu kukka-ase-
telma. Kurssin aikana tehdään oma Ikebana asetel-
ma lyhyen esittelyopastuksen jälkeen. Tuo mukana-
si asetelmaan sopivia oksia, pajunkissa oksia sekä 
matalahko tai laakea maljakko. Opettaja tuo kukkia 
ja muita tarvikkeita. Asetelman kukkakulut makse-
taan suoraan opettajalle. Kurssimaksu käteisellä 5€.

Muuta 
mielenkiintoista
Kirvespelikurssi
2101102A 20.9.–18.10.2021 / 14 € / 10 t
Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
Ma 18.00–19.30
Markku Jaatinen
Opetellaan kirves-korttipeliä rennossa porukassa. Kir-
ves on perinteinen savolainen umpikiero korttipeli. 
Kurssi sopii erityisesti aloitteleville korttipeleistä kiin-
nostuneille henkilöille. Kirvespelin saloihin opastaa 
Markku Jaatinen, Keijo Ritola ja Heikki Virta.

Iloisesti tassutellen
2198103A 29.8.–10.10.2021 / 29 € / 21 t
Hippa-areena, Saarijärventie
Su 15.00–17.15
Niina Väisänen

Tule Iloisesti tassuttelemaan koirasi kanssa Hip-
pa-areenalle. Kurssilla harjoitellaan agilityä ja tokoa 
sekä perustottelevaisuutta. Aloitamme ihan alkeista, 
mutta jo aiemmin mukana olleet voivat myös osal-
listua kurssille, harjoitukset tehdään jokaisen koira-
kon tason mukaan. Koiran tulee tulla toimeen mui-
den koirien kanssa ja rokotuksien on oltava voimassa. 
Lisätietoja voi kysyä Niinalta p. 0451114371.

Pienjäteasema tutuksi
2104101A 6.10.2021
Ke 16.30–17.15
Timo Hämäläinen
Tutustutaan kunnan pienjäteasemaan Airotie 15. Oh-
jausta ja neuvontaa antaa paikalla ympäristösihteeri 
Timo Hämäläinen. Maksuton tilaisuus!
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72 tuntia varautuminen
8101001A 22.9.2021
Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Ke 17.30–19.00
Mervi Kukkonen
Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ai-
nakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. 
Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuo-
rokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Tärkeää on tuntea 
varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mis-
tä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjä-
tä kylmenevässä asunnossa. Kotitalouksien varautu-
misen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen 
kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa 
varautua häiriötilanteisiin. 72 tuntia -luennolla esitel-
lään viranomaisten ja eri järjestöjen laatima varautu-
missuositus. Maksuton yleisluento

Raivataan tarpeetonta!
8103210A 28.9.2021
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ti 18.00–20.00
Tuija Valkeapää
Kompastuitko KonMariin? Kuohahditko kuolinsiivouk-
sesta? Tuntuuko silti, että jotakin pitäisi tehdä? Lope-
ta itsesi kiusaaminen ja tule luennolle. Ihmetellään 
yhdessä tavaroitamme ja sitä, mikä on tarpeellista 
ja mikä tarpeetonta. Ja kysytään vielä lopuksi, kum-
paan tavaroilla itsensä syyllistäminen kuuluu? Mak-
suton luento, tervetuloa.

Mielenvirkeyttä senioreille
2198102A 10.9.–26.11.2021
2198102B 14.1.–22.4.2022
Palvelukeskus, Kenttätie 24
Pe 14.30–15.15
Sami Nikkari, Eeva-Liisa Luukkonen, Aino Keijonen 
ja Heidi Vuoristo-Watia
Tässä senioreille suunnatussa ryhmässä ohjelmassa 
on mm. lukutuokioita, luontoon tutustumista, muis-
telutuokioita, musiikinkuuntelua, lemmikkeihin tutus-
tumista. Tervetuloa virkistymään! Maksutoton kurssi!

Saimaa Geopark tutuksi! 
1301133A 15.2.2022 
Ti 18.00–20.00
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14 
Kaisa-Maria Remes 

Saimaa Geopark sai UNESCO Global Geoparks -sta-
tuksen huhtikuussa 2021. Tule kuulemaan Puumalan 
kansalaisopiston yleisöluennolle mitä se tarkoittaa. 
Luennolla tutustutaan myös Saimaa Geoparkin toi-
mintaan ja Puumalan mielenkiintoisiin geo-, luonto- 
ja kulttuurikohteisiin. Luennoitsijana on Saimaa Geo-
parkin geologi Kaisa-Maria Remes. Maksuton luento!
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Luontoaskel terveyteen, allergiat 
esimerkkinä
13.10.2021
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 14.00–16.00
Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto
Professori, emeritus Tari Haahtela, HYKS, Iho- ja 
allergiasairaala.

Aivojen hyvä elämä
27.10.2021
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 14.00–16.00
Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto
Professori, aivotutkija Minna Huotilainen, HY.

Jyväskylän ikääntyvien yliopiston 
verkkovälitteiset luennot

Kaunis elämä, kaunis ihminen  
ja kaunis maailma
1.12.2021
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 14.00–16.00
Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto
Professori emeritus, Esko Valtaoja, TY.
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SYKSYN KÄDENTAITO
AINEIDEN NÄYTTELY

Puumalan kunnantalolla, avoinna pe 3.9. klo 9–17 ja 
la 4.9. klo 9–14. Esillä edellisen lukuvuoden opiskeli-
joiden töitä. Nähtävillä myös opettajien mallitöitä ja 
ideoita syksyn kursseille.

LUKUVUODEN KONSERTTEJA
Keskiviikkona 8.12.2021 syyslukukauden päätöskon-
sertti klo 18. Esiintyjinä opiston kuorot ja solistit sekä 
muut musiikkiryhmät.
Keskiviikkona 4.5.2022 kevätlukukauden päätöskon-
sertti klo 18.  Esiintyjinä opiston kuorot ja solistit se-
kä muut musiikkiryhmät.

KEVÄTKARKELOT 
Nuorisotalolla, Harjutie 9, Tiistaina 19.4. klo 17.30. 
Tanssi ryhmien kevätjuhla ja mukana musiikkia.

KÄDENTAITO JA 
TAIDEAINEIDEN 
KEVÄTNÄYTTELY 2022

Puumalan kunnantalolla, avoinna pe 22.4. klo 9–17, 
la–su 23.–24.4. klo 10–14 ja ma 25.4. klo 9–15.

Muutokset mahdollisia ja tilaisuudet järjestetään koronan sallimissa rajoissa.

• AAMUKAHVIT: paikallinen vieras
• Kirjailija Tero Auvinen:  

Urheiluseurojen sisäpiirissä – tarinat tunteen takana
• Kirjailija Ville Kaarnakari: Varjo

• Kirjailija Henna Lohento-Soikkanen:  
Sylvin matkassa

28.8.

Tapahtumia



Kaivanto

Norppapolku 13 km
Kitulanlenkki 3 km
Kaivannonkieppi 4 km
Kotkatsaarenkierros 3 km

Puumalan 
Norppapolku

Norppapolku on Saimaa 
Geoparkin geokohde. 
Geologiset nähtävyydet 
reiti n varrella:
1. Drumliinit
2. Alueen kivilajit
3. Suppa
4. Muinaisrannat
5. Pitkitt äisharjut

Opastus

Pysäköinti alue

Tulentekopaikka

Esteetön laavu

Uimapaikka

Lähde / kaivo

Kuivakäymälä

Maihinnousu/
ankkuripaikka

Näköalapaikka
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Hyvinvointi a luonnosta – 
hengästy, hengähdä ja nauti  
Norppapolun tarjoamista 
elämyksistä yksin tai yhdessä. 

Viitoitett u Norppapolku kul-
kee jylhissä metsä-, kallio-, 
järvi- ja kangasmaisemissa. 
Polun pinta vaihtelee neu-
laspolusta kalliopintoihin. 
Muista kunnioitt aa luontoa 
ja toisia reiti n käytt äjiä.

Tulossa
taidepolku

syksyllä
2021!
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