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Hei kaikki vakituiset  
ja lomapuumalalaiset!
Viime kevään opiskelut jäivät koronan vuoksi kovin lyhyeksi. Toivotaan, että uuden nor-
maalin mukaan tulette kaikki jälleen opiskelemaan ryhmissä. Noudatamme kansalaiso-
pistolla viranomaisten ja kunnan päivittyviä virallisia toimintaohjeita. Kaikenlaisiin yllät-
täviin muutoksiin on syytä edelleen varautua. Tarjoamme kursseja tavalliseen tapaan 
laajan kurssivalikoiman pohjalta. Mukana on vanhoja tuttuja kursseja ja runsaasti uu-
tuuksia.  Järjestämme useita erilaisia tapahtumia, erityisesti syyslukukauden aikana. 
Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin näihin jokaiselle avoimiin tilaisuuksiin. Emme anna 
koronan meitä taltuttaa, vaan katsomme yhdessä rohkeasti eteenpäin.

Hyvää mieltä ja iloa elämään saat opistomme kursseilta. Vähitellen purkautuvien rajoit-
teiden jälkeen toisten tapaaminen on entistä tärkeämpää. Lähde reippaasti mukaan, yl-
lätä itsesi ja houkuttele naapuri sekä kaveri mukaan. Leppoisaa ja antoisaa harrastusai-
kaa sinulle Puumalan kansalaisopiston kurssien parissa lukuvuonna 2020–2021.

Leena Viisanen 
Rehtori

Tule  

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

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
Toimistosihteeri
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

Kansalaisopiston opettajia 
ja toimistoväkeä keväällä 
2020.
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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 klo 10–16;  
ke klo 11–18; la klo 9–14.  
Omatoimisesti: ma–su klo 9–20.
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Opiston kursseille voi ilmoittautua netin ja puhe-
limen kautta sekä henkilökohtaisesti ti 18.8.2020 
klo 9.00 alkaen. Opintoryhmät täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä soitinopetusta lukuun ottamatta. 
Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin 
alkua! Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoittautuneita 
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.

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

KURSSIMAKSUT
Kurssimaksu on mainittu jokaisen kurssin esittelyn yh-
teydessä. Jos keskeytät kurssin, opintomaksua ei pa-
lauteta. Laskutamme syys- ja kevätlukukauden kurssit 
erikseen. Opiston laskut voit tilata myös e-laskuina 
omasta verkkopankistasi. Oppimateriaalit ja tarvik-
keet opiskelijat maksavat itse. 
Lukukausimaksu syyslukukausi 80 € ja kevätlukukausi 
90 €. Nyt voit ilmoittautuessasi valita lukukausimak-
sun myös netin välityksellä. 
Lukukausimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu 
kurssi ei alkaisikaan.
Lukukausimaksun maksamalla voi osallistua halua-
millesi kursseille lukuun ottamatta erikoiskursseja ja 
soitinopetusta. Kursseille ilmoittautuminen on sitova. 
Sportti/Kulttuuripassilla voi maksaa netissä ilmoit-
tautumisen yhteydessä klikkaamalla kuvaketta, tai 
toimiston kautta.

Osa tarjottavista kursseista voi-
daan toteuttaa maksuttomina 

tai alennettuun hintaan kan-
salaisopiston opetushalli-
tukselta saaman opinto-
seteliavustuksen turvin. 
Työttömät voivat saada 

yhden kurssin il-
maiseksi käymällä 
henkilökohtaisesti so-
pimassa kurssista opis-
ton toimistolla.

MUSIIKIN OPINNOT 
JA KURSSIMAKSUT
Soitinopetus: Oppilaalla toivotaan olevan opiskelta-
va soitin kotona.
Musiikin lukukausimaksu on syyslukukaudella 82 € 
ja kevätlukukaudella 92 € sisältäen yhden soittimen. 
Lukukausimaksulla voi opiskella myös kaikkia muita 
musiikkiaineita. Soitinopetus on yksilöopetusta ja 
opetuskerran pituus on 20 min. aloittelijoilla tai 30 
min. jo pidemmälle edistyneillä. 

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. Opintonsa keskeyttäneille ei palau-
teta 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.

PALAUTE
Sähköistä palautetta voit antaa kotisivujen kautta val-
miilla lomakkeella. Toivomme palauteta myös muilla 
tavoin kuten sähköpostilla ja puhelimella sekä tietys-
ti 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.

Suosittelemme!

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen  
alkaa tiistaina 

18.8.2020  
klo 9.00!

Ilmoittaudu  
viimeistään  

5 päivää ennen  
kurssin alkua!

Puumalan kansalais-
opiston opinto-opas 
2020–2021

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 2020–2021. Taitto ja ulko-
asu: Mainospihlaja Ky. Paino: Kirjapaino Kari Ky. Valokuvat: Sami 
Nikkari, Laura Penttinen, Kaisaliisa Majuri, Leena Viisanen, s. 25 
Juho Kuva/Visit Finland.



Viulu 2
1101113A 17.9.-3.12.2020
1101113B 14.1.-15.4.2021
K.opisto musiikkiluokka
Anu Jussinniemi
Viulutunnit jatkaville opiskelijoille. Soittotunnin pi-
tuus on 30 minuuttia/kerta. Opetuspäivä torstai, tark-
ka kellonaika sovitaan opettajan kanssa. Jatkavien 
opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua enää uudelleen.

Rummut
1101115A 15.9.-1.12.2020
1101115B 12.1.-13.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Antti Luukkonen
Rumpujensoiton opetusta monipuolisesti kaikenta-
soisille soittajille. Jatkavat opiskelijat etusijalla. Tun-
nin pituus 20 min uusilla opiskelijoilla ja 30 min jat-
kavilla. Opiskelijalla on oltava opiskeltava soitin ko-
tona. Opetuspäivä tiistai.

Kitara
1101116A 14.9.-30.11.2020
1101116B 11.1.-19.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Kitaransoiton (erityisesti klassinen) alkeisopetus ro-
kimpaa särösoundiakaan unohtamatta.

Huilu
1101120A 15.9.-1.12.2020
1101120B 12.1.-13.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Huilunsoiton opetusta.

Trumpetti
1101121A 15.9.-1.12.2020
1101121B 12.1.-13.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Trumpetti ja muut vaskipuhaltimet. Soittotunnin ajan-
kohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Muut soittimet
1101122A 16.9.-2.12.2020
1101122B 13.1.-14.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Muut kuin muissa ryhmissä opetettavat soittimet. 
Henkiökohtainen viikottainen soittotunti sovitaan 
opettajan kanssa sopivalle päivälle ja kellonajalle.

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 82 €
1000101B kevät 92 €
Sisältää yhden soittimen yksilöopetuksen jonka pi-
tuus on 20 min. tai 30 min. Samalla maksulla voi osal-
listua myös kaikille musiikkikursseille. Soittotunteja 
syksyllä 11 ja keväällä 13.
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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

NÄIN SAAT OPISTOOSI HALUAMAASI 
OPETUSTA
Halutessasi kansalaisopistoon jonkun toivomasi kurs-
sin, ota yhteyttä opiston toimistoon tai tee kirjallinen 
esitys. Aloitteesi läpimeno on sitä varmempi, mitä 
enemmän innokkaita on sen takana. Voit kerätä ni-
milistan halukkaista opiskelijoista aloitteesi tueksi. 
Opetusohjelmaan voidaan tehdä muutoksia myös 
kesken työkauden.

OPISTON TENTTIPALVELU
Tarvittaessa opisto voi hoitaa esim. yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen tenttien valvontoja. Valvon-
tamaksu on 30 €/tentti. Valvonnasta on sovittava reh-
torin ja tenttaavan oppilaitoksen kanssa.

MYYNTIKOULUTUS
Toteutamme koulutusta yrityksille ja yhteisöille tila-
uksesta tilaajan toiveiden mukaan, esim. henkilöstö-
koulutus, atk- ja kielikurssit sekä ensiapukurssit. Hinta- 
ym. tietoja tilauskoulutuksesta antaa opiston rehtori.

KANSALAISOPISTOSTA RIIPPUMATTO-
MISTA SYISTÄ MUUTOKSET MAHDOLLISIA 
KURSSIAJOISSA JA KURSSIOHJELMASSA.

MUISTA PERUA 5 PV ENNEN KURSSIN  
ALKUA JOS ET PÄÄSE KURSSILLE.

Musiikki
Musiikin yksilöopetuksiin ilmoittaudutaan aina opis-
ton toimistoon!

Yksilöopetus
Piano 1
1101101A 16.9.-2.12.2020
1101101B 13.1.-14.4.2021
Yhtenäiskoulu, auditorio,
Sami Nikkari
Tervetuloa pianotunneille! Oppitunnin pituus 20 min/
kerta.

Piano 2
1101103A 15.9.-1.12.2020
1101103B 12.1.-13.4.2021
K.opisto musiikkiluokka
Marja Ainali
Soittotunnin pituus on 20 minuuttia/kerta. Jatkavat 
opiskelijat etusijalla.

Piano 3
1101105A 16.9.-2.12.2020
1101105B 13.1.-14.4.2021
Yhtenäiskoulu, auditorio
Sami Nikkari
Pianotunnit jatkaville opiskelijoille. Soittotunnin pi-
tuus on 30 minuuttia/kerta. Jatkavien opiskelijoiden 
ei tarvitse ilmoittautua syksyllä enää uudelleen.

Piano 4
1101107A 15.9.-1.12.2020
1101107B 12.1.-13.4.2021
K.opisto musiikkiluokka
Marja Ainali
Soittotunnin pituus on 30 minuuttia/kerta. Jatkavat 
opiskelijat etusijalla.

Viulu 1
1101111A 17.9.-4.12.2020
1101111B 13.1.-14.4.2021
K.opisto musiikkiluokka
Anu Jussinniemi
Tervetuloa viulutunneille! Soittotunnin pituus on 20 
minuuttia/kerta. Opetuspäivä torstai. Kysy opettajalta 
mahdollisen soittimen hankinnasta. Opettajan kans-
sa sovitaan oppimateriaalin hankinnasta.

Syysloma vko 43

Talviloma vko 9



Ryhmämusisointi
Kemun musiikkiryhmä
1101132A 19.8.-16.12.2020 / 24€
1101132B 13.1.-26.5.2021 / 26 €
Sinitupa, Peippotie 3,
Ke 13.00-13.45
Sami Nikkari
Maksuton työttömille ja eläkeläisille. Sinituvan työ- 
ja päivätoiminnan musiikkiryhmä kokoontuu mu-
sisoimaan. Harjoittelemme monipuolista ohjelmis-
toa laulaen ja soittaen - esityksiäkin silmällä pitäen. 
Esiintymisiä tulossa opiston syysnäyttelyiden yhtey-
dessä 4.-5.9. sekä Sibeliuksen syntymäpäivänä pää-
tösjuhlassa 8.12. Opiston juhlassa 4.5.2021.

Palvelukeskuksen yhteislaulutilaisuudet
1101137A 1.9.-15.12.2020
1101137B 5.1.-25.5.2021
Palvelukeskus, Kenttätie 24
 Ti 14.30–15.00
Sami Nikkari
Yhteislaulutilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita. 
Laulamme yhdessä kansanlauluja, tuttuja ikivihreitä 
sekä hengellisiä sävelmiä, laulajien toiveita huomi-
oiden. Vapaa pääsy.

Yhteislauluiltamat
1101140A 18.12.2020
1101140B 12.3.2021
Yhtenäiskoulu, auditorio
Pe 18.00–19.00
Sami Nikkari
Yhteislaulussa on vallankumouksellista voimaa Omaa 
ääntään ei kenenkään tarvitse häpeillä, sillä se peit-
tyy varmasti kymmenien muiden laulajien sekaan.
Lauletaan yhteisesti vuodenaikaan sopivia lauluja se-
kä kuullaan mahdollisesti myös opiston laulajien kuo-
ro- sekä yksinlauluesityksiä. Vapaa pääsy.

Soitintutustuminen
1101123A 15.9.-1.12.2020
1101123B 12.1.-13.4.2021
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Jos soittimen valinta on hankalaa tai keskittymiskyky 
yhden soittimen parissa puurtamiseksi tuottaa vai-
keuksia, on soitintutustuminen oikea valinta.
Tällä kurssilla tutustutaan opistomme opetusvalikoi-
missa oleviin soittimiin ja ehkäpä se mieluinen soi-
tin lopulta löytyykin, jonka kanssa läheisempi seu-
rustelusuhde voisi alkaa. Soittotunnin aika sovitaan 
opettajan kanssa.

Yksinlaulu
1101134A 18.9.-4.12.2020 / 41 €
1101134B 15.1.-16.4.2021 / 46 €
Erikoiskurssi
Yhtenäiskoulu, auditorio
Sami Nikkari
Laulutunneilla opitaan mm. äänenmuodostusta ja 
laulutekniikkaa. Ohjelmistoksi käyvät laulut oman 
maun mukaan. Tunnin aika sovitaan opettajan kans-
sa. Opetus joka toinen viikko 30 min kerrallaan.

Etäpianotunnit
1101169A 14.9.-30.11.2020 / 41 €
1101169B 11.1.-19.4.2021/ 46 €
Erikoiskurssi
Sami Nikkari
Nyt voit oppia pianonsoittotaidon kotisohvaltasi käsin 
(mikäli siirrät pianon sohvan ääreen). Etäpianotunnit 
sopivat asuinpaikasta riippumatta ja ovat myös oival-
linen lisä normaaleilla lähiopetustunneilla käyville. 
Etätunnin pituus 15 min./viikko, joka voidaan halut-
taessa muuttaa 30 min joka toinen viikko.
Osallistumiseen vaaditaan soittimen lisäksi nettityh-
teys ja mahdollisuus videoyhteyteen kännykän tai 
nettikameran välityksellä.

Sekakuoro Laulunorpat
1101141A 24.8.-7.12.2020 / 39 €
1101141B 11.1.-3.5.2021 / 39€
Yhtenäiskoulu, auditorio
Ma 17.00–18.30
Sami Nikkari
Sekakuorolaulu kaikille innokkaille, iästä ja taitotasos-
ta riippumatta! Äänenavaus ja laulutaidon kehittämi-
nen erilaisin harjoituksin kuuluvat ohjelmaan kuten 
mukava yhdessäolo. Ohjelmisto koostuu kansanlau-
luista, viihdemusiikista ja toivotuista lempilauluista. 
Huomaa, että syyskausi on tällä kertaa normaalia pi-
dempi ainakin kahden esiintymistilauksen ja koronak-
si menneen kevään vuoksi! Syksyn varmistuneet esi-
tykset: opiston syysnäyttelyn yhteydessä 4.-5.9. sekä 
syyskauden musiikkiryhmien päätösjuhlassa Sibeliuk-
sen päivänä 8.12. Uudet ja vanhat laulajat tervetuloa!

Puumalan mieslaulajat
1101143A 24.8.-7.12.2020 /39 €
1101143B 11.1.-3.5.2021 / 39 €
Yhtenäiskoulu, auditorio
Ma 18.30–20.00
Sami Nikkari
Kuorossa lauletaan neliäänisesti monipuolista ohjel-
mistoa laulutekniikan hiomista unohtamatta. Huo-
maa, että syyskausi on tällä kertaa normaalia pidempi 
ainakin kahden esiintymistilauksen ja koronaksi men-
neen kevään vuoksi! Syksyn suunnitellut esitykset: 
opiston syysnäyttelyn yhteydessä 4.-5.9. sekä syys-
kauden musiikkiryhmien päätösjuhlassa Sibeliuksen 
päivänä 8.12. Keväällä ainakin 4.5. opiston juhlassa.  
Uudet ja entiset laulajat, tervetuloa!

Karaokekurssi, Hurissalo
1101147A 18.9.-4.12.2020 / 42 €
1101147B 15.1.-16.4.2021 / 45 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Pe 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yh-
dessä ja erikseen tangosta humppaan.

Karaokekurssi, Kirkonkylä
1101148A 17.9.-3.12.2020 / 42 €
1101148B 14.1.-15.4.2021 / 48 €
Kunnantalo, alakerta,Keskustie 14
To 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yh-
dessä ja erikseen tangosta humppaan.

Solistiyhtye Saimaa
1101160A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
1101160B 26.1.-27.4.2021 / 24 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 18.00–19.00
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 kiinnostuneet ovat tervetulleita 
mutta myös puhaltimet, viulut ja harmonikat. Kurssi 
sopii myös karaokessa kunnostautuneiden laulajien 
urakehitykseen live-orkesterin edessä.

Musiikkiteatteri
1101161A 1.10.-3.12.2020 / 35 €
1101161B 14.1.-15.4.2021 / 48 €
Yhtenäiskoulu, auditorio
To 18.00–20.30
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 yhdistetään näyttelijäntyön sekä yksinlaulun ja 
kuorolaulun harjoitukset sulavasti toisiinsa. Kevät-
puolella aloitetaan mahdollisesti suuremman esityk-
sen valmistaminen.

Aikuisten aloittelijoiden bändikurssi
1101162A 15.9.-1.12.2020 / 20 €
1101162B 12.1.-13.4.2021 / 24 €
Ti 20.00–21.00
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Sami Nikkari
Tässä ryhmässä aikuiset kitaristit, basistit, rumpalit, 
kosketinsoittajat, haitaristit, laulajat jne. - tai vaik-
kapa pelkästään soittamisesta haaveilevat - pane-
vat osaamisensa yhteiseen jakoon ja katsotaan, mi-
tä saadaan siitä syntyy.
Toimii myös yleissivistävänä kurssina kenelle tahansa, 
jotka haluavat tietää, miten tapahtumien äänentoisto 
järjestetään (riittääkö, että ottaa vain mikin käteen?), 
mitä kulisseissa tapahtuu ennen kuin orkesteri pää-
see aloittamaan, millaista bändiharjoituksissa on ym.
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Esiintymisvalmennus ja iltamatineat 
taiteen perusopetuksen oppilaille
1101173A 9.9.-9.12.2020 / 14 €
1101173B 27.1.-19.5.2021 / 14 €
Yhtenäiskoulu, auditorio
Ke 18.00–19.00
Sami Nikkari
Taiteen perusopetukseen ja yleensäkin musiikin esit-
tämiseen kuuluu esiintyminen. Raa›an lavalle heittä-
misen sijasta tässä ryhmässä harjoitellaan toiminnal-
listen menetelmien avulla soittoesiintymistä, lähtien 
esiintymislavalla käymisen kokemuksesta tai tarvit-
taessa pelkästään paikalle saapumisesta. Jokainen 
osallistuu sen hetkisen kykynsä mukaan. Soittamisen 
aika tulee myöhemmin jokaisella yksilölliseen tahtiin 
sitten kun on tullakseen.

Puhallinyhtye
1101174A 15.9.-1.12.2020 / 16 €
1101174B 12.1.-13.4.2021 / 18 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 16.00–16.45
Sami Nikkari
Pieni ja näppärä puhallinyhtye on hyvä tapa pitää yl-
lä mukavaa soittoharrastusta.
Tervetuloa mukaan kaikki vaski- ja puupuhaltimia soit-
tavat. Taidot kasvavat soittaessa, ja jokaiselle löytyy 
sopivaa soitettavaa. Älä siis mieti, kestääkö ansatsi 
vaan tule mukaan.

Musiikkielämyksiä verkosta 1
1101175A 21.9.-30.11.2020 / 14 €
Ma 21.00–21.45
Sami Nikkari
Musiikkielämyksiä verkosta 1 -kurssilla mennään roh-
keasti ehkä epämukavuusalueellekin, tutustuen län-
simaisen taidemusiikin eri aikakausiin, säveltäjiin ja 
teoksiin.
Tällä kurssilla opit taatusti jotain uutta ja teet sellai-
sia löytöjä ja tutkimusmatkoja musiikkiin, jota yksi-
nään et ehkä saisi aikaan. Kurssi on täysin verkossa 
tapahtuva, jossa erilaiset kuuntelutehtävät näytte-
levät merkittävää osaa. Tarjolla on kuullun ymmär-
tämiseksi myös kevyttä taustatietoa ja muuta oppi-
mista edesauttavaa toimintaa kuten kuunneltavien 
musiikkiesitysten ja tyylisuuntien yhteistä reflektiota.

Musiikin traumatisoimien vertaisryhmä
1101170A 15.9.-1.12.2020 / 20 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 19.00–20.00
Sami Nikkari
Tässä vertaisryhmässä itseään epämusikaalisena, lah-
jattomana, laulutaidottomana tai rytmitajuttomana 
pitävät, sekä syystä tai toisesta musiikista epämuka-
vuusreaktioita tuntevat, voivat saada uudenlaisen 
musiikkikokemuksen.  Ryhmä ei ole varsinainen te-
rapiaryhmä mutta sillä voi olla terapeuttisia vaiku-
tuksia. Toimintatavat ovat täysin musiikillisia mutta 
nykyiaikaiseen tapaan positiiviseen, kannustavaan 
palautteeseen ja onnistumisen havaitsemiseen kes-
kittyviä. Tällä kurssilla ei arvioida.

Musiikkia 7. luokan oppilaiden aikuisille
1101171A 15.9.-17.11.2020 / 14 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 18.00–19.00
Sami Nikkari
Kiinnostaako, mitä nykykoulun musiikintunnilla ta-
pahtuu? Haluatko tukea oman lapsesi tai lähipiiriisi 
kuuluvan lapsen koulunkäyntiä?  Kurssilla käydään 
läpi 7. luokan opetussuunnitelman sisältöjä ja teh-
dään samoja harjoituksia kuin perusopetuksessakin. 
Erinomainen mahdollisuus olla helpolla ja kivalla ta-
valla kontaktissa kouluun ja lapsen opettajaan, sa-
malla voit löytää itsestäsi uusia musiikillisia kykyjä!

Musiikkia 8. luokan oppilaiden aikuisille
1101172A 22.9.-24.11.2020 / 14 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 18.00–19.00
Sami Nikkari
Katso sisältö edellisestä kurssista!

Lapsi-aikuinen musiikkiryhmä
1101166A 19.11.-10.12.2020 / 14 €
1101166B 1.-29.4.2021 / 14 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 16.15–17.00
Sami Nikkari
Ryhmä on luonteva jatko muskarille ja on tarkoitettu 
lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen kehittä-
miseen musiikillisin keinoin, soittaen, laulaen, tans-
sien ja hauskaa yhdessä pitäen. Mukaan voi tulla niin 
mummo lapsenlapsenlapsensa kanssa, kuin uusioper-
heenisä puolisonsa tyttären kanssa. Ryhmään ei ole 
ala- eikä yläikärajaa mutta aikuisen tulee olla yli 18 
ja lapsen alle 18. Ilmoittautuessasi ilmoita aikuisen 
sekä lapsen tiedot.

Musictheory for dummies
1101167A 15.9.-1.12.2020 / 20 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 19.00–20.00
Sami Nikkari
Kurssin nimestä huolimatta opetus tapahtuu suomen 
kielellä. Musiikinteorian mahdollinen monimutkai-
suus ei ole myöskään pölkkypäisyydestä kiinni vaan 
aika pitkälti sen esitystavasta.
Kurssin lukemistona toimii ko. kirja mutta ilmankin 
selviää. Kurssi on pituudeltaa 11 oppituntia, joista 4 
lähiopetusta, jolloin teoria avataan toimivaksi käytän-
nöksi, sekä 7 verkkotuntia, jotka voi suorittaa omassa 
tahdissa. Koko kurssin ajan on käytössä kurssin verk-
koympäristö keskusteluineen ja ihmettelyineen. Ter-
vetuloa erilaiselle matkalle musiikinteoriaan.

Harmonikkapiiri
1101168A 15.9.-1.12.2020 / 19 €
1101168B 12.1.-13.4.2021 / 24 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 17.00–18.00
Sami Nikkari
Soitetaan porukalla harmonikkamusiikkia ja opitaan 
säestämään lauluja sointumerkeistä sekä soittamaan 
melodioita nuoteista. Oma pirunkeuhko vaaditaan 
mutta soittotaitoa ei - se kehittyy kurssin edetes-
sä. Voi olla piano- tai näppäinkoskettimisto. Hauska 
soittaa yhdessä!
Huomaa! Harmonikkapiiri on lukujärjestyksessä pääl-
lekkäin ”kitara- ja ukuleleorkesterin” kanssa. Mikäli 
ko. kurssi toteutuu, harmonikkapiirille etsimme vaih-
toehtoisen ajan. Muussa tapauksessa se pidetään täs-
sä mainittuun aikaan.

Kitara- ja ukuleleorkesteri
1101163A 15.9.-1.12.2020 / 20 €
1101163B 12.1.-13.4.2021 / 24 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ti 17.00–18.00
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 17.9.-3.12.2020 / 16 €
1101164B 14.1.-15.4.2021 / 18 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 17.00–17.45
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 3.9.-12.11.2020 / 14 €
1101165B 14.1.-25.3.2021 / 14 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
To 16.15–16.45
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. 
Ilmoittautuessasi ilmoita aikuisen sekä lapsen tiedot.
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Kuvataide
Kuvataide
1103100A 17.9.-3.12.2020 / 32 €
1103100B 14.1.-15.4.2021 / 37 €
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk
To 17.00–20.00
Eija Riitta Parkkinen
Piirrämme ja maalaamme yhteisten ja kurssilaisten 
omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vapaavalin-
taiset tekniikat ovat lyijykynät, puuvärit, hiili, kuiva-
pastelli ja vesivärit sekä akryyli. Sommittelusta ja vä-
rienkäytön eri mahdollisuuksista keskustellaan kun-
kin teoksen kohdalla erikseen. Kurssi sopii itsenäistä 
työskentelyä haluaville samoin kuin harrastusta aloit-
taville. Alle 16-vuotiaat voivat myös osallistua.

Akryyli ja öljyvärimaalaus
103101A 3.-18.10.2020 / 32 €
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk
La ja su 12.00–17.30
Eija Riitta Parkkinen
Tekniikoina ovat akryyli- ja öljyväri, joista käsitellään 
perusasiat. Tekniikkavalinta on vapaa. Jos haluaa, voi 
yhdistellä akryylia ja öljyväriä samaan työhön teknii-
koiden erityisehdoilla. Käymme läpi sommittelua ja 
värienkäyttöä teoskohtaisesti. Omat värit ja välineet 
mukaan. Opettajalta voi ostaa joitakin tarvikkeita. 
Kurssi sopii maalausharrastusta aloitteleville sekä 
pitkään maalanneille.

Kuvataidepäivä, Kontrasteja 3
1103104B 22.8.2020 / 14 €
Erikoiskurssi
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk
La 9.00–17.00
Pauliina Rouhiainen
Kontrasteja kurssi keskittyy maiseman kuvaamiseen 
luonnon elementtejä hyödyntäen. Sommittelu, ilma- 
ja väriperspektiivi auttavat kohteen kuvaamisessa ja 
tunnelman luomisessa. Heittäydy rohkeasti värien 
vietäväksi ja tuo omat materiaalit mukanasi, esim. 
akvarelli, akryyli ja pastelli! Teosten sanallistamista, 
rakentavassa ilmapiirissä. Tervetuloa uudet ja vanhat.

Teatteri
Hurissalon harrastajateatteri
1102100A 16.9.-2.12.2020 / 45 €
1102100B 13.1.-28.4.2021 / 53 €
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 uudistuneeseen näyttämö- ja 
katsomomiljööseen. Hurissalon Harrastajateatteri-
yhdistys maksaa kurssimaksun puolestasi.

Musiikkielämyksiä verkosta 2
1101175B 18.1.-5.4.2021 / 14 €
Ma 21.00–21.45
18.1.-5.4.2021
Sami Nikkari
Musiikkielämyksiä verkosta 2 -kurssilla tehdään alue-
valtauksia populaarimusiikkiin ja vielä sen ylitse... - 
mitäköhän siellä on?
Kurssi on täysin verkossa tapahtuva, jossa erilaiset 
kuuntelutehtävät näyttelevät merkittävää osaa. Tar-
jolla on kuullun ymmärtämiseksi myös kevyttä taus-
tatietoa ja muuta oppimista edesauttavaa toimintaa 
kuten kuunneltavien musiikkiesitysten ja tyylisuun-
tien yhteistä reflektiota.

Puumalan paukuttajat
1101199A 16.9.-2.12.2020 / 20 €
1101199B 12.1.-14.4.2021 / 24 €
Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka
Ke 18.00–19.00
Sami Nikkari
Yhteismusisointia erilaisilla lyömäsoittimilla kuten 
boomwhackereilla cahoneilla ja monilla muilla lyö-
mäsoittimilla rytmisesti mieltä inspiroivia esityksiä. 
Kurssille voit osallistua myös ilman omaa soitinta ja 
täysin ilman ennakkopaineita osaamisvaatimuksista, 
sillä jokainen pystyy saamaan lyömäsoittimesta ää-
nen. Huomaa myös kurssia tukeva Cajon-rummun 
valmistuskurssi myöhemmin!
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5 pv ennen kurssin 
alkua jos et pääse 

kurssille.



Viljakansaaren käsityö
1104180A 25.9.-11.12.2020 / 42 €
1104180B 8.1.-16.4.2021 / 48 €
M. ja V. Korhonen, Viljakansaari, Petäjäniemen-
tie 278
Pe 9.30–12.00
Laura Penttinen
Käsitöitä vaihtelevin teemoin opiskelijoiden toiveiden 
mukaan, esim. tilkkutyöt, nypläys, makrame, neulon-
ta, massatyöt. Ensimmäisellä kerralla katsastetaan 
uutuudet ja suunnitellaan kurssin aiheita. Myös kes-
keneräiset työt mukaan.

Puu- ja metallityön alkeet
1104185A 18.9.-27.11.2020 / 32 €
1104185B 8.1.-26.3.2021 / 32 €
Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Pe 13.30–16.30
Kaisaliisa Majuri
Uutta luoden, kierrättäen ja kunnostaen, kukin innos-
tuksensa mukaan!

Keramiikka
1104190A 16.10.-4.12.2020 / 35 €
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
Pe 17.00–19.15
Olga Blokh
Savi on upea materiaali, joka osaa jatkuvasti yllättää 
ja antaa vapauden miltei jokaiselle idealle. Saven 
työstämisessä rajana on vain mielikuvitus ja uunin 
koko, jossa esine poltetaan. Kurssilla toteutamme 
ideasi suunnitelmasta valmiiseen esineeseen käsin-
rakentaen ja haluamallasi tavalla koristellen. Ensim-
mäisellä kerralla katsomme läpi suunnitelmasi ja va-
litsemme yhdessä tarvittavat materiaalit ja työkalut 
yhteistilaukseen. Kurssin aikana taustalla näytetään 
videoita keramiikan tekemisestä ja toimijoista. Kurs-
simaksu sisältää polttomaksun 6€. Ei kokoonnu 13.11.

Kokeileva käsityö
1104160A 10.9.-10.12.2020 / 48 €
1104160B 7.1.-15.4.2021 / 51 €
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 17.9.-26.11.2020 / 49 €
1104163B 4.3.-15.4.2021 / 32 €
Kaisan koulu, Välitie 87, Rokansalo
To 12.15–15.30
Kaisaliisa Majuri
Vanhojen kalusteiden kunnostusta puuosien korjauk-
sesta verhoilun ja pintakäsittelyn uusimiseen. Ensim-
mäisellä kerralla työt mukaan.

Tilkkutyö
1104165A 10.9.-10.12.2020 / 48 €
1104165B 7.1.-15.4.2021 / 51 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 13.15–15.30
Laura Penttinen
Tilkkutyön keinoin voit tehdä kasseja, pusseja, peit-
toja, tyynyjä, monenlaista tekstiiliä itselle ja lahjak-
si. Tule iloiseen väri-iloitteluun ja monien mahdolli-
suuksien maailmaan mukaan, olitpa vasta-alkaja tai 
kokeneempi tilkkuilija.

Neuloen ja virkaten
1104170A 17.9.-3.12.2020 / 32 €
1104170B 14.1.-8.4.2021 / 32 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
To 17.00–19.30
Työttömät ja eläkeläiset -50 %
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 17.9., 
1.10., 15.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. Kevätkaudella 14.1., 
28.1., 11.2., 25.2., 18.3., ja 8.4.

Ryhälän ompelu ja virkkaus
1104122A 22.9.-8.12.2020 / 25 €
1104122B 12.1.-30.3.2021 / 18 €
Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
Tuula Bagge
Aiheina ompelu ja virkkaus. Kokoontuu 22.9., 6.10., 
27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12. Kevätkaudella 12.1., 
26.1., 9.2., 23.2., 16.3. ja 30.3.

Puutyö ja entisöinti
1104130A 15.9.-1.12.2020 / 42 €
1104130B 12.1.-6.4.2021 / 45 €
Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk.
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.

Villisti virkaten
1104145A 16.9.-2.12.2020 / 25 €
1104145B 20.1.-7.4.2021 / 25 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 14.15–16.30
Tuula Bagge
Väriä ja uusia tuulia virkkaukseen. Virkataan ja kou-
kutaan eri tekniikoita ja yhdistetään niistä valmis työ 
esim; vaate, asuste tai sisustustekstiili. Ota mukaan 
ensimmäisellä kerralla langanjämät ja virkkuukouk-
kuja. Syksy 16.9., 30.9., 14.10.,4.11., 18.11. ja 2.12. 
Kevätkaudella 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 24.3. ja 7.4.

Ompelemisen iloa
1104147A 16.9.-2.12.2020 / 32 €
1104147B 20.1.-7.4.2021 / 24 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 17.00–20.00
Tuula Bagge
Tule ompelemaan oman tyylin mukaisia vaatteita. Uu-
sista tai kierrätys materiaalista, samalla uutta oppien 
ja vanhaa kerraten. Yksilöllistä opetusta jokaisen läh-
tötaso huomioiden. Kurssilla voi ommella myös lasten 
vaatteita, pussukoita ja sisustustekstiilejä. Kokoontuu 
16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Kevätkau-
della 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 24.3. ja 7.4.

Kädentaidot
Kankaankudonta
1104101A 7.9.-7.12.2020 / 59 €
1104101B 4.1.-19.4.2021 / 63 €
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. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin 
kokeneillekin kutojille.

Kirkonkylän käsityö
1104103A 14.9.-30.11.2020 / 25 €
1104103B 4.1.-19.4.2021 / 32 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ma 13.30–15.45
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 makramee-solmeilua. 
Myös nypläyksen aloittajille sopiva ryhmä. Kokoontuu 
14.9., ti 29.9., 12.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. Kevätkau-
della 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., ti 6.4. ja 19.4.

Neulekahvila
1104110A 21.9.-7.12.2020 / 25 €
1104110B 11.1.-29.3.2021 / 25 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ma 17.00–19.30
Ritva Vidman-Parri
Ota ”kutimesi” mukaan ja tule kahville! Vaihdetaan 
ideoita ja opitaan uutta! Tervetuloa osasitpa tai et! 
Kokoontuu 21.9., 5.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. 
Kevätkaudella 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3. ja 29.3.

Ryhälän käsityö
1104120A 15.9.-1.12.2020 / 25 €
1104120B 5.1.-6.4.2021 / 29 €
Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
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 15.9., 29.9., 
13.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevätkaudella 5.1., 19.1., 
2.2., 16.2., 9.3., 23.3., ja 6.4.
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Kevätkauden  
lyhytkurssit
Kirjansidonta
1104340B 8.-9.1.2021 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Kurssilla voit opetella kirjansidonnan perusteita, kor-
jata vanhan kirjan kuten perheraamatun, sitoa lehti-
en vuosikertoja kirjaksi, tehdä leikekirjan tai erilaisia 
muistikirjoja ja vihkoja.

Kehrätään villaa
1104345B 23.-24.1.2021 / 20 €
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.

Värjäys
1104350B 27.1. ja 24.2.2021 / 14 €
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 
villalankoja happoväreillä esim. huovutukseen, ku-
dontaan, virkkaukseen ja neulontaan. Myös silkin 
värjäys onnistuu.

Farkut uusiokäyttöön
1104355B 5.-6.2.2021 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Aina löytyy uusia käyttökohteita ja tekniikoita hyö-
dyntää käytettyjä farkkuja! Tee kätevä, kestävä ja 
pestävä kesämatto tai isännälle grillausessu ja pata-
kintaat farkuista! Valmistetaan monenlaisia käyttö- ja 
koristetekstiilejä, vaatteita ja tossuja, mattoja, kasse-
ja, tyynyjä, rasioita, koreja, kirjan- ja kansionkansia 
ym. Opistolla on saatavilla farkkuja.

Tiffanytyö ja mosaiikki
1104325A 7.-8.11.2020 / 20 €
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk.
Su ja la 9.30–15.15
Laura Penttinen
Tiffanytyönä voit tehdä koristeita esim. kukkakuvioi-
ta, lintuja tai enkeleitä. Mosaiikkia voit tehdä astian-
paloista, valmiista mosaiikkipaloista, CD-levyistä tai 
lasitöistä jääneistä paloista. Pohjaksi käyvät puu, be-
toni, keramiikka, kivi ja lasi. Kurssi sopii sekä aloitte-
lijoille että aiemmin harrastaneille.

Jouluisia käsitöitä
1104330A 20.-21.11.2020 / 17 €
K.opisto iso opetustila Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Laura Penttinen
Tehdään jouluisia koristeita ja kortteja hyödyntäen 
Big Shot -laitetta, jolla voit kohokuvioida ja leikata 
pohjia ja kuvioita eri materiaaleista kuten kankaas-
ta, paperista, vanhoista joulukorteista, foliosta, kah-
vipusseista ym. Leikatuista kuvioista voi koota krans-
seja, kuusenkoristeita, mobilen tai joulukortteja. Hyö-
dynnetään myös karamellipapereita, käpyjä, helmiä, 
metallilankoja tai mitä vaan hauskaa ja kaunista ma-
teriaalia kotoa tai opistolta löytyy. Voit tehdä myös 
pieniä himmelikoristeita eri materiaaleista.

Helpot pehmolahjat trikoosta ommellen
1104335A 11.-12.12.2020 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Kaija Huhtinen
Viikonlopun lyhytkurssilla valmistetaan pieniä, no-
peita esim. lahjaksi soveltuvia tuotteita: kasseja, pus-
sukoita, tyynyjä ja leluja. Materiaaleiksi käyvät esim. 
pieniksi jääneet, ehjät trikoovaatteet tai trikoo-om-
pelun jätetilkut. Tavataanhan kurssilla!

Syyslukukauden 
lyhytkurssit
Kehrätään villaa
1104305A 26.-27.9.2020 / 20 €
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.

Uutta farkuista
1104310A 2.-3.10.2020 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Aina löytyy uusia käyttökohteita ja tekniikoita hyö-
dyntää käytettyjä farkkuja! Tee kätevä, kestävä ja 
pestävä kesämatto tai isännälle grillausessu ja pata-
kintaat farkuista! Valmistetaan monenlaisia käyttö- ja 
koristetekstiilejä, vaatteita ja tossuja, mattoja, kasse-
ja, tyynyjä, rasioita, koreja, kirjan- ja kansionkansia 
ym. Opistolla on saatavilla farkkuja.

Koru- ja helmityöt
1104315A 17.-18.10.2020 / 20 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A,
La ja su 9.00–14.45, Ke 17.00–18.00
Tuula Bagge
Voit tehdä uusia koruja tai korjata/uudistaa vanhoja. 
Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat. INFO 
ja tarviketilaus 30.9. ompelun ja virkkauksen ohessa. 
Kurssipäivät 17.-18.10.

Värjäystä eri menetelmin
1104320A 28.10. ja 25.11.2020 / 14 €
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 
villalankoja happoväreillä esim. huovutukseen, ku-
dontaan, virkkaukseen ja neulontaan. Myös silkin 
värjäys onnistuu.

Iloisesti ommellen Hurissalo
1104200A 10.10.-28.11.2020 / 27 €
1104200B 16.1.-27.2.2021 / 27 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175,
Työttömät ja eläkeläiset -50 %
La 10.00–14.00
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 kaikenta-
soisille harrastajille. Kokoonnumme noin joka toi-
nen lauantai.

Tehdään yhdessä
1104220A 20.9.-29.11.2020 / 17 €
Yhtenäiskoulu, Kirkkotie 3 B
Su 15.00–16.30
Kaisaliisa Majuri
Lasten ja aikuisten yhteinen kädentaitokurssi. Tutus-
tumme erilaisiin koviin ja pehmeisiin materiaalei-
hin ja niiden mahdollisuuksiin esim. puu, paperi, la-
si, metalli, kangas, keramiikka, kipsi, betoni, risut, ... 
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla päätetään ryh-
män toiveiden ja kiinnostuksen mukaan käytettävät 
materiaalit. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, vain 
avoin mieli ja into käsillä tekemiseen! Lapsi ja aikui-
nen yhdellä kurssimaksulla. Ilmoita kuitenkin molem-
pien tiedot, kun ilmoittaudut kurssille!

16 17Puumalan kansalaisopisto • www.puumala.fi Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.



Helppoa venäjää
1206102A 29.10.-3.12.2020 / 17 €
1206102B 14.1.-15.4.2021 / 17 €
Yhtenäiskoulu, luokka 330
To 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Tervetuloa jatkamaan venäjän opiskelua rennolla ot-
teella. Osaat jo kyrilliset aakkoset ja hieman perus-
sanastoa. (Jos ne eivät vielä ole hallussa, voit käydä 
hakemassa vauhtia Innostu venäjästä -lyhytkurssil-
tamme.) Hankimme oppikirjan yhteistilauksena he-
ti kurssin alussa. Kurssi jatkuu keväällä. Myös uudet 
opiskelijat rohkeasti mukaan! Lisätietoja opettajal-
ta 050 5241375

Espanjan alkeet
1207100A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
1207100B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Yhtenäiskoulu, luokka 330
Ke 17.30–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Opiskellaan espanjan alkeita ja arkipäivän eri tilantei-
ta. Käy myös kertaukseksi espanjaa jo osaaville. Kie-
lenopiskelu on sopivaa aivotreeniä dementian eh-
käisyyn. Oppikirja Buenas Migas 1. (Otava).

Kielet
Rentoa englantia
1203101A 18.9.-4.12.2020 / 30 e
Yhtenäiskoulu, luokka 330
Pe 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Opettelemme matkailijalle hyödyllisiä fraaseja ja ar-
kipuhetta kepeällä otteella, ryhmän toiveiden mu-
kaan. Keskustelemme myös englannin kielen puhe- 
ja tapakulttuurista. Uudet opiskelijat, tervetuloa mu-
kaan iloiseen joukkoomme! Lisätietoja opettajalta 
050 5241375. Mahdollisesta kevään jatkokurssista 
tiedotamme myöhemmin.

Englannin keskustelukurssi
1203102A 14.9.-30.11.2020 / 30 €
Yhtenäiskoulu, luokka 330
Ma 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Jos hallitset englannin perusteet ja haluaisit aktivoida 
keskustelutaitojasi leppoisassa ilmapiirissä, tervetu-
loa mukavaan joukkoomme! Päätämme yhdessä kes-
kustelun aiheet, joten voit jo etukäteen miettiä, mi-
tä tarvitset työssäsi ja harrastuksissasi tai mistä olet 
muuten vain kiinnostunut. Lisätietoja opettajalta 050 
5241375. Mahdollisesta kevään jatkokurssista tiedo-
tamme myöhemmin.

Venäjä
1206100A 15.9.-1.12.2020 / 30 €
1206100B 12.1.-13.4.2021 / 34 €
Yhtenäiskoulu, luokka 310
Ti 18.00–19.30
Marina Lappalainen
Oppikirjana Kafe Piter 3, jatketaan kappaleesta 2. Mu-
kaan ovat tervetulleita myös uudet opiskelijat, jotka 
osaavat peruskielioppia.

Innostu venäjästä
1206101A 17.9.-15.10.2020 / 14 €
Yhtenäiskoulu, luokka 330
To 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Tervetuloa aloittamaan tai kertaamaan venäjän al-
keita rennolla otteella. Keskitymme tällä lyhytkurs-
silla matkailijalle hyödyllisiin sanoihin ja fraaseihin. 
Opettelemme tarvittaessa kyrilliset kirjaimet. Tule 
rohkeasti mukaan ja jatka halutessasi Helpon venäjän 

-kurssillamme! Lisätietoja opettajalta 050 5241375

Syksyn kädentaitojen näyttely
4.-5.9.2020
Kunnantalo, ala-aula, Keskustie 14
Kädentaito- ja taideaineiden näyttely Puumalan kun-
nantalolla. Esillä edellisen lukuvuoden opiskelijoiden 
töitä. Nähtävillä myös opettajien mallitöitä ja ideoi-
ta syksyn kursseille. Avoinna pe 4.9. klo 9-17, la 5.9. 
klo 9-14.

Kädentaitomessut Kuopiossa
1104405A 27.9.2020
Su 9.00–19.00
Retki Kuopioon Kädentaitojen messuille. Lähdetään 
katsastamaan uusia ideoita, materiaaleja ja työväli-
neitä. Messulippu 10€, matkakulut lähtijämäärän mu-
kaan. Ilmoittautuminen viimeistään 18.9. Lisätietoja 
Lauralta puh. 050-4473313.

Avoimet ovet Kopistolla
Ke 7.10.2020 klo 14.00–17.00
Tervetuloa tutustumaan opiston kädentaitojen tiloi-
hin! Voit kokeilla esim. kangaspuilla kutomista, ompe-
lukoneen ja saumurin käyttöä, villalangan värjäämistä, 
neulontaa, nypläämistä tai kirjontaa. Käsityömateri-
aalien, tarvikkeiden ja kirjojen vaihtotori. Kahvitte-
lua neulekahvilassa!

Kevätnäyttely
Kunnantalo, ala-aula, 23.-26.4.2021
Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttely Puumalan 
kunnantalolla. Avoinna pe 23.4. klo 9-17, la-su 24.-
25.4. klo 10-14 ma 26.4. klo 9-15.

Nahkatyö
1104360B 19.-20.2.2021 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Vanhasta nahkatakista kotelo tapletille tai älypuheli-
melle, lompakoita, laukkuja ja pussukoita, hansikkaat 
tai rukkaset. Voit käyttää myös uutta nahkaa tai nah-
kapaloja ja koristella työn aplikaatiolla, koristeompe-
leilla, nahkan muokkauksella ja värjäyksellä. Materi-
aalia saatavilla kurssipaikalla.

Vanhat trikoovaatteet uusiokäyttöön
1104365B 26.-28.3.2021 / 23 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 17.00–20.00, Su 9.30–14.30, La 9.30–15.15
Kaija Huhtinen
Kurssilla valmistetaan uusia tuotteita vanhoista tri-
koovaatteista erilaisia tilkkutyö- ja koristelutapoja 
käyttäen. Samalla opettelemme trikoo-ompelun kik-
koja ompelukonetta ja saumuria hyödyntäen sekä kä-
sin ommellen ja koristellen. Muistorikkaista tai muu-
ten tarpeettomista t-paidoista voit valmistaa esim. 
kasseja, pussukoita, tyynyjä, leluja tai vaikka tork-
kupeiton. Tai tule korjaamaan vanha t-paita käyttö-
kelpoiseksi.

Kevään koru- ja helmityöt
1104370B 17. ja 18.4.2021 / 20 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La ja su 9.00–14.45, Ke 17.00–18.00
Tuula Bagge
Voit tehdä uusia koruja tai korjata/uudistaa vanhoja. 
Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat. INFO 
ja tarviketilaus 24.3. ompelun ja virkkauksen ohessa.

Ommellen kesää kohti
1104375B 29.4.-27.5.2021 / 27 €
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 ja kankaan jämistä puuvillainen ke-
sähattu.HUOM. ensimmäinen kerta to 29.4.

18 19Puumalan kansalaisopisto • www.puumala.fi Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.



Tablet laitteen ja älypuhelimen käyttön 
jatko
3401106A 5.10.-2.11.2020 / 14 €
Kunnantalo, valtuustosali
Ma 16.40–18.10
Petri Tikkanen
Tablet laitteen ja älypuhelimen käytön perusteet jo 
hallitseville. Tutustutaan tarkemmin ohjelmistoihin, 
palveluihin, sovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin ja 
käyttöön.

Tablet laitteen ja älypuhelimen perusteet
3401107B 18.1.-8.2.2021 / 14 €
Kunnantalo, valtuustosali
Ma 15.00–16.30
Petri Tikkanen
Tablet laitteen ja älypuhelimen haltuunotto ja käy-
dään läpi niiden perustoimintaa. Tutustutaan koneen 
asetuksiin ja sovellusten käyttöön ja laitteen päivi-
tyksiin.

Tablet laitteen ja älypuhelimen käyttön 
jatko
3401108B 18.1.-8.2.2021 / 14 €
Kunnantalo, valtuustosali
Ma 16.40–18.10
Petri Tikkanen
Tablet laitteen ja älypuhelimen käytön perusteet jo 
hallitseville. Tutustutaan tarkemmin ohjelmistoihin, 
palveluihin, sovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin ja 
käyttöön.

Tietotekniikka
Seniorit sähköisten palvelujen käyttäjiksi
3401103A 16.9.-2.12.2020 / 20 €
3401104B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 12.00–13.00
Kaisaliisa Majuri
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Tutustutaan ja esitellään erilaisten palvelujen kotisi-
vuja ja niiden käyttöä senioreille. Vahvistaen rohkeut-
ta käyttää sähköisiä palveluita. Edetään rauhalliseen 
tahtiin asiakkaita kuunnellen.

Tablet laitteen ja älypuhelimen perusteet
3401105A 5.10.-2.11.2020 / 14 €
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ma 15.00–16.30
Petri Tikkanen
Tablet laitteen ja älypuhelimen haltuunotto ja käy-
dään läpi niiden perustoimintaa. Tutustutaan koneen 
asetuksiin ja sovellusten käyttöön ja laitteen päivi-
tyksiin.

Syksyn runokaraoke, tunteiden kirjo
Su 22.11.2020 klo 14 – 16
Kahvila Kuittinen
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 kutsuu 
esiintyjiä vuorollaan lavalle. Välillä kuullaan musiik-
kiesityksiä. Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton.

Kirjallisuus
Lukupiiri
1302100A 22.9.-8.12.2020 / 14 €
1302100B 19.1.-15.4.2021 / 17 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 12.00–13.30
Maija-Liisa Reponen
Oletko lukutoukka tai satunnainen lukija? Tervetuloa 
lukupiiriin! Voit itse valita lukemisesi ja tulla jakamaan 
ajatuksiasi mukavassa seurassa tai tulla vain kuulolle 
hakemaan lukuvinkkejä. Kokoonnumme kahden vii-
kon välein. Sovimme kokoontumiset ryhmässä. Lisä-
tietoja opettajalta 050 5241375.

Runoa ja proosaa: paperilta eläväksi
1302101A 18.9.-27.11.2020 / 20 €
1302101B 15.1.-23.4.2021 / 23 €
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 11.00–12.45
Aino Keijonen ja Maija-Liisa Reponen
Teemme kurkistuksen vanhojen ja modernien runo-
jen ja proosakirjojen aarrearkkuun, käyttäen keskus-
telun virikkeenä myös kuvia. Osallistujien erilaiset tul-
kinnat avaavat uusia näkökulmia tuttuihinkin tekstei-
hin. Tervetuloa mukaan. Kokoontuu syksyllä pe 18.9., 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 27.11. Kevätkaudel-
la 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.

Luovankirjoittamisen kurssi
1302102A 25.-27.9.2020 / 25 €
Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
Pe 15.00–20.00, La ja su 9.00–15.00
Reijo Honkonen, kirjailija
Kurssilla tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia ja tu-
tustutaan elämäkerran kirjoittamiseen useista kulmis-
ta. Kirjoitusvirikkeet sopivat kaikille, aiempaa kirjoi-
tusharrastusta ei tarvitse olla. Viikonlopun aikana käy-
dään läpi kirjoittamisprojektin suunnittelua ja oman 
muistelusteoksen aloittamista. Ilmoittautumisen jäl-
keen kansalaisopistolta kysellään tarkempia toiveita 
kurssin sisällöstä.
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Kehonhuolto
8301104A 15.9.-1.12.2020 / 21 €
8301104B 12.1.-13.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli
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 
harjoiteita. Kurssilla käytetään hyväksi niin oman ke-
hon painoa kuin välineitä kuminauhoista pilatesrul-
liin. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu
8301105A 15.9.-1.12.2020 / 21 €
8301105B 12.1.-13.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli, kuntosali
Ti 17.00–18.00
Kunnan liikunnanohjaaja
HUOMAA: AIKA VARMISTUU SYYSKUUN AIKANA. 
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu, rauhallinen
8301106A 17.9.-3.12.2020 / 21 €
8301106B 14.1.-15.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli, kuntosali
To 10.00–11.00
Kunnan liikunnanohjaaja
HUOMAA: AIKA VARMISTUU SYYSKUUN AIKANA. 
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu, aamu
8301107A 18.9.-4.12.2020 / 21 €
8301107B 15.1.-16.4.2021 / 22 €
Urheiluhalli, kuntosali
Pe 9.00–10.00
Kunnan liikunnanohjaaja
HUOMAA: AIKA VARMISTUU SYYSKUUN AIKANA. 
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoit-
telua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Liikunta
Hyvinvointia liikunnasta
1105122A 15.9.-1.12.2020 / 17 €
1105122B 12.1.-13.4.2021 / 20 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 15.00–16.30
Heli Turunen
Puhetta ja liikettä päivän teemoihin liittyen. Kurssil-
la pohditaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnillemme 
eri teemojen kautta: sukelletaan tutkittuun tietoon, 
keskustellaan näkemyksistä ja kokemuksista, lopuksi 
liikutaan ja jumpataan. Ensimmäisen kerran teema-
na ryhti. Sopii kaikille.

Jooga
8301101A 1.10.-4.12.2020 / 25 €
8301101B 14.1.-15.4.2021 / 34 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
To 17.00–18.30
Maria Talvitie
Joogaharjoituksia edistämään fyysistä terveyttä ja 
mielen tasapainoa. Harjoituksessa kunnioitetaan ja 
hyväksytään kunkin harjoittajan lähtötilanne ja har-
joitusta voi ohjaajan avulla muunnella kullekin sopi-
vaksi. Teemme klassisia jooga-asanoita. Asanoihin 
etenemme kiireettömästi kehoa valmistellen. Ota 
mukaan joogamatto ja rennot lämpimät vaatteet. Ti-
la varmistuu syyskuun aikana!

Kuntojumppa
8301102A 14.9.-30.11.2020 / 30 €
8301102B 11.1.-12.4.2021 / 32 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ma 18.15–19.45
Liisa-Leena Vidman
Tehokasta lihaskuntojumppaa kahvakuulaa apuna 
käyttäen. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenytyk-
set. Tämä tunti ei jätä kylmäksi! Oma kahvakuula 
mukaan.

Arin tehotreeni
8301103A 15.9.-1.12.2020 / 21 €
8301103B 12.1.-13.4.2021 / 21 €
Urheiluhalli
Ti 18.00–19.00
Ari Martikainen
Tehokasta treeniä, jossa syke nousee kunnolla. Mu-
kana myös kahvakuula ja muita välineitä. Urheiluhal-
lin ovikortti lunastettava.

Tanssikurssi aikuisille
1105106A 15.9.-1.12.2020 / 30 €
1105106B 12.1.-13.4.2021 / 34 €
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
1105107A 15.9.-1.12.2020 / 17 €
1105107B 12.1.-13.4.2021 / 20 €
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
1105108A 18.9.-27.11.2020 / 17 €
1105108B 15.1.-9.4.2021 / 20 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
Pe 13.00–14.30
Eeva-Liisa Luukkonen
Tule mukaan ikääntyville suunnatulle iloiselle tans-
silliselle liikuntatunnille. Senioritanssi kehittää muis-
tia, tasapainoa ja rytmitajua. Ei tarvitse aikaisempaa 
tanssikokemusta eikä omaa paria. Helpot askeleet op-
pia. Kokoontuu syksyllä pe 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 
13.11. ja 27.11. Kevätkaudella 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 
12.3., 26.3. ja 9.4.

Tanssi
Taaperoiden tanssit ja temput
1105100A 16.9.-2.12.2020 / 16 €
1105100B 13.1.-14.4.2021 / 18 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ke 17.00–17.45
Riikka Nikkari
0–3-vuotiaiden ryhmä, jossa oman aikuisen kanssa 
liikutaan tutkien & kokeillen, omasta kehosta ja li-
sääntyvistä taidoista iloiten. Osallistuminen onnis-
tuu myös aikuisen sylissä. Luvassa musiikkia, mieli-
kuvittelua ja rentoa menoa! Ilmoittautuessasi ilmoita 
aikuisen sekä lapsen tiedot. Maksu perhekohtainen.

Korkkarit kattoon
1105101A 14.9.-30.11.2020 / 21 €
1105101B 11.1.-12.4.2021 / 22 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 16.30–17.30
Heli Turunen
Hei te kaikki ”bilehileet”, joille tanssiminen on se 
juttu! Tämä kurssi on juuri teille tarkoitettu. Luvas-
sa iloista showtanssimeininkiä, elokuvamusaa, iki-
vihreitä jne. Kurssilla tutustutaan eri tanssityyleihin 
diskosta kabareehen ja kantrista irkkutanssiin. Kurs-
silla et tarvitse paria tai korkkareita ;) Tervetuloa roh-
keasti mukaan.

Itämainen tanssi
1105102A 14.9.-30.11.2020 / 30 €
1105102B 11.1.-12.4.2021 / 32 €
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.
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Muuta mielen-
kiintoista
Geopark, Puumalan kohteet tutuiksi
1301103A 27.8.-24.9.2020 / 33 €
To 15.30–19.15
Kaisa-Maria Remes
Kurssi alkaa 27.8. luentopäivänä Valtuustosalissa klo 
15.30 - 19.30. Neljänä seuraavana kertana tutustu-
miskäyntejä kohteisiin, joihin perehdytään laajasti. 
Ensiksi retkeillään 3.9. Syrjäsalmelle ja Norppapolul-
le. Seuraavaksi matkataan 10.9. Rokansaareen. Ilto-
jen pimetessä kaksi viimeistä retkeä alkavat klo 14.00. 
Kolmantena retkikohteina 17.9. ovat Loketononkalo, 
Haukkovuori ja Rakokivet. Neljäs retki suuntautuu 
24.9. Suursuolle. Saat hyvät valmiudet toimia vaik-
ka kohteiden oppaana. Kurssin vetäjinä toimivat Sai-
maa Geopark ry:n geologi Kaisa-Maria Remes ja toi-
minnanjohtaja Heli Rautanen. Kohteisiin kuljetaan 
kimppakyydein. Retkipäivinä varaa eväitä matkaan.

Kirvespelikurssi
2101102A 20.9.-1.11.2020 / 17 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Su 17.00–18.30
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, Heikki Virta ja Keijo Ritola.

Mielenvirkeyttä senioreille
2198102A 21.8.-18.12.2020
Palvelukeskus, Kenttätie 24
Pe 14.30–15.15
Musiikin opettaja Sami Nikkari, Kaisaliisa Majuri, 
Eeva-Liisa Luukkonen
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Tässä senioreille suunnatussa ryhmässä ohjelmassa 
on mm. lukutuokioita, luontoon tutustumista, muis-
telutuokioita, musiikinkuuntelua, lemmikkeihin tu-
tustumista sekä kädentaitoja eri teemoin. Tervetu-
loa virkistymään!

Iltapäivän kehonhuolto
8301120A 14.9.-30.11.2020 / 21 €
8301120B 11.1.-12.4.2021 / 22 €
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 15.00–16.00
Heli Turunen
Aloita alkava viikko kehoa huoltaen, omaan kehoon 
keskittyen. Kurssilla keskitytään ryhdin, nivelten ja 
rangan liikkuvuuksien, venyvyyden ja tasapainon pa-
rantamiseen. Myös koordinaatioon ja vartalon hallin-
taan liittyvät harjoitukset kuuluvat ohjelmaan. Liike 
on lääke, mutta tällä kurssilla ”lääkitsemme” itseäm-
me rauhalliseen, juuri itselle sopivaan tahtiin.

Helppoa liikuntaa 1
8301115A 15.9.-1.12.2020
8301115B 12.1.-13.4.2021
Sinitupa, Peippotie 3
Ti 13.00–13.45
Kunnan liikunnanohjaaja
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Monipuolista liikuntaa Sinituvan väelle.

Helppoa liikuntaa 2
8301116A 15.9.-1.12.2020
8301116B 12.1.-13.4.2021
Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 14.00–15.00
Kunnan liikunnanohjaaja
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Monipuolista liikuntaa Sinituvan väelle. Aika ja paik-
ka varmistuu syyskuun aikana.

Painotankojumppa 1
8301117A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
8301117B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli
Ke 16.00–17.00
Kunnan liikunnanohjaaja
HUOMAA: AIKA TARKENTUU SYYSKUUN AIKANA. Te-
hokas lihaskuntoa kehittävä tunti painotankoa, step-
pilautaa ja mattoa hyödyntäen. Sopii sekä aloittelijoil-
le että vaihtelua haluaville. Tunnin aikana käydään 
läpi koko vartalo: lämmitellen, lihaskuntoliikkein ja 
venytellen. Ei vaikeita askelsarjoja tai liikkeitä. Ur-
heiluhallin ovikortti lunastettava.

Painotankojumppa 2
8301118A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
8301118B 13.1.-14.4.2021
Urheiluhalli
Ke 17.00–18.00
Kunnan liikunnanohjaaja
HUOMAA: AIKA TARKENTUU SYYSKUUN AIKANA. Te-
hokas lihaskuntoa kehittävä tunti painotankoa, step-
pilautaa ja mattoa hyödyntäen. Sopii sekä aloittelijoil-
le että vaihtelua haluaville. Tunnin aikana käydään 
läpi koko vartalo: lämmitellen, lihaskuntoliikkein ja 
venytellen. Ei vaikeita askelsarjoja tai liikkeitä. Ur-
heiluhallin ovikortti lunastettava.

Lattarijumppa 1
8301108A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
8301108B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli
Ke 16.00–17.00
Heli Turunen
Tanssin iloa, 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. 
Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Lattarijumppa 2
8301110A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
8301110B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli
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.

Viikkohuolto
8301112A 16.9.-2.12.2020 / 21 €
8301112B 13.1.-14.4.2021 / 23 €
Urheiluhalli
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 (liikkuvuus, ve-
nyvyys, tasapaino, koordinaatio, vartalon hallinta 
jne.). Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Jooga, Hurissalo
8301114A 1.10.-3.12.2020 / 21 €
8301114B 14.1.-15.4.2021 / 29 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
To 19.15–20.30
Maria Talvitie
Jooga- harjoituksia edistämään fyysistä terveyttä ja 
mielen tasapainoa. Harjoituksessa kunnioitetaan ja 
hyväksytään kunkin harjoittajan lähtötilanne ja har-
joitusta voi ohjaajan avulla muunnella kullekin sopi-
vaksi. Teemme klassisia jooga-asanoita. Asanoihin 
etenemme kiireettömästi kehoa valmistellen. Ota 
mukaan joogamatto ja rennot lämpimät vaatteet.
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TANSSIKARKELOT 
Nuorisotalolla, Harjutie 9, sunnuntaina 11.10 klo 14.  
Opiston tanssiryhmien tanssiesityksiä ja tietoa tans-
seista. 

LUKUVUODEN KONSERTTEJA 
AUDITORIOSSA
Tiistaina 8.12.2020 Syyslukukauden päättäjäiskon-
sertti klo 18. Esiintyjinä opiston kuorot ja solistit se-
kä muut musiikkiryhmät.
Tiistaina 4.5.2021 Kevätlukukauden päätöskonsertti 
klo 18. Esiintyjinä opiston kuorot ja solistit sekä muut 
musiikkiryhmät.

OPISTOILTAMAT 
Nuorisotalolla, Harjutie 9, tiistaina 15.12.2020 klo 18. 
Monipuolista opiskelijaryhmien ohjelmaa ja tanssior-
kesterin johdolla lopuksi tanssit. 

KEVÄTKARKELOT 
Nuorisotalolla, Harjutie 9, tiistaina 20.4.2021 klo 
17.30. Tanssiryhmien kevätjuhla.

KÄDENTAITO- JA 
TAIDEAINEIDEN 
KEVÄTNÄYTTELY 2021 
Puumalan kunnantalolla, avoinna pe 23.4. klo 9–17, 
la–su 24.–25.4. klo 10–14 ma 26.4. klo 9–15.

KÄDENTAITO- JA TAIDE-
AINEIDEN NÄYTTELY 2020
Puumalan kunnantalolla, avoinna pe 4.9. klo 9–17, 
la 5.9. klo 9–14. Esillä edellisen lukuvuoden opiskeli-
joiden töitä. Nähtävillä myös opettajien mallitöitä ja 
ideoita syksyn kursseille. 

MUSIIKKI JA TANSSIRYHMIEN 
TAPAHTUMA 
Nuorisotalolla, Harjutie 9, lauantaina 5.9. klo 13. 

VANHUSTEN VIIKKO 4.10.–11.10. 
TEEMALLA: ONNI ON VANHETA
4.10. – 11.10. Kansalaisopiston ryhmillä avoimet ovet! 
Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen Puumalan 
kansalaisopiston toimintaan.

AVOIMET OVET 
Kopistolla Kirkkotie 3A, 7.10.2020 klo 14–17. Terve-
tuloa tutustumaan opiston kädentaitojen tiloihin! 
Voit kokeilla esim. kangaspuilla kutomista, ompelu-
koneen ja saumurin käyttöä, villalangan värjäämistä, 
virkkausta, neulontaa, nypläämistä tai kirjontaa. Kä-
sityömateriaalien, tarvikkeiden ja kirjojen vaihtotori. 
Kahvittelua neulekahvilassa!

Opiston iltamat
Ti 15.12.2020 klo 18-21
Nuorisotalo, Harjutie 9
Musiikin ja teatteri ryhmien esityksiä. Lämpimäs-
ti tervetuloa!

Jyväskylän 
ikääntyvien yliopiston 
verkkovälitteiset luennot
Jäseniä särkee ja niveliä kolottaa - 
reumataudit ja niiden uudistunut hoito
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 30.9.2020 klo 14.00–16.00
Reumatologian professori Tuulikki Sokka-Isler, 
Itä-Suomen yliopisto ja KSSHP.

Hoidammeko liikaa vai liian vähän?
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 14.10.2020 klo 14.00–16.00
Terveyden- ja sairaanhoidon hallinon emeri-
tusprofessori Matti Kekomäki, HY.

Geriatrian näkökulma koronaan
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 28.10.2020 klo 14.00–16.00
Geriatrian professori Timo Strandberg, HY.

Onko lääkehoito turvallista?
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ke 11.11.2020 klo 14.00–16.00
Professori, FaT Riitta Ahonen, Itä-Suomen yliopis-
to, Farmasian laitos.

Iloisesti tassutellen
2198103A 6.9.-4.10.2020 / 21 €
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Su 15.00–17.15
Niina Väisänen
Tule Iloisesti tassuttelemaan koirasi kanssa Hurissa-
loon. Kurssilla harjoitellaan agilityä ja tokoa sekä pe-
rustottelevaisuutta. Aloitamme ihan alkeista, mut-
ta jo aiemmin mukana olleet voivat myös osallistua 
kurssille, harjoitukset tehdään jokaisen koirakon ta-
son mukaan. Koiran tulee tulla toimeen muiden koi-
rien kanssa ja rokotuksien on oltava voimassa. Lisä-
tietoja voi kysyä Niinalta p. 0451114371.

Kiviaidan rakentaminen ja korjaus
7198100A 17.-19.9.2020 / 25 €
Seurakuntakoti, Kirkkotie 1
To, pe ja la 9.00–15.00
Oletko kiinnostunut kiviaidan saloista. Nyt voit tulla 
oppimaan kiviaidan rakentamista ja vanhan kiviaidan 
korjaamista. Saat myös vinkkejä puutarhan kivitöihin 
ja pengerryksiin. Kurssi järjestetään yhdessä Puuma-
lan SRK kanssa. Mukaan tarvitset hyvät kivien käsitte-
lyyn sopivat hanskat ja mahdolliset ”turvakengät” siis 
tukevat ja suojaavat jalkineet. Kokoontuminen seura-
kuntakodin pihalla. Opettajana haudankaivaja Marko 
Ruuskanen Savonlinnan seurakunnasta.

Logokahvila
8302101A 11.10.2020
Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
Su 14.00–16.15
Seija Ikonen
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Viktor E. 
Franklin perustaman logoterapian perusteista. Mi-
käli kiinnostuneita ilmaantuu, voidaan keskusteluja 
jatkaa myöhemmin, tai aloittaa omaelämänkerran 
kirjoittaminen logoterapian viitekehyksessä. Logo-
kahvila kunnantalon alakerrassa. Seija Ikonen, lo-
goterapeutti. Tutustumiskerta maksuton työttömil-
le ja eläkeläisille. Muille käteismaksu 5 € opettajalle.

Opiston musiikin ja tanssin syksyn aloitus
La 5.9.2020 klo 13.30-15.00
Nuorisotalo, Harjutie 9
Musiikin ja tanssin eri ryhmien pieniä esityksiä ke-
vään ryhmistä.
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TORSTAI 13.8.
Puumalan yhtenäiskoulu, Kirkkotie 3 B

Kouluvierailu, kirjailija Johanna Hulkko

PERJANTAI 14.8.
Kouluvierailu, metropoliitta Panteleimon

Puumalan kirjasto, Ojakuja 3

klo 13  Lukijoiden matkassa. Vuoden 2020 Puumalan 
Vuoden Lukijan valinta. Lisäksi kirjojen ystävät esit-
televät mielikirjojaan ja kertovat kirjalöydöistään.

Puumalan yhtenäiskoulu, Kirkkotie 3 B

klo 16–18.45 Kirjanmyyntiä
klo 16.15 Kirjailija ja kääntäjä Timo Korppi: Suursotien  

päättymisestä 75 vuotta – onko niistä opittu 
mitään?

klo 17  Metropoliitta Panteleimon: Rikostarinoita itäisestä 
Suomesta. Keskustelussa mukana Puumalan kirkko-
herra Helena Castrén.

Ravintola Virta, Härkösentie 4

klo 19 Matias Hildenin kirjallisuusaiheinen pubivisa 

LAUANTAI 15.8.
Puumalan yhtenäiskoulu, Kirkkotie 3 B

klo 9  Kirjanmyynti koulun aulassa. Kahvio alakerran ruo-
kalassa klo 9–18, Puumalan kirkonkylän Martat.

klo 9–9.30 Aamukahvit: lehtori Kirsti Lähdesmäki kertoo 
Puumalan perinnekirjasarjan 3. osasta. Timo Korppi: 
Saimaannorppa kiinnostaa kiinalaisiakin.

klo 10–10.45 Kirjailija, toimittaja Ulla-Maija Paavilainen: 
Kaupunkiin matkanneet maalaistytöt

klo 10.45 Kirjailija Ari Manninen: Saimaa – idän ja lännen 
erottaja ja yhdistäjä

LOUNASTAUKO JA KIRJANMYYNTIÄ
klo 13–13.45 Kirjailija Angela Ahola: Elämä ja ura kahden 

maan välillä
klo 13.45–14.30 Kirjailija Riikka Pelo: Kirjailijan ilmansuunnat 

ja šamanismin traditiot
klo 15–18 Kirjanmyynnin jatkoaika ja kirjapalkintojen arvonta

Puumalan satama, Satamatie 2

klo 19–20.30 Runoristeily S/S Wennolla. Runoilija Heli 
Laaksonen ja toimittaja/juontaja Olavi Rytkönen. 
Lähtö Puumalan satamasta, Satamatie 2. Lippu 40 €/
aikuiset, 35 €/ eläkeläiset, työttömät, lapset alle 
15 v. sisältää kahvin, teen tai mehun ja huikopalan. 
Varaukset Tuula Vainikka p. 050 562 0706, tuula.
vainikka@puumala.fi. 

SUNNUNTAI 16.8.
Sahanlahti Resort, Lietvedentie 803

klo 12  ”Savua ja tulta” sunnuntaibrunssi Sahanlahden 
Koskivahdissa, mukana kirjailija Ari Manninen.  
32 €, lapset 4–12 v. puoleen hintaan. Varaukset  
p. 040 779 9896 tai sales@sahanlahtiresort.fi 
 

VUOTTA
5

13.–16.8.2020

Olavi Rytkönen, Heli Laaksonen  Angela Ahola, Riikka Pelo  
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