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Tervetuloa Syksyn Uudet Tuulet!
Elän oman syksyni lempihetkeä: käsissäni on tuore kansalaisopiston opinto-opas
täynnä mahdollisuuksia oppia uutta, kehittyä ja pitää hauskaa! Vaan voi tätä monipuolisen tarjonnan aiheuttamaa valinnan vaikeutta! Ottaisiko uuden soittimen
haltuun vai kokeilisiko taipua jooga-asanoihin?
Viime vuodet ovat haastaneet kansalaisopistot uudistumaan ja opistomme elää
opiskelijoidemme kautta. Toinen kaipaa läpikauden mittaista tiistaijumppaa, toinen
lyhytkurssia. Mökillä syksyn pimetessä olisi mukava löytää vastapainoa etätyölle.
Millainen on Sinun opistosi? Olemme kuulolla, kerro toiveesi rohkeasti.
Visiomme mukaisesti toivon Teille kaikille upeaa opistokautta kokeillen, kehittäen,
uskaltaen, yhdessä, lähellä, kaikille! Kursseilla tavataan!
Laura Pitkonen,
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
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kansalaisopisto
Toimisto

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

Rehtori

Tule

tutustumaan!

Voit osallistua veloituksetta
yhdelle pitkien kurssien
tunnille tutustumiskäyntinä. Tervetuloa!

Anna-Mari Summanen puh. 050 342 5037
anna-mari.summanen@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

Portaat alhaalta ylös: Palveluneuvoja Anne Kietäväinen.
Opettajat Kirsti Lähdesmäki, Kaisaliisa Majuri, Laura Penttinen, Sanna Pölönen, Anu Jussinniemi ja Heli Turunen
Ylärivi vasemmalta Ilkka Korhonen, Unto Pasanen, Sami Nikkari Maija-Liisa Reponen ja Niina Väisänen.
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Kunnan palvelut: mm. neuvonta, puhelinvaihde, urheiluhallikortit, tilavaraukset, kopiointi, skannaus sekä yhteistyökumppaneiden palvelut /etäpalvelu keskitetysti samalta luukulta (Kela,
oikeusaputoimisto, te-toimisto, digi- ja
väestötietovirasto ja poliisi).
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Meillä voit maksaa
Sportti & Kulttuuri -ePassilla.
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Ilmoittautuminen
Opiston kursseille voi ilmoittautua netin ja puhelimen kautta sekä henkilökohtaisesti maanantaina
22.8.2022 klo 9.00 alkaen. Opintoryhmät täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä soitinopetusta lukuun
ottamatta. Ilmoittaudu viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua! Kurssi ei ala, mikäli ennakkoilmoittautuneita ei ole riittävästi.
Kursseista ei lähetetä ilmoittautuneille muuta informaatiota, eikä opetusmateriaalia ennen kurssin alkua.
Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu
tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta. Jos et pääse kurssille, peru ilmoittautumisesi viimeistään viisi
päivää ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Muuten 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 määräysten vuoksi. Noudatamme Avin, Essoten ja kunnan antamia määräyksiä. Kuten Koronan aiheuttamat
sulut ja rajoitukset. Osa kursseista voidaan tällaisissa
tilanteissa siirtää etäopetukseen ja niistä laskutus toimii normaalihinnalla. Muutoksista tiedotetaan suoraan opiskelijoille tekstiviestein. Kurssimaksuja voidaan alentaa pitämättömien kertojen verran jos laskutusta ei ole vielä ehditty tehdä. Näissä tilanteissa
koetamme järjestää korvaavia kertoja, tai kurssi voidaan siirtää myöhemmin 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
kevätlukukauden kurssit erikseen. Opiston laskut voit
tilata myös e-laskuina
Yli 85-vuotiaat
omasta verkkopankissaavat osallistua
tasi. Oppimateriaalit

ilman kurssimaksuja
ilmoittautumalla
toimistoon.

Ilmoittautuminen
alkaa maanantaina

22.8.2022
klo 9.00!

ja tarvikkeet opiskelijat maksavat itse. Lukukausimaksu syyslukukausi 80 € ja kevätlukukausi 90
€. Voit valita lukukausimaksun ilmoittautuessasi sähköisesIlmoittaudu
ti. Lukukausimaksua ei palauteviimeistään
ta, vaikka jokin valittu kurssi ei
5 päivää ennen
alkaisikaan. Lukukausimaksun
maksamalla voi osallistua hakurssin alkua!
luamillesi kursseille lukuun ottamatta erikoiskursseja ja soitinopetusta. Kursseille ilmoittautuminen on
sitova. ePassilla voi maksaa sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä klikkaamalla kuvaketta,
tai soittamalla toimistoon. Osa tarjottavista kursseista voidaan toteuttaa maksuttomina tai alennettuun
hintaa kansalaisopiston opetushallitukselta saaman
opintoseteliavustuksen turvin. Työttömät voivat saada yhden kurssin ilmaiseksi käymällä henkilökohtaisesti sopimassa kurssista opiston toimistolla. Yli
85-vuotiaat saavat osallistua ilmankurssimaksua, 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 ryhmissä 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 minimimäärän opiskelijoita lukukauden aikana kolme kertaa peräkkäin, kurssi lakkautuu. Tällöin kurssimaksuja ei palauteta. Opintonsa keskeyttäneille ei palauteta kurssimaksua.
OPISKELUOIKEUS

Opiskeluun oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmat
kurssimaksunsa maksaneet.
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TIEDOTTAMINEN

Opiston kursseihin ja opinto-ohjelmaan tulevista
muutoksista tiedotetaan nettisivulla www.puumala.
fi ja facebook sivuillamme sekä Puumala-lehdessä.
Lähetämme erikoistilanteissa kurssilaisille tekstiviestejä muutoksista. Tallenne on etätunnista tehty nauhoite, jonka kurssille ilmoittautunut saa sähköpostin
kautta viikon ajaksi käyttöön. Tallennetta ei voi eikä
saa jakaa eteenpäin.
PALAUTE

Sähköistä palautetta voit antaa kotisivujen kautta
olevalla valmiilla lomakkeella. Toivomme palauteta
myös muilla tavoin kuten sähköpostilla, puhelimella
sekä tietysti opettajalle kursseilla annettavaa suoraa palautetta.
TODISTUKSET

Kursseille säännöllisesti osallistunut opiskelija voi
saada pyydettäessä osallistumistodistuksen. Kyseisen opiskelukauden todistus on maksuton. Aiempia vuosia koskevista todistuksista peritään 10 €/kpl.

kurssiajoissa ja
kurssiohjelmassa.

Opiston opiskelija, myös SINÄ kuulut opistolaiskuntaan
Opistolaiskunta puolustaa kaikkien opistossa opiskelevien etua. Opistolaiskunnan johtokunta valitaan syksyisin vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta päättää esim. retkikohteista, juhlista ja tapahtumista. Se myöntää harkintansa
mukaan stipendejä, avustaa erilaisissa kurssimaksuissa, pitää tiivistä yhteyttä opiston henkilökuntaan ja paljon muuta!

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

Syysloma vko 43

Kansalaisopistosta
riippumattomista syistä

muutokset
mahdollisia

Opistolaiskunta

Muista perua
5 pv ennen kurssin
alkua jos et
pääse kurssille.

Talviloma vko 9

Lukukausimaksut
Yleinen lukukausimaksu
1000100A syksy 80 €
1000100B kevät 90 €

Musiikin lukukausimaksu

Lukukausimaksun maksanut voi käydä edullisesti niin
monella kurssilla, kuin haluaa. Ei tarvitse erikseen
maksaa kurssikohtaisia maksuja. Erikoiskurssit ja yksilöllinen soiton- / laulunopetus eivät sisälly lukukausimaksuun. Lukukausimaksua ei palauteta, vaikka jokin valittu kurssi ei toteudu. Voit valita lukukausimaksun myös netin kautta!
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1000101A syksy 92 €
1000101B kevät 92 €

Musiikin lukukausimaksu sisältää yhden soittimen /
yksinlaulun ja kaikki muut musiikkiaineet.
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Musiikki
Piano

1101101A 5.9.–21.11.2022
1101101B 9.1.–17.4.2023

Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Tervetuloa pianotunneille! Syksyllä 2022 soittotunteja 11 ja keväällä 13. Oppitunnin pituus 30 min / kerta. Opettajan kanssa sovitaan soittotunnin ajankohta ja oppimateriaali.

Viulu

1101113A 15.9.–1.12.2022
1101113B 12.1.–13.4.2023

K.opisto musiikkiluokka, Kirkkotie 3 A
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Anu Jussinniemi
Viulutunnit jatkaville ja uusille opiskelijoille. Aikuisenakin voi aloittaa viulunsoiton! Soittotunnin pituus
on 30 minuuttia/kerta. Opetuspäivä torstai, tarkka
kellonaika sovitaan opettajan kanssa.

Rummut

1101115A 6.9.–22.11.2022
1101115B 10.1.–11.4.2023

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Rumpujensoiton opetusta monipuolisesti kaiken tasoisille soittajille. Tunnin pituus 30 min. Opiskelijalla
on oltava opiskeltava soitin kotona. Opetuspäivä tiistai. Tarkempi aika sovitaan opettajan kanssa.

Kitara

1101116A 6.9.–22.11.2022
1101116B 10.1.–11.4.2023

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Kitaransoiton (erityisesti klassinen) alkeisopetus rokimpaa särösoundiakaan unohtamatta. Opetuspäivä tiistai. Tarkempi aika sovitaan opettajan kanssa.

Huilu

1101120A 6.9.–22.11.2022
1101120B 10.1.–11.4.2023

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Huilu on kiva soitin, jota on suhteellisen helppo oppia
soittamaan. Jos osaat puhaltaa juomapulloon siten,

että se alkaa soida, todennäköisesti saat myös huilusta äänen. Opiston soitinvuokraamosta voit vuokrata mahdollisesti vapaana olevan huilun, mikäli omaa
huilua ei vielä ole. Opetuspäivä tiistai. Tarkempi aika
sovitaan opettajan kanssa.

Muut soittimet

1101122A 7.9.–23.11.2022
1101122B 11.1.–12.4.2023

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Muut kuin muissa ryhmissä opetettavat soittimet.
Henkilökohtainen viikoittainen soittotunti sovitaan
opettajan kanssa sopivalle päivälle ja kellonajalle.

Soitintutustuminen

1101123A 6.9.–22.11.2022
1101123B 10.1.–11.4.2023

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Sami Nikkari
Jos soittimen valinta on hankalaa tai keskittymiskyky
yhden soittimen parissa puurtamiseksi tuottaa vaikeuksia, on soitintutustuminen oikea valinta. Tällä
kurssilla tutustutaan opistomme opetusvalikoimissa oleviin soittimiin muutaman soittotunnin verran
kuhunkin ja ehkäpä se mieluinen soitin lopulta löytyykin. Soittotunnin aika sovitaan opettajan kanssa.

Kemun musiikkiryhmä

1101132A 14.9.–30.11.2022 / 16 €
1101132B 11.1.–12.4.2023 / 18 €

Sinitupa, Peippotie 3
Ajankohta tarkentuu syksyllä!
Sami Nikkari
Sinituvan työ- ja päivätoiminnan musiikkiryhmä kokoontuu musisoimaan. Harjoittelemme monipuolista ohjelmistoa laulaen ja soittaen - esityksiäkin silmällä pitäen.

Äänenhuolto

1101134A 8.9.–24.11.2022 / 41 €
1101134B 12.1.–13.4.2023 / 46 €

Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Erikoiskurssi
Sami Nikkari
Tunneilla opitaan mm. äänenmuodostusta ja laulutekniikkaa. Ohjelmistoksi käyvät laulut oman maun
mukaan. Voit laulaa klassisten pianosäestyksellisten
laulujen lisäksii myös karaokea ja saat ohjausta esiintymiseen sekä mikrofonilauluun. Tunnin aika sovitaan opettajan kanssa. Opetusta joka toinen viikko
30 min kerrallaan.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Laulu

1101135A 5.9.–21.11.2022
1101135B 9.1.–17.4.2023

Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Sisältyy musiikin lukukausimaksuun
Musiikin opettaja Sami Nikkari
Taiteen perusopetuksen mukaista tavoitteellista laulunopetusta. Laulutunnin pituus 30 min. viikossa. Aika sovitaan opettajan kanssa.

Palvelukeskuksen yhteislaulutilaisuudet

1101137A 31.8.–14.12.2022
1101137B 11.1.–3.5.2023

Palvelukeskus, Kenttätie 24
Ajankohta tarkentuu syksyllä!
Joka toinen viikko
Sami Nikkari
Yhteislaulutilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita.
Laulamme yhdessä kansanlauluja, tuttuja ikivihreitä
sekä hengellisiä sävelmiä, laulajien toiveita huomioiden. Vapaa pääsy.

Lauluyhtye

1101140A 9.9.–10.12.2022 / 29 € / 21 t
1101140B 13.1.–6.5.2023 / 35 € / 27 t

Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Pe 16.00–18.00, La 9.00–11.00
Sami Nikkari
Harjoitellaan vaativaa moniäänistä a cappella laulua
mikrofoneilla ja ilman. Esimakua laulutyylistä antaa
esim. Lauluyhtye Rajaton.
Huomio! Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa pela, jolloin kotiharjoittelun tulokset kootaan yhteen ja
nautitaan yhdessä tehdystä lopputuloksesta. Mielekäs osallistuminen edellyttääkin auttavaa nuotinlukutaitoa ja säännöllistä kotiharjoittelua.

Sekakuoro Laulunorpat

1101141A 12.9.–30.11.2022 / 30 € / 22 t Työttömät ja eläkeläiset – 50 %

1101141B 9.1.–17.4.2023 / 34 € /26 t Työttömät

ja eläkeläiset – 50 %
Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Ma 17.00–18.30
Sami Nikkari
Sekakuorolaulu kaikille innokkaille, iästä ja taitotasosta riippumatta! Äänenavaus ja laulutaidon kehittäminen erilaisin harjoituksin kuuluvat ohjelmaan
kuten mukava yhdessäolo. Ohjelmisto koostuu kansanlauluista, viihdemusiikista ja toivotuista lempilau-
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luista. Tasosi ja halukkuutesi mukaan voit valita osallistumisesi joko yhteislauluhenkisesti laulamalla melodiaa tai taitojen ja rohkeuden lisääntyessä kokeilla
äänissä laulamista. Kaikki pystyvät laulamaan. Uudet
ja vanhat laulajat tervetuloa!

Karaokekurssi, Kirkonkylä

1101148A 15.9.–1.12.2022 / 42 € / 33 t
1101148B 12.1.–13.4.2023 / 48 € / 48 t

Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
To 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yhdessä ja erikseen tangosta humppaan.

Karaokekurssi, Hurissalo

1101149A 16.9.–2.12.2022 / 42 € / 33 t
1101149B 13.1.–21.4.2023 / 48 € / 39 t

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Pe 18.00–20.15
Tauno Montonen
Tule tutustumaan karaoken ”saloihin”! Lauletaan yhdessä ja erikseen tangosta humppaan.

Karaoketanssit

1101150A 14.12.2022

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ke 18.00–20.15
Tule tanssimaan karaokemusiikin säestyksellä. Laulajat ovat syksyn karaokekurssilaisia. Lämpimästi tervetuloa tanssimaan ja viihtymään. Maksuton tilaisuus.

Solistiyhtye Saimaa

1101160A 12.9.–28.11.2022 / 38 € / 29 t
1101160B 9.1.–17.4.2023 / 44 € / 35 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ma 18.30–20.30
Sami Nikkari
Harjoitellaan perinteisen ja vähän uudemmankin
tanssimusiikin parhaimmistosta kokonainen tanssisetti. Opettaja huolehtii jokaiselle juuri sopivan haastavan roolin. Nykyaikainen tanssiorkesteri saadaan
tietokoneavusteisesti toimimaan millä tahansa kokoonpanolla, joten arkailematta vain mukaan tanssittavan musiikin soittamisesta, laulamisesta ja esittämisestä kiinnostuneet. Erityisesti koskettimia, bassoa, kitaraa tai rumpuja soittavat, joskus soittaneet tai
niiden soittamisesta mahdollisesti kiinnostuneet ovat
tervetulleita mutta myös puhaltimet, viulut ja harmonikat. Kurssi sopii myös karaokessa kunnostautuneiden laulajien urakehitykseen live-orkesterin edessä.
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Musiikkiteatteri

1101161A 9.9.–3.12.2022 / 22 € / 16 t
1101161B 13.1.–6.5.2023 / 27 € / 20 t

Yhtenäiskoulu, auditorio, Kirkkotie 3 B
Pe 18.00–19.30, La 11.00–12.30
Sami Nikkari
Harjoitellaan syksyn aikana - ja ehkä myös esitetään
- kohtauksia oopperoista, opereteista, musikaaleista
ym. tai omista ideoista valmistettavia liikettä ja laulua
hyödyntäviä musiikillisia hupailunumeroita. Kurssilla
yhdistetään näyttelijäntyön sekä yksinlaulun ja kuorolaulun harjoitukset sulavasti toisiinsa. Kevätpuolella aloitetaan mahdollisesti suuremman esityksen
valmistaminen. Mikä tai mitä se on, tarkentuu syksyn aikana. Huomio! Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa pe-la!

Bändikurssi

1101162A 13.9.–29.11.2022 / 21 € / 15 t
1101162B 10.1.–11.4.2023 / 23 € / 17 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 19.00–20.00
Sami Nikkari
Ensimmäinen esiintyminen yhdessä musisoiden voi
olla mieleen jäävä kokemus. Tässä ryhmässä kitaristit, 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, jotka haluavat tietää, miten bändien äänentoisto järjestetään (riittääkö, että ottaa vain mikin käteen?), mitä kulisseissa tapahtuu ennen kuin orkesteri pääsee
aloittamaan, millaista bändiharjoituksissa on ym. Eikä tietystikään unohdeta, että kurssin jälkeen jokainen aktiivisesti tunneille osallistunut pystyy osallistumaan yhteismusisointiin omalla tasollaan aiemmasta
taustasta riippumatta.

Muskari

1101165A 7.9.–12.10.2022 / 14 € / 4 t
1101165B 1.3.–13.4.2023 / 14 € / 4 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ke 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.

Musiikin hahmotusaineet

1101170A 7.9.–23.11.2022 / 21€ / 15 t
1101170B 11.1.–12.4.2023 / 23 € / 17 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ke 15.00–16.00
Sami Nikkari
Musiikin hahmotusaineet ovat yleiskäsite monille
erilaisille harjoituksille ja musiikin ilmiöiden tarkasteluille, joita on usein järkevämpi harjoitella keskitetysti yhdessä kuin erikseen soittotunneilla. Tunneilla
opetellaan nuottien, rytmien, melodioiden, harmonioiden tunnistamista ja tuottamista. Tutustutaan
kuuntelemalla myös erilaisiin musiikkityyleihin ja
soittimiin oman soittotuntikokemuksen ulkopuolelta. Kuuluu taiteen perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmaan.

Nykykoulun musiikkia aikuisille

1101171A 3.9.2022 / 14 € / 4 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
La 9.00–13.00
Sami Nikkari
Tämä ryhmä sopii erityisesti 7. luokan oppilaiden
huoltajille ja lähipiirille. Kurssilla käydään läpi yläkoulun musiikin opetussuunnitelman sisältöjä ja tehdään
samoja harjoituksia, soittotehtäviä ja lauluja kuin perusopetuksessakin. Erinomainen mahdollisuus saada
helpolla ja kivalla tavalla käsitys siitä, mihin kaikkeen
nykypäivän oppilaat pystyvät. Samalla voit löytää itsestäsi uusia musiikillisia kykyjä!

Puhallinyhtye

1101174A 13.9.–29.11.2022 / 21 € / 15 t
1101174B 10.1.–11.4.2023 / 23 € / 17 t

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Kirkkotie 3 B
Ti 17.00–18.00
Sami Nikkari
Puumalan perinteikkäästä puhallinorkesterista tuli erottamaton osa paikkakunnan pitkää historiaa.
Vaikka laulun mukaan ”ei aika mennyt koskaan palaa” ja suurten kyläpuhallinorkesterien aika on ehkä
ohitse, on puhallinsoittajien halu soittaa yhdessä silti
olemassa. Pieni ja näppärä puhallinyhtye on hyvä tapa pitää yllä mukavaa soittoharrastusta. Tervetuloa
mukaan kaikki vaski- ja puupuhaltimia soittavat. Taidot kasvavat soittaessa, ja jokaiselle löytyy sopivaa
soitettavaa. Älä siis mieti, kestääkö ansatsi vaan tule
mukaan. Sovitaan harjoitusaika yhdessä mukaan ilmoittautuneiden soittajien kesken.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Teatteri
Hurissalon harrastajateatteri

1102100A 21.9.–7.12.2022 / 42 € / 33 t
1102100B 11.1.–12.4.2023 / 51 € / 42 t

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ke 18.00–20.30
Ilkka Korhonen
Tule mukaan iloiseen harrastajateatteriporukkaan!
Harjoittelemme yhdessä teatteri-ilmaisua, äänenkäyttöä ja itseilmaisua yleisesti, sekä valmistamme
kesäteatteriesityksen näyttämö- ja katsomomiljööseen. Hurissalon Harrastajateatteriyhdistys maksaa
kurssimaksun puolestasi.

Näytelmäpiiri Saaristoryhmä

1102101A 22.9.–8.12.2022 / 42 € / 33 t
1102101B 12.1.–13.4.2023 / 48 € / 39 t

Kunnantalon alakerta
To 15.30–17.45
Raija Liisa Meklin
Rennolla ja iloisella otteella oppimaan ilmaisutaitoa
yhdessä tekemisen kautta!

Kuvataiteet
Kuvataide

1103100A 22.9.–8.12.2022 / 32 € / 24 t
1103100B 12.1.–13.4.2023 / 37 € / 28 t

Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
To 17.00–20.00
Joka toinen viikko
Eija Riitta Parkkinen
Tehdään kuvia omien piirrettyjen tai maalattujen
luonnosten pohjalta. Lähtökohtana voi myös käyttää valokuvia tai taidekuvia, asetelmia ja mielikuvia
oman kiinnostuksen mukaan. Vapaavalintaiset tekniikat; lyijykynä, hiili, kuivapastelli, vesiväri ja akryyli. Henkilökohtainen ohjaus sommittelussa ja värienkäytössä. Omat välineet mukaan. Alle 16-vuotiaat
voivat myös osallistua.

Kuvallista ilmaisua viikonloppuisin

1103102A 5.–26.11.2022 / 32 € / 24 t
1103102B 11.–26.3.2023 / 32 € / 24 t

Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
La ja su 12.00–17.30
Eija Riitta Parkkinen
Luovaa piirustusta ja maalausta eri tekniikoilla; vapaavalintaisesti hiili, kuivapastelli, vesivärit, akryyli ja
öljyvärit. Tekniikoiden perusteiden esittely. Toteute-
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taan teematehtäviä ja omia aiheita. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempään harrastaneille. Alle 16-vuotiaat voivat myös osallistua.

Neulanreikäkameran
valmistaminen ja kuvaus

1103103A 16.–17.9.2022 / 14 € / 9 t
Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
Pe 17.00–19.15, La 9.00–14.15
Emmi Kinnunen
Tule rakentamaan oma neulareikäkamera ja sitten
kuvaamme ja vedostamme kuvat valmiiksi. Neulanreikäkamera on kamera yksinkertaisimmillaan. Siinä
on vain laatikko, jossa on pieni neulanreikä valon läpikulkua varten. Valokuvauspapereista yms. n.10€
maksu opettajalle.

Kamerakurssi

1103104A 19.9.–28.11.2022 / 25 € / 18 t

Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
Ma 17.00–19.15
Emmi Kinnunen
Kiinnostaako valokuvaus – tule mukaan kamerakerhoon! Aikaisempaa osaamista ei tarvita ja kuvata voi
vaikka omalla kännykällä tai digikameralla. Kurssilla
käydään läpi kuvaamisen ja kuvanrakentamisen perusteita erilaisten teemojen kautta. Lähdetään yhteiselle kuvausretkelle. Mahdollisuus myös esimerkiksi
neulanreikäkameroiden rakentamiseen ja syanotypiaan. Suunnitellaan yhdessä kerhon sisältöä.

Kädentaidot
Kankaankudonta

1104101A 5.9.–12.12.2022 / 63 € / 56 t

1104101B 9.1.–24.4.2023 /63 € / 56 t
K.opisto kudontatilat, Kirkkotie 3 A
Ma 9.30–12.30
Laura Penttinen
Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan uusia mattoja, verhoja, pyyheliinoja, pöytäliinoja ja muuta mukavaa itselle tai lahjaksi. Kokoontumiskerroilla suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä loimet ja sovitaan
kudontavuoroista. Yksilöllistä ohjausta kunkin tarpeen ja toiveiden mukaan. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin kokeneillekin kutojille.
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Kirkonkylän käsityö

1104103A 12.9.-28.11.2022 / 25€ / 18 t
1104103B 16.1.-3.4.2023 / 25€ / 18 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
punonta- ja kahvipussitöitä, kirjontatöitä, opetella
makramee-solmeilua sekä värjätä kankaita ja lankoja.
Myös nypläyksen aloittajille sopiva ryhmä. Kokoontuu 12.9., 26.9., 10.10., 31.10., 14.11., 28.11. Kevätkaudella 16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 20.3., 3.4.

Neulekahvila

1104110A 19.9.–5.12.2022 / 25 € / 18 t
1104110B 9.1.–27.3.2023 / 25 € / 18 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 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Kevätkaudella 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., ja 27.3.

Ryhälän käsityö

1104120A 13.9.–29.11.2022 / 25 € / 18 t Työttömät ja eläkeläiset - 50% syyskaudella

1104120B 17.1.–4.4.2023 / 25 € / 18 t

Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
Joka toinen viikko
Laura Penttinen
Käsitöitä vaihtelevin teemoin opiskelijoiden toiveiden mukaan. Ensimmäisellä kerralla katsastetaan uutuudet ja suunnitellaan kurssin aiheita. Myös keskeneräiset työt mukaan. Kokoontuu syksyllä 13.9., 27.9.,
11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. Kevätkaudella 17.1.,
31.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Ryhälän ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi

1104122A 20.9.–1.12.2022 / 25 € / 18 t
1104122B 10.1.–11.4.2023 / 29 € / 21 t Työttömät

Puutyö ja entisöinti

1104130A 13.9.–13.12.2022 / 45 € / 36 t
1104130B 10.1.–11.4.2023 / 48 € / 39 t

ja eläkeläiset - 50% kevätkaudella
Ryhälän talo, Mannilanniementie 39
Ti 9.30–11.45
Joka toinen viikko
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 20.9.,
4.10., 18.10., 8.11., 22.11. ja 1.12. Kevätkaudella 10.1.,
24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 11.4.

Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Ti 17.30–19.45
Kaisaliisa Majuri
Anna uusi elämä vanhalle esineellesi uudella verhoilulla ja / tai pintakäsittelyllä. Voit myös valmistaa täysin uutta! Aikaisempi kokemus ei välttämätön. Työt /
suunnitelmat tai kuva mukaan ensimmäisellä kerralla.

Kirjansidonta

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 13.15–15.30
Joka toinen viikko
Tuula Bagge
Onko kaapissasi kangas- ja lankahankintoja etkä tiedä mitä niistä tekisit? Löytyykö ompelu- tai virkkaustyö, 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 14.9., 28.9., 12.10., 2.11.,
16.11., 30.11. ja 14.12. Kevätkaudella 18.1., 1.2., 15.2.,
8.3., 22.3., 5.4., 19.4.

1104124A 27.9.–22.11.2022 / 32 € / 24 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 17.00–19.15
Laura Penttinen
Kurssilla voit opetella kirjansidonnan perusteita, korjata vanhan kirjan kuten perheraamatun, sitoa lehtien vuosikertoja kirjaksi, tehdä leikekirjan tai erilaisia
muistikirjoja, vihkoja ja kansioita.

Nahkatakeista uutta

1104124B 10.–31.1.2023 / 17 € / 12 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 17.00–19.15
Laura Penttinen
Vanhasta nahkatakista kotelo tapletille tai älypuhelimelle, lompakoita, laukkuja ja pussukoita, rukkasia,
käsineitä ja tossuja. Voit käyttää myös uutta nahkaa
tai nahkapaloja ja koristella työn aplikaatiolla, koristeompeleilla, nahkan muokkauksella ja värjäyksellä.
Materiaalia saatavilla kurssipaikalla.

Ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi

1104145A 14.9.–14.12.2022 / 29 € / 21 t
1104145B 18.1.–19.4.2023 / 29 € / 21 t

Kasseja ja pussukoita

1104125B 7.2.–14.3.2023 / 21 € / 15 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 17.00–19.15
Laura Penttinen
Valmistetaan erilaisia pussukoita ja kasseja. Opistolla löytyy paljon kaavoja nopeista ja helpoista aina vaativampiin malleihin. Materiaaleiksi voi varata
kauniita kankaita, tukimateriaaleja ja vanua. Kaikkea
tarviketta löytyy myös kopiston varastoista tai paikallisesta puodista.
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Ommellaan hattuja Hurissalossa

1104146A 19.10.–7.12.2022 / 22 € / 16 t

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ke 14.30–17.45
Joka toinen viikko
Tuula Bagge
Ommellaan lämpimät hatut talveksi uudesta tai kierrätysmateriaaleista. Villa-, sametti-, fleece- collegekankaat. Ohuet neule- ja trikoovaatteet. Ota mukaan
materiaalia, suunnitellaan ja kaavoitetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Entisöinti ja verhoilu

1104163A 15.9.–3.11.2022 / 44 € / 35 t Työttömät
ja eläkeläiset - 50%

1104163B 9.3.–20.4.2023 / 44 € / 35 t Työttömät

ja eläkeläiset - 50%
Kaisan koulu, Välitie 87, Rokansalo
To 12.00–16.00
Kaisaliisa Majuri
Vanhojen kalusteiden kunnostusta puuosien korjauksesta verhoilun ja pintakäsittelyn uusimiseen. Ensimmäisellä kerralla työt mukaan.

Ompelemisen iloa

Tilkkutyö

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 16.00–19.00
Joka toinen viikko
Tuula Bagge
Voit ommella uutta, vanhaa tai keskeneräistä. Saat
opetusta oman työn suunnitteluun ja toteutukseen.
Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten aloittelevatkin ompelijat rohkeasti mukaan. Yksilöllistä opetusta jokaisen lähtötaso huomioiden. Kurssilla voi
ommella myös lastenvaatteita, pussukoita ja sisustustekstiilejä. Kokoontuu 14.9., 28.9., 12.10., 2.11.,
16.11., 30.11. ja 14.12. Kevätkaudella 18.1., 1.2., 15.2.,
8.3., 22.3., 5.4., 19.4.

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 11.30–13.45
Laura Penttinen
Tilkkutyön keinoin voit tehdä kasseja, pusseja, peittoja, tyynyjä, monenlaisia tekstiilejä itselle ja lahjaksi. Tule iloiseen väri-ilotteluun ja monien mahdollisuuksien maailmaan mukaan, olitpa vasta-alkaja tai
kokeneempi tilkkuilija.

1104147A 14.9.–14.12.2022 / 37 € / 28 t
1104147B 18.1.–19.4.2023 / 37 € / 28 t

1104165A 8.9.–15.12.2022 / 51 € / 42 t
1104165B 12.1.–13.4.2023 / 48 € / 39 t

Kangasrasioita

1104167A 8.9.–20.10.2022 / 29 € / 21 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 14.15–16.30
Laura Penttinen
Kurssilla tehdään erilaisia kankaalla verhoiltuja rasioita, koteloita, koppia, ompelurasioita ja laukkuja. Kankaana voi käyttää uusien kankaiden lisäksi vanhoja
raanuja, kanavatöitä, pitsiliinoja ym. Tukimateriaaleina käytetään kirjankansia tai muuta pahvia, jäykkää kangasta ja vanua. Voit myös toteuttaa teemaa
tekstiilitaiteen keinoin.

Omanlaisia jalkineita

1104168A 3.11.–15.12.2022 / 29 € / 21 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 14.15–16.30
Laura Penttinen
Kokeilevaa käsityötä teemana jalkineet. Kurssilla
suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia tossuja ja kevyitä kenkiä kankaista, huovasta, nahkasta tai vanhoista nahkatakeista. Voit myös kierrättää vanhoja kenkiä tai toteuttaa jalkineteemaa tekstiilitaiteen keinoin.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Tikkauksia ja kirjontaa

1104170B 12.1.–13.4.2023 / 48 € / 39 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 14.15–16.30
Laura Penttinen
Ilmaisullista ja kokeilevaa käsityötä ompelukoneen
monia mahdollisuuksia hyödyntäen tai käsin värjäten,
kuvioiden, manipuloiden, kirjoen ja tikaten.

Neuloen ja virkaten

1104175A 22.9.–15.12.2022 / 29 € / 21 t Työttömät ja eläkeläiset - 50% syyskaudella

1104175B 12.1.–6.4.2023

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 22.9.,
6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12. Kevätkaudella 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4.

Viljakansaaren käsityö

1104180A 23.9.–9.12.2022 / 42 € / 33 t Työttömät
ja eläkeläiset - 50%

1104180B 13.1.–21.4.2023 / 48 € / 39 t Työttömät

ja eläkeläiset - 50%
M. ja V. Korhonen, Viljakansaari, Petäjänniementie 278
Pe 9.30–12.00
Laura Penttinen
Käsitöitä vaihtelevin teemoin opiskelijoiden toiveiden
mukaan, esim. kirjonta, nypläys, makramee, neulonta,
punontatyöt, nallenteko, joulukortit. Ensimmäisellä
kerralla katsastetaan uutuudet ja suunnitellaan kurssin aiheita. Myös keskeneräiset työt mukaan.

Puu- ja metallityö

1104185A 23.9.–2.12.2022 / 32 € / 24 t
1104185B 13.1.–14.4.2023 / 37 € / 28 t

Yhtenäiskoulu, teknisentyönlk., Kirkkotie 3 B
Pe 14.00–17.00
Joka toinen viikko
Kaisaliisa Majuri
Uutta luoden, kierrättäen ja kunnostaen, kukin innostuksensa mukaan!
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Keramiikka

1104190A 23.9.–18.11.2022 / 47 € / 32 t
1104190B 31.3.–28.4.2023 / 43 € / 28 t

Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonlk., Kirkkotie 3 B
Pe 17.00–20.00
Olga Blokh
Tervetuloa rentoutumaan ja toteuttamaan ideasi keramiikassa. Savi on upea materiaali, joka osaa jatkuvasti yllättää ja antaa vapauden miltei jokaiselle idealle. Savi on arvaamaton, mutta sillä on hyvä muisti.
Saven työstämisessä rajana on vain mielikuvitus ja
uunin koko, jossa esine poltetaan. toteutamme ideasi suunnitelmasta valmiiseen esineeseen käsin rakentaen ja haluamallasi tavalla koristellen. Ensimmäisellä
kerralla katsomme läpi suunnitelmasi ja valitsemme
yhdessä tarvittavat materiaalit ja työkalut yhteistilaukseen. Käytössämme on myös dreija. Kurssimaksu
sisältää polttomaksun 6€. Kevätkaudella kurssipäivät
pe 31.3., la 1.4., pe 14.4., pe 21.4. la 22.4. pe 28.4.

Iloisesti ommellen Hurissalo

1104200A 24.9.–3.12.2022 / 33 € / 25 t
1104200B 14.1.–25.3.2023 / 39 € / 30 t Työttömät

ja eläkeläiset - 50% kevätkaudella
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 ompelu uudella innolla. Tällä kurssilla valmistetaan uutta ja uudistetaan vanhaa. Tehdään vaatteita omilla
mitoilla hyödyntäen valmiskaavoja. Mahdollisuus
ommella myös sisustustekstiilejä. Luvassa yhdessä
tekemisen iloista meininkiä. Kurssi sopii kaiken tasoisille harrastajille. Kokoonnumme noin joka toinen lauantai.

Kierrätystä ja kirjontaa Hurissalossa

1104202B 5.2.–19.3.2023 / 17 € / 12 t

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Su 16.30–18.45
Joka toinen viikko
Laura Penttinen
Kierrätetään erilaisia vanhoja tekstiilejä ja käsitöitä
uusiksi tuotteiksi. Materiaaleiksi sopivat esim. raanut,
pitsiliinat, t-paidat, villavaatteet, farkut jne. Kurssi pidetään Hurissalossa, opettajan kyydissä pääsee mukaan kirkonkylästä ja matkan varrelta. Kokoontuu
5.2., 19.2., 5.3. ja 19.3.
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Syyskauden lyhytkurssit
Makramee alkeet

1104250A 10.9.2022 / 14 € / 7 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Lyhytkurssilla ehdit perehtyä makrameesolmeilun perustekniikkaan ja sen moniin mahdollisuuksiin. Makrameetekniikalla voit tehdä monenlaisia tarve- ja koriste-esineitä kuten amppeleita, seinätekstiilejä, mattoja, tyynyjä, kasseja, koruja.

Avoimet ovet Kopistolla

Ti 20.9.2022 klo 13.00–16.00
K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Tervetuloa tutustumaan opiston kädentaitojen tiloihin! Voit kokeilla esim. kangaspuilla kutomista, ompelukoneen ja saumurin käyttöä, villalangan värjäämistä, neulontaa, nypläämistä ja korttien tekoa Big
shot -laitteella. Saat tietoa ja ideoita vaatteiden ja
kodintekstiilien kierrätyksestä. Käsityömateriaalien,
-tarvikkeiden ja -kirjojen vaihtotori. Kahvittelua neulekahvilassa!

Kädentaitomessut Kuopiossa

1104405A 2.10.2022

Su 9.00–19.00
Laura Penttinen
Retki Kuopioon Kädentaitojen messuille. Lähdetään
katsastamaan uusia ideoita, materiaaleja ja työvälineitä. Messulippu 10€, matkakulut lähtijämäärän mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään 18.9. Lisätietoja
Lauralta puh. 050-4473313.

Muinaispuku ja fantasiapuku

1104277A 9.10.2022

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Su 17.00–18.30
Laura Penttinen
Tutustutaan suomalaisiin muinaispukuihin ja niiden
tekemisen eri tekniikoihin. Pukujen tietoutta voi hyödyntää myös oman historiallisen puvun suunnittelussa. Jos on tarpeeksi kiinnostuneita, järjestetään tekemisestä oma kurssi. Ilmainen luentoilta, tervetuloa
ihastelemaan pukuja!

Joululahjoja makramee-tekniikalla

1104255A 15.10.2022 / 14 € / 7 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Kurssilla tehdään joululahjoiksi ja koristeiksi sopivia
helppoja makrameetöitä.

Joulukorttipäivä

1104280A 9.11.2022 / 14 € / 7 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 9.30–15.15
Laura Penttinen
Tehdään jouluisia koristeita ja kortteja hyödyntäen
Big Shot -laitetta, jolla voi kohokuvioida ja leikata
pohjia ja kuvioita eri materiaaleista kuten kankaasta, paperista, vanhoista joulukorteista, foliosta, kahvipusseista ym. Leikatuista kuvioista voi koota joulukorttien lisäksi kransseja, kuusenkoristeita tai mobilen. Hyödynnetään myös karamellipapereita, helmiä,
metallilankoja tai mitä vaan hauskaa ja kaunista materiaalia kotoa tai opistolta löytyy. Voit tehdä myös
ompelein koristeltuja kortteja.

Koru- ja Fimo massatyöt

1104315A 19.–20.11.2022 / 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 vanhoja. Otetaan haltuun uudet materiaalit ja tekniikat.
Työstetään kuvioita Fimo massasta. Voit tehdä koruja, nappeja, päällystää uuninkestäviä esineitä. INFO ja tarviketilaus 12.10. Ekoteko ja ompelukurssin
ohessa. Kurssipäivät 19.-20.11.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Enkeleitä ja himmeleitä

1104330A 25.–26.11.2022 / 17 € / 12 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 16.30–20.15, La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Kurssilla tehdään jouluisia koristeita. Enkeleitä voit
tehdä esim. helmistä, metallilangoista, kankaasta,
huovasta, oljesta, vanhoista kirjoista ym. Samoilla
materiaaleilla voit tehdä myös himmeleitä ja muita
jouluisia koristeita ja lahjoja. Opistolla löytyy paljon
malleja ja materiaaleja.

Saippuanteko

Helmikuun makrameepäivä

1104350B 11.2.2023 / 14 € / 7 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La 9.30–15.15
14,00 € 7 kl t
Laura Penttinen
Lyhytkurssilla ehdit perehtyä makrameesolmeilun perustekniikkaan ja sen moniin mahdollisuuksiin. Makrameetekniikalla voit tehdä monenlaisia tarve- ja koriste-esineitä kuten amppeleita, seinätekstiilejä, mattoja, tyynyjä, kasseja, koruja.

Kevään koru- ja helmityöt

1104335A 29.11.2022 / 6 € / 3 t

1104370B 15.–16.4.2023 / 20 € / 14 t

Kevätkauden lyhytkurssit

1104375B 27.4.–25.5.2023 / 27 € / 20 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 17.15–19.30
Laura Penttinen
Valmistetaan kotitekoista saippuaa öljystä, kasvisrasvoista ja lipeästä. Halutessasi voit lisätä saippuaan
hajusteita ja väriaineita. Käsintehty saippua on hellä iholle, eikä se sisällä haitallisia säilöntä- tai lisäaineita. Kurssimaksu 6€ + materiaaleista pieni maksu
maksetaan opettajalle käteisellä.

Talvinen makrameepäivä

1104340B 21.1.2023 / 14 € / 7 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
La 9.30–15.15
Laura Penttinen
Lyhytkurssilla ehdit perehtyä makrameesolmeilun perustekniikkaan ja sen moniin mahdollisuuksiin. Makrameetekniikalla voit tehdä monenlaisia tarve- ja koriste-esineitä kuten amppeleita, seinätekstiilejä, mattoja, tyynyjä, kasseja, koruja.

Värjäys

1104345B 25.1.2023 / 14 € / 7 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. Tehdään siemenhelmistä ja metallilangasta kukkasia. INFO ja tarviketilaus 22.3. Ekoteko ja ompelun ohessa.
Kurssipäivät 15.-16.4.

Ommellen kesää kohti

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
To 16.00–20.00
Tuula Bagge
Helpot ompelutyöt mukavassa hengessä, ilman stressiä ja kynnystä. Korjaillaan, kehitellään vanhasta uutta tai ommellaan uusista materiaaleista kivat ja helpot kesävaatteet. Kangas tilkuista kesäinen huivihattu.

Kevätnäyttely

21.–24.4.2023
Kunnantalo, ala-aula, Keskustie 14
Kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttely Puumalan
kunnantalolla. Avoinna pe 21.4. klo 9-17, la-su 22.23.4. klo 10-14 ma 24.4. klo 9-15.

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ke 9.30–15.15
Laura Penttinen
Värjätään puuvillakankaita ja lankoja eri menetelmin, esim. sarja- ja liukuvärjäys, aurinko- ja jääpalavärjäys, kankaanpainanta. Voit myös värjätä villaa ja
villalankoja happoväreillä esim. huovutukseen, kudontaan, virkkaukseen ja neulontaan. Myös silkin
värjäys onnistuu.
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Kielet

Venäjä

Ruotsi

1206101A 20.9.–18.10.2022 14 € / 10 t

Venäjän alkeet, lyhytkurssi

Ruotsin keskustelukurssi

1202101B 12.1.–13.4.2023 / 24 € / 26 t
Yhtenäiskoulu, luokka 350, Kirkkotie 3 B
To 17.00–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Harmittaako sinua, että et ole päässyt käyttämään
oppimaasi ruotsin kieltä? Kokeillaan elvyttää aiemmin opittua kielitaitoasi erilaisin puheharjoituksin ja
keskusteluin.

Yhtenäiskoulu, luokka 320, Kirkkotie 3
Ti 18.00–19.30
Maija-Liisa Reponen
Tule opettelemaan venäjän kielen kuuluisat seitsemän ässää ja muut kyrilliset aakkoset. Opettelemme myös tervehdykset ja hyvästelyt, esittäytymisen,
peruslukusanat sekä hieman perussanastoa. Materiaali opettajalta. Jatkokurssi mahdollinen. Huom!
Jos tämä ajankohta ei sovi, ota yhteyttä opettajaan
050 5241375.

Venäjä, jatko

Englanti
Rentoa englantia, lyhytkurssi

1203101A 23.9.–21.10.2022 / 14 € / 10 t

Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
Pe 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Tule opettelemaan tai kertaamaan englannin sanastoa ja arkikielen perusfraaseja kepeällä otteella
kannustavassa ilmapiirissä. Muokkaamme yhdessä
kurssista omannäköisemme. Materiaali opettajalta.
Viiden kerran lyhytkurssi. Jatkokurssi mahdollinen.
Lisätietoja opettajalta 050 5241375.

Englannin keskustelukurssi

1203102A 19.9.–12.12.2022 / 32 € / 24 t
1203102B 9.1.–17.4.2023 / 34 € / 26 t

Yhtenäiskoulu, luokka 320, Kirkkotie 3
Ma 17.00–18.30
Maija-Liisa Reponen
Jos hallitset englannin perusteet ja haluaisit aktivoida keskustelutaitojasi leppoisassa ilmapiirissä, tervetuloa mukavaan joukkoomme! Vaihdamme kuulumisiamme ja keskustelemme yhdessä päättämistämme
aiheista. Lisätietoja opettajalta 0505241375.

1206102A 22.9.–8.12.2022 / 30 € / 22 t
1206102B 12.1.–13.4.2023 / 34 € / 26 t

Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
To 14.30–16.00
Maija-Liisa Reponen
Oppikirjana Kafe Piter 1 -kirjan uudistettu laitos
(2020). Jatkamme kappaleesta 8, mutta kertaamme ensin aiemmin luettua. Etenemme rauhalliseen
tahtiin. Kurssi jatkuu keväällä. Lisätietoja opettajalta 050 5241375

Espanja
Espanja, jatko

1207102A 21.9.–7.12.2022 / 21 € / 15 t
1207102B 11.1.–12.4.2023 / 23 € / 17 t

Yhtenäiskoulu, luokka 330, Kirkkotie 3 B
Ke 17.00–18.00
Kirsti Lähdesmäki
Sopii espanjaa vähintään kaksi vuotta opiskelleille.
Pääpaino aiemmin opitun kielitaidon vahvistamisessa samalla myös uutta sanastoa oppien. Kielenopiskelu on sopivaa aivotreeniä dementian ehkäisyyn.

Muut kielet

Saksa
Saksan keskustelukurssi

1204101A 22.9.–8.12.2022 / 30 € / 22 t

Yhtenäiskoulu, luokka 350, Kirkkotie 3 B
To 17.00–18.30
Kirsti Lähdesmäki
Haluaisitko aktivoida saksan kielen taitojasi? Aiemmin opitun kielitaidon ylläpitoa erilaisin tehtävin ja
keskusteluharjoituksin.

Tukiviittomat ja viittomakielen alkeet

1501298A 21.9.–16.11.2022 / 22 € / 16 t
Yhtenäiskoulu, luokka 340, Kirkkotie 3 B
Ke 17.30–19.00
Iina Sorsa
Kurssin aikana opetellaan viittomia ja niiden käyttöä arkisissa tilanteissa sekä tutustutaan viittomakielen alkeisiin.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Kirjallisuus

Syksyn runokaraoke

Lukupiiri

1302100A 27.9.–13.12.2022 / 14 € / 8 t
1302100B 17.1.–18.4.2023 17 € / 12 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Ti 13.15–14.45
Joka toinen viikko
Maija-Liisa Reponen
Tervetuloa lukupiiriin jakamaan lukukokemuksia ja
-vinkkejä. Voit valita itse lukemisesi tai jakaa ajatuksia samasta teoksesta jonkun muun lukupiiriläisen
kanssa. Voit tulla myös vain kuuntelemaan. Kokoonnumme kahden viikon välein. Lisätietoja opettajalta
050 5241375.

Runoa ja proosaa: paperilta eläväksi

1302101A 23.9.–2.12.2022 / 20 € / 14 t
1302101B 13.1.–14.4.2023 / 20 € / 14 t

K.opisto iso opetustila, Kirkkotie 3 A
Pe 11.00–12.45
Joka toinen viikko
Kirsti Lähdesmäki ja Maija-Liisa Reponen
Viivähdämme vanhojen ja uusien runojen ja proosatekstien parissa. Keskustelemme, tulkitsemme ja
jaamme vinkkejä. Kokoontumiskerrat syyskaudella:
23.9, 7.10, 21.10, 4.11.,18.11. ja 2.12. Kevätkaudella
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., ja 14.4.

Luovankirjoittamisen jatkokurssi

1302102A 23.–24.9.2022 / 17 € / 12 t

Kunnantalo, alakerta, Keskustie 14
Pe 16.00–20.00, La 9.00–15.00
Anne Leinonen
Millainen on hyvä, houkutteleva novelli tai romaani? Miten saada laajakin kokonaisuus jännitteiseksi
ja selkeäksi? Tutustutaan tarinan osatekijöihin kuten
rakenteeseen, jännitteeseen ja näkökulmaan luentojen sekä lyhyiden harjoitusten avulla. Ennakkotehtävänä: Kirjoita esittely, jossa kerrot millaisia tekstejä
olet kirjoittanut aiemmin ja missä haluaisit kehittyä.
Voit liittää mukaan max. 5 sivun mittaisen tekstin tai
katkelman, joka kertoo kirjoitustyylistäsi. Palauta työ
viikkoa ennen opettajalle: anne@proosakuiskaaja.fi
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Su 20.11.2022 klo 14.00–16.00
Kahvila Kuittinen, Keskustie
Aino Keijonen, Kirsti Lähdesmäki,
Maija-Liisa Reponen
Valoa ja voimaa syksyyn runoista ja yhdessäolosta.
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. Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton.

Tietotekniikka
Instagram tutuksi

3401102A 26.9.2022 / 5 € / 2 t /

Yhtenäiskoulu, luokka 310, Kirkkotie 3 B
Ma 17.00–18.30
Piia Hanhisalo
Tule tutustumaan Instagramin ihmeelliseen maailmaan. Saat perustiedot ja voit kysyä tarvitsemiasi
neuvoja. Oma laite mukaan jossa sovellus on valmiiksi ladattuna. Käteismaksu opettajalle 5 € tasarahalla.

Seniorit sähköisten palvelujen käyttäjiksi

3401103A 20.9.–29.11.2022 / 14 € / 10 t
3401103B 10.1.–4.4.2023 / 17 € / 12 t

Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Ti 12.00–12.45
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Unto Pasanen
Tutustutaan ja esitellään erilaisten palvelujen kotisivuja ja niiden käyttöä senioreille. Vahvistetaan taitoja älypuhelimien ja tablet laitteiden käytössä. Lisätään rohkeutta käyttää sähköisiä palveluita. Edetään rauhalliseen tahtiin asiakkaita kuunnellen.
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Tanssi

Tanssikurssi aikuisille

Korkkarit kattoon

1105101A 19.9.–5.12.2022 / 21 € / 15 t
1105101B 9.1.–17.4.2023 / 24 € / 17 t

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 16.30–17.30
Heli Turunen
Tällä kurssilla jorataan oikein olan takaa. Luvassa iloista showtanssimeininkiä, elokuvamusaa, ikivihreitä
jne. Kurssilla tutustutaan eri tanssityyleihin diskosta kabareehen ja kantrista irkkutanssiin. Kurssilla et
tarvitse paria tai korkkareita :) Tervetuloa rohkeasti mukaan.

Itämainen tanssi

1105102A 19.9.–5.12.2022 / 30 € / 22 t
1105102B 9.1.–17.4.2023 / 34 € / 22 t

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 17.45–19.15
Heli Turunen
Kurssi sisältää itämaisen tanssin perustekniikkaa, liikekombinaatioita ja koreografian. Itämainen tanssi
kehittää koordinaatiota ja vartalon hallintaa, parantaa ryhtiä ja lisää rangan liikkuvuutta. Monipuolista kehonhuoltoa, hyvää musaa ja mukavaa tanssiliikuntaa samassa paketissa. Tervetuloa mukaan myös
uudet tanssijat.

1105103A 20.9.–13.12.2022 / 30 € / 22 t
1105103B 10.1.–11.4.2023 / 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 pikkuhiljaa talven mittaan korottaen. Tällä kurssilla ei nipoteta, eikä rypistellä otsaa vaan mennään rennolla meiningillä hyvässä porukassa. Kurssi sopii myös
aloittelijoille. Tervetuloa mukavan tanssiharrastuksen pariin.

Kansantanssi

1105104A 20.9.–13.12.2022 / 17 € / 12 t

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 19.00–20.30
Katri Liukkonen
Kansanomaisten tanssien opetteleminen askelikoista kuvioihin ja niiden kautta tanhuihin. Samalla opetellaan tanhuissa esiin tulevia tansseja, kuten vaihtoaskeleet, jenkka, polkka ja masurkka.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.

19

Senioritanssi

Kuntojumppa 1

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. Aloitamme vanhan kertauksella ja rauhallisesti uutta opetellen helpoin askelkuvioin. Et tarvitse aikaisempaa
tanssikokemusta. Kokoontuu syksyllä pe 23.9., 7.10.,
21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Kevätkaudella 13.1., 27.1.,
10.2., 24.2., 10,3., 24.3. ja 14.4.

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ma 17.30–18.45
Liisa-Leena Vidman
Tehokasta lihaskuntojumppaa kahvakuulaa apuna
käyttäen. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenytykset. Tämä tunti ei jätä kylmäksi! Oma kahvakuula
mukaan.

1105105A 23.9.–2.12.2022 / 17 € / 12 t
1105105B 13.1.–14.4.2023 / 17 € / 12 t

Liikunta
Arin tehotreeni

8301100A 13.9.–13.12.2022 / 22 € / 16 t
8301100B 10.1.–11.4.2023 / 23 € / 17 t

Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 18.00–19.00
Ari Martikainen
Tehokasta treeniä, jossa syke nousee kunnolla. Mukana myös kahvakuula ja muita välineitä. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.
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8301101A 19.9.–5.12.2022 / 30 € / 22 t
8301101B 9.1.–17.4.2023 / 34 € / 26 t

Kuntojumppa 2

8301102A 19.9.–5.12.2022 / 30 € / 22 t
8301102B 9.1.–17.4.2023 / 34 € / 26 t

Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
Ma 18.45–20.00
Liisa-Leena Vidman
Tehokasta lihaskuntojumppaa kahvakuulaa apuna
käyttäen. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenytykset. Tämä tunti ei jätä kylmäksi! Oma kahvakuula
mukaan.

Iltapäivän kehonhuolto

8301103A 19.9.–5.12.2022 / 21 € / 15 t
8301103B 9.1.–17.4.2023 / 23 € / 17 t

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ma 15.15–16.15
Heli Turunen
Aloita alkava viikko kehoa huoltaen. Kurssilla keskitytään ryhdin, nivelten ja rangan liikkuvuuksien, venyvyyden ja tasapainon parantamiseen. Myös koordinaatioon ja vartalon hallintaan liittyvät harjoitukset
kuuluvat ohjelmaan. Kurssi on hieman rauhallisempi kuin tiistain ryhmä.
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Kehonhuolto

Kuntosaliharjoittelu, päivä

Nuorisotalo, Harjutie 9
Ti 18.40–19.40
Heli Turunen
Monipuolinen ja tehokas kehonhuoltoon keskittyvä
kurssi. Sisältää ryhtiin ja koordinaatioon, vartalon hallintaan, nivelten ja rangan liikkuvuuteen, tasapainoon,
venyvyyteen ja vartalon oikeisiin linjoihin keskittyviä
harjoitteita. Kurssilla käytetään hyväksi niin oman kehon painoa kuin välineitä kuminauhoista pilatesrulliin.

Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
To 11.15–12.15
Liikunnanohjaaja
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoittelua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

8301104A 20.9.–13.12.2022 / 21 € / 15 t
8301104B 10.1.–11.4.2023 / 23 € / 17 t

Viikkohuolto

8301105A 21.9.–7.12.2022 / 21 € / 15 t
8301105B 11.1.–12.4.2023 / 23 € / 17 t

Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 17.15–18.15
21,00 € 14,63 sl t
Heli Turunen
Pääasiassa miehille tarkoitettu kehonhuoltoryhmä.
Ajetaan kropan jumitukset ja kolotukset pois helpolla ja rennolla tavalla. Kurssi sisältää monipuolisia kehon hyvinvointia lisääviä harjoitteita kuten liikkuvuus,
venyvyys, tasapaino, koordinaatio, vartalon hallinta
jne. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Lattarijumppa

8301106A 21.9.–7.12.2022 / 21 € / 15 t
8301106B 11.1.–12.4.2023 / 23 € / 17 t

Urheiluhalli, puoli salia, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 16.15–17.15
Heli Turunen
Tanssiniloa, hyvää musaa ja reipasta hikijumppaa. Sopii kaikille, jotka haluavat kuntoilla tanssien. Tansseina pääasiassa lattarit, jive ja fusku, mutta myös muita raflaavia ja sykettä nostavia lajeja. Tunti sisältää lihaskunto-osuuden ja erilaisia liikkuvuusharjoitteita.
Pääsääntöisesti ei lattiajumppaa. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Kuntosaliharjoittelu työikäisille

8301120A 6.9.–13.12.2022 / 23 € / 17 t
8301120B 10.1.–25.4.2023 / 27 € / 20 t

Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 17.30–18.30
Liikunnanohjaaja
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoittelua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

8301121A 8.9.–8.12.2022 / 23 € / 17 t
8301121B 12.1.–27.4.2023 / 27 € / 20 t

Kuntosaliharjoittelu, aamu

8301122A 9.9.–9.12.2022 / 23 € / 17 t
8301122B 13.1.–28.4.2023 / 26 € / 19 t

Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Pe 9.00–10.00
23,00 € 17,29 sl t
Liikunnanohjaaja
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoittelua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Helin kuntosali

8301123A 21.9.–7.12.2022 / 18 € / 13 t
8301123B 11.1.–12.4.2023 / 22 € / 16 t

Urheiluhalli, kuntosali, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 15.00–15.55
Heli Turunen
Kiertoharjoittelunomaista yhteistä kuntosaliharjoittelua. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Helppoa liikuntaa 1

8301125A 6.9.–13.12.2022
8301125B 10.1.–25.4.2023

Sinitupa, Peippotie 3
Ti 13.00–13.45
Liikunnanohjaaja
Monipuolista liikuntaa Peippolan väelle. Paikka ja
aika varmistuu syksyllä.

Helppoa liikuntaa 2

8301126A 9.9.–9.12.2022
8301126B 13.1.–28.4.2023

Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Pe 12.00–13.00
Liikunnanohjaaja
Monipuolista liikuntaa Sinituvan väelle. Paikka ja
aika varmistuu syksyllä.

Ilmoittautumiset viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua.
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Painotankojumppa

8301127A 7.9.–7.12.2022 / 23 € / 17 t
8301127B 11.1.–26.4.2023 / 27 € 20 t

Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ke 17.15–18.15
Liikunnanohjaaja
Tehokas lihaskuntoa kehittävä tunti painotankoa,
steppilautaa ja mattoa hyödyntäen. Sopii sekä aloittelijoille että vaihtelua haluaville. Tunnin aikana käydään läpi koko vartalo: lämmitellen, lihaskuntoliikkein ja venytellen. Ei vaikeita askelsarjoja tai liikkeitä. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta

8301128A 6.9.–13.12.2022 / 23 € / 17 t
8301128B 10.1.–25.4.2023 / 27 € / 20 t

Urheiluhalli, Vanha Puumalantie 4 C
Ti 16.15–17.15
Liikunnanohjaaja
Ryhmäliikuntatunti, jonka tavoitteena on kehittää kehon liikkuvuutta, kehonhallintaa, aerobista kuntoa ja
siinä sivussa parantaa vielä lihaskuntoakin. Pääpaino oman kehon painolla tehtävissä liikkeissä. Oma
alusta mukaan. Urheiluhallin ovikortti lunastettava.

Rauhallinen Hatha jooga, verkkokurssi
8301133A 22.9.–8.12.2022 / 25 € / 18 t
8301133B 12.1.–13.4.2023 / 30 € / 22 t

To 17.00–18.15
Johanna Lammi-Taskula
Etäyhteydellä toteutuva rauhallinen Hatha jooga kurssi. Suora lähetys torstaisin klo 17.00 - 18.15 ja tallenne on sen jälkeen katsottavissa viikon ajan sähköpostiin tulevan linkin kautta. Kuittaat osallistumisesi katsomisen jälkeen opettajalle.

Muuta
mielenkiintoista
Mielenvirkeyttä senioreille

2198102A 23.9.–16.12.2022
2198102B 13.1.–28.4.2023

Palvelukeskus, Kenttätie 24
Pe 14.30–15.15
Maksuton työttömille ja eläkeläisille
Eeva-Liisa Luukkonen, Aino Keijonen ja
Heidi Watia
Tässä senioreille suunnatussa ryhmässä ohjelmassa
on mm. lukutuokioita, luontoon tutustumista, muistelutuokioita, musiikinkuuntelua, lemmikkeihin tutustumista. Tervetuloa virkistymään!

Iloisesti tassutellen

2198103A 4.9.–2.10.2022 / 21 € / 15 t

Hippa-areena, Saarijärventie
Su 15.00–17.15
Niina Väisänen
Kurssilla aktivoimme koiria mm. harjoittelemalla agilityä ja tokoa. Kurssille voi osallistua kaiken ikäiset ja
tasoiset koirat, kunhan koira tulee toimeen muiden
koirien kanssa ja sillä on rokotukset kunnossa. Kurssipaikkana on suojaisa luonnonpohjainen kenttä. Kurssin vetäjällä on vuosien kokemus agilitystä. Tervetuloa Iloisesti tassuttelemaan!

Kotitarveviljelyn abc

7198100A 21.9.–5.10.2022 / 14 € / 6 t

Yhtenäiskoulu, luokka 370, Kirkkotie 3 B
Ke 17.30–19.00
Kirsi Sarvi
Tällä kurssilla saat selkeät ohjeet miten aloittaa kasvimaan tai viljelypalstan teko. Tutustutaan maaperään, valoon ja kosteuteen sekä erilasiin siemeniin,
kasveihin. Annetaan vinkkejä vuoden kiertoon liittyviin töihin puutarhalla. Tutustutaan myös kasvihuoneviljelyyn. Yksi sovittu kerta pidetään Mirrin ja Mintun puutarhalla.

Ensiavun peruskurssi EA1

8302104A 11.–20.10.2022 / 55 € / 16 t
Yhtenäiskoulu, luokka 310, Kirkkotie 3 B
Ti ja to 17.00–20.00
Minna Korhonen
Apu ei ole aina lähellä ja nopeasti saatavilla. Ambulanssin tulo saattaa kestää. Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa. Kurssi on SPR:n
vaatimusten mukainen ja hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.
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Hygieniapassikoulutus

8102401B 25.3.2023 / 14 € / 7 t

Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
La 9.00–16.00
Mervi Kukkonen
Tarvitset hygieniapassia, jos työskentelet esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai leipomossa sekä käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassikoulutuksen asiakokonaisuudet: Perustiedot
mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta,
ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset. Kurssikokeeseen voit osallistua päivän lopuksi ja koemaksua 20€ maksetaan
opettajalle käteisellä.

Jyväskylän
ikääntyvien yliopiston
verkkovälitteiset
maksuttomat luennot
Miten edistän aivoterveyttä?

Ke 5.10.2022 klo 14–16
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Neurologian professori Risto O. Roine.

Aivojen huolto unen aikana

Ke 2.11.2022 klo 14–16
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
Professori Vesa Kiviniemi, OY.

Kilpirauhanen ja jodi

Ke 16.11.2022 klo 14–16
Kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14
LKT, dosentti, endokrinologi Leo Niskanen,
Päijät-Hämeen keskussairaala ja Itä-Suomen
yliopisto.

Tapahtumia
Avoimet ovet Kopistolla ti 20.9.2022

klo 13–16, Kirkkotie 3A. Tervetuloa tutustumaan opiston kädentaitojen tiloihin! Voit kokeilla eri tekniikoita.
Saat tietoa ja ideoita vaatteiden kierrätyksestä. Käsityömateriaalien, -tarvikkeiden ja -kirjojen vaihtotori.
Kahvittelua neulekahvilassa!

Kädentaitomessut Kuopiossa su 2.10.2022

Retki Kuopioon Kädentaitojen messuille, lähtö klo 9.
Lähdetään katsastamaan uusia ideoita, materiaaleja
ja työvälineitä. Messulippu 10€, matkakulut lähtijämäärän mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.
Lisätietoja Lauralta puh. 050-4473313.

Muinaispuku ja fantasiapuku su 9.10.2022

Kurssi nro 1104277A, Kansalaisopiston iso opetustila,
Kirkkotie 3 A, klo 17.00–18.30. Tutustutaan suomalaisiin muinaispukuihin ja niiden tekemisen eri tekniikoihin. Pukujen tietoutta voi hyödyntää myös oman
historiallisen puvun suunnittelussa. Ilmainen luentoilta, tervetuloa ihastelemaan pukuja!

Syksyn runokaraoke su 20.11.2022

klo 14–16, Kahvila Kuittinen, Keskustie. Valoa ja voimaa syksyyn runoista ja yhdessäolosta. Tervetuloa
kuuntelemaan tai esittämään itsekirjoitettuja tai mielirunoja. Osallistuja tuo runoja mukanaan ja täyttää
karaokelipun, jonka mukaan juontaja kutsuu esiintyjiä vuorollaan lavalle. Tilaisuus on yleisölle avoin
ja maksuton.

Syyskauden päätöskonsertti ke 30.11.2022

Yhtenäiskoulun auditoriossa klo 18. Esiintyjinä kansalaisopiston kuorot ja solistit sekä muut musiikkiryhmät.

Karaoketanssit ke 14.12.2022 Nuorisotalolla,
Harjutie 9. Karaokeryhmien laulajat tanssittavat.
Kädentaito- ja taideaineiden
kevätnäyttely 21.–24.4.2023

Puumalan kunnantalolla, avoinna pe 21.4. klo 9–17,
la–su 22.–23.4. klo 10–14 ma 24.4. klo 9–15.

Kevätlukukauden päätöskonsertti ke 3.5.2023

Yhtenäiskoulun auditoriossa klo 18. Esiintyjinä kan
salaisopiston kuorot ja solistit sekä muut musiikkiryhmät.

Lähde polulle!
K-Posti Oy Julkinen tiedote

Tutustu Puumalan reiteillä
lintuihin ja taiteeseen!

Puumalan taidepolku Norppapolulla
Geologinen luonnonperintö
suomalaisessa maisemataiteessa
Suomalaisessa maisemataiteessa on kautta aikojen kuvattu järviä, kuohuvia
koskia, kalliojyrkänteitä, kumpuilevia harjujonoja, siirtolohkareita ja lohkareisia metsänsisuksia. Monista teoksista hahmottuu myös maalaukseen ikuistetun maiseman geologia melko tarkasti, kun sitä katsoo ”geologilasein”. Lähde
taidetta ja geologiaa yhdistävälle retkelle Norppapolun (13 km) maisemiin!
Polun varrella on kahdeksan rastipistettä, joiden kautta maisemamaalausten
geologiset salaisuudet paljastuvat. Tarvitset mukaan älypuhelimen ja QR-koodin lukijan. Löydä Saimaan kätketyt aarteet!

Tunnista lintuja ja kasveja
Uusin Puumalan reiteistä on helppokulkuinen 1,7 km kyläpolku nimeltä Hiisipolku. Polulla on viljelypalstoja ja opastauluja,
joten voit samalla oppia tunnistamaan lintuja sekä vanhoja
viljelykasveja, kuten pellava ja tattari. Sadonkorjuuaikaan peltoa koristavat auringonkukat, joita saa poimia omaksi iloksi.
Polulle pääset kantatie 62 liittymästä (voit pysäköidä infotaulun luokse Keskustien risteykseen) tai Oikotieltä. Polun on ideoinut ja merkinnyt Puumalan Luontoretkeilijät ry.
PUUMALAN TAIDEYHDISTYS RY.
LUONTORETKEILIJÄT RY.

