
1

VIRTA-OPISTO
OPETUSTARJONTA 
2022–2023



2

SISÄLLYSLUETTELO

Musiikkiopisto 4–5

Käsityön ja kuvataiteen perusopetus 6–8

Työväenopisto 9

Yleissivistävä koulutus 10–13

Musiikki 14–15

Kielet 16–19

Tietotekniikka 20–21

Kuvataiteet 22–27

Kädentaidot 28–31

Tanssi ja liikunta 32–35



3

TOIMISTO 
Virastokatu 1, 55100 Imatra 

Palveluaika: ma-to klo 9-11 ja 13-15 

15.8.-21.12 ja 9.1.-25.5.  

maanantaisin klo 17 saakka

www.imatra.fi/virta-opisto 

tyovaenopisto@imatra.fi

www.imatra.fi/musiikkiopisto 

musiikkiopisto@imatra.fi 

 

Opistosihteerit 

Työväenopisto, 

kuvataide- ja käsityökoulu 

Hanna-Leena Ollanketo, 

puh. 020 617 5400 

Musiikkiopisto 

Jaana Huhtanen, puh. 020 617 6622 

 

Rehtori  
Sarianna Purtilo, puh. 020 617 5401 

 

Apulaisrehtorit 

Työväenopisto Kari Salin,  

puh. 020 617 5402

Musiikkiopisto 

Anna-Mari Kärkkäinen, 

puh. 020 617 6624

sähköposti:  

etunimi.sukunimi@imatra.fi

OPISTON OPETUSHENKILÖKUNTA  
JA YHTEYSTIEDOT

Työväenopisto:

Maija-Liisa Hallikainen, kuvataide, puh. 020 617 5406

Musiikkiopisto 

Opetuspaikka kulttuuritalo Virta,  

Virastokatu 1, 55100 Imatra

Ann-Christin Forsell-Kirvesmies, piano 

Mika Haarala, klarinetti ja saksofoni 

Virve Jääskeläinen, harmonikka 

Juho Karppinen, kitara 

Simo Koskinen, kitara ja sähkökitara 

Nerses Kostandian, sello ja kontrabasso  

Anna-Mari Kärkkäinen, apulaisrehtori ja viulu 

Katja Laidinen, kantele 

Riikka Leiniäinen, saksofoni 

Anna-Leena Matero-Karppinen, piano 

Tuija Muona, varhaisiän musiikkikasvatus 

Elisa Mäkelä, piano, musiikin perusteet 

Eemeli Männistö, sähköbasso 

Kalle Pajari, viulu 

Varja Pajari, klassinen laulu 

Olga Pravdina, viulu 

Minna Purhonen, viulu 

Irma Pylsy, piano (Rautjärvi ja Parikkala) 

Tero Savolainen, vaskisoittimet, musiikin perusteet 

Marja Syrjälä, huilu 

Reetta Taavila, piano 

Tommi Taavila, lyömäsoittimet, musiikin perusteet

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.imatra.fi
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Musiikkiopisto
Tervetuloa musiikin taiteen 
perusopetuksen pariin!

Opetuksemme on:

• opetussuunnitelmaan pohjautuvaa ja 

tavoitteellista

• säännöllistä ja monipuolista

• oppilaan henkilökohtaiset lähtökohdat 

huomioivaa

Musiikkiopistosta löydät Imatran suu-

rimman joukon musiikin ammattilaisia ja 

musiikkipedagogeja, jotka opettavat oppi-

laitaan suurella sydämellä. Musiikin perus-

opinnoissa opetus sisältää pääsoittimen 

yksityistuntien lisäksi musiikin perusteita ja 

historiaa sekä monenlaista yhteismusisoin-

tia. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa 

tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä omaan 

ikäänsä sopivalla tavalla sekä tietysti tutus-

tutetaan lapsi leikkien, laulaen ja soittaen 

musiikin maailmaan. Avoimella linjalla 

voit valita laajasta soitinvalikoimastamme 

juuri sinua kiinnostavan instrumentin ja 

opiskella haluamiasi asioita ammattilaisen 

ohjauksessa.

Instrumenttiopetusta annamme seuraavis-

sa soittimissa:

Puupuhaltimia: poikkihuilu, klarinetti, 

saksofoni 

Vaskipuhaltimia: kornetti, trumpetti, käy-

rätorvi, alttotorvi, baritonitorvi, tenoritorvi, 

tuuba 

Jousisoittimia: viulu, alttoviulu, sello, 

kontrabasso 

Muut: kitara, sähkökitara, sähköbasso, 

piano, harmonikka, kantele, lyömä- 

soittimet, pop/jazz-laulu (n. 12 v. alkaen).

Varhaisiän musiikki- 
kasvatuksen ryhmät  
2022–2023

TIISTAI 

13.15-14.00 Musiikkivalmennus 6-8v., 

Kosken koulukeskus 

16.00-16.45 Muskari 3-4 v 

16.45-17.30 Muskari 1-2 v 

17.30-18.15 Vekarabändi 2 

18.30-19.15 Masumuskari odottaville 

perheille (noin rv 20 alkaen)

TORSTAI 

15.45-16.30 Vauvamuskari 

16.45-17.30 Muskari 3-4 v 

17.30-18.15 Vekarabändi 1 

18.15-19.15 Pianovalmennus

Huom. Muutoksia aikatauluihin saatetaan 

tehdä ryhmien toteutumisesta riippuen.

Avoin linja

• kaikki halukkaat voivat hakeutua opin-

toihin

• valitse sinulle sopiva opintopaketti vaih-

toehdoistamme ja opiskele haluamiasi 

asioita

• oppilaspaikkoja myönnetään ilmoittau-

tumisjärjestyksessä opettajien resurssien 

mukaan

• mukaan voi hakea vuoden ympäri: 

imatra.eepos.fi

Tärkeintä harrastamisessa on ilolla soit-

taminen ja musiikista nauttiminen!

Miten pääsen mukaan?

Kaikkiin musiikkiopiston opintoihin voi ilmoit-

tautua sähköisellä hakulomakkeellamme 

osoitteessa imatra.eepos.fi. Opinnot eivät 

millään linjalla edellytä ennakkotaitoja, joten 

mukaan voi hakeutua matalalla kynnyksellä. 

Oppilaat otetaan sisään vapaille paikoille 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Virta-opiston 

toimistosta voi kysyä lisätietoja ilmoittautu-

misesta.

Musiikin perusopinnot 
sekä syventävät opinnot

• taiteen perusopetusta musiikin laajan 

oppimäärän mukaisesti

• lapsille, nuorille ja aikuisille Imatran, 

Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan 

kotikuntalaisille

• opinnot koostuvat soiton opetuksesta, 

yhteismusisoinnista, mupe-opinnoista 

sekä esiintymis- ja kuuntelukasvatuk-

sesta

• uusien oppilaiden haku pääsääntöisesti 

keväisin

Varhaisiän musiikkikasvatus

• kaikki halukkaat ovat tervetulleita!

• pienet ryhmät ikäluokittain, joita ohjaa 

lempeä ja aurinkoinen Tuija-ope

• muskariryhmät vauvoista 5-6 -vuotiaisiin

• 6-8 -vuotiaille musiikkivalmennus 

Kosken koulukeskuksella, soitinvalmen-

nusryhmät (piano- ja ukulele) 

sekä vekarabändit!

• mukaan voi hakea vuoden ympäri: 

imatra.eepos.fi
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Avoimen linjan paketit:

• Soitonopetus 5 x 30 min = 150 €

• Soitonopetus 10 x 30 min = 300 €

• Soitonopetus 17 x 30 min = 515 € (sis. 

yhteismusisoinnin ja mupe-opetuksen)

• Soitonopetus 5 x 45 min = 225 €

• Soitonopetus 10 x 45 min = 450 €

• Soitonopetus 17 x 45 min = 750 € (sis. 

yhteismusisoinnin ja mupe-opetuksen)

Lukukausimaksut

Musiikkiopistossa opiskelu on maksullista. 

Lukukausimaksut löytyvät musiikkiopiston 

Internet-sivuilta: www.imatra.fi/virta-opisto

Opetuskausitiedot:

Syyslukukausi 15.8.- 21.12.2022 

Kevätlukukausi 9.1.- 25.5.2023

LOMA-AJAT: 

Syysloma  24.- 30.10.2022 

Talviloma  27.2.- 5.3.2023 

Pääsiäisloma 7.- 10.4.2023

KEVÄT 

Ke 1.2. klo 15 Helmikuun helmi- 

   nauhaa, Kaleva-sali 

Ti 14.2. klo 18.30 Ystävyyden konsertti 

   Kaleva-sali 

Ti 14.3. klo 18.30 Maalismusiikkia 

   Kaleva-sali 

La 1.4. klo 11 Lastenkonsertti  

   Karelia-sali 

La 1.4. klo 12-15 Soitinpolku-tapahtuma 

   Kulttuuritalo Virta 

Ke 5.4. klo 15 Huhtikuun hurmaa  

   Kahvila Virta 

Ti 11.4. klo 18.30 Heleä huhtikuu  

   Kaleva-sali 

Ti 25.4. klo 18 Sävelten versoja  

   Konserttihovi 

Ke 3.5. klo 15 Toukotahdit  

   Kahvila Virta 

Ti 9.5. klo 18.30 Tempo di Touko  

   Kaleva-sali 

Ti 23.5. klo 18 Muskarin kevätjuhla 

   Karelia-sali 

Ke 24.5. klo 18 Musiikkiopiston kevät- 

   konsertti, Karelia-sali

TERVETULOA KONSERTTEIHIN!

Musiikkiopiston konsertit 
2022-2023 (vapaa pääsy)

SYKSY 

Ti 27.9. klo 18.30 Syyskuun säveliä 

   Kaleva-sali 

Ke 5.10. klo 15 Lennokas lokakuu  

   Kahvila Virta 

Ti 11.10. klo 18.30 Lokakuun lempeät  

   sävelet, Kaleva-sali 

Ti 1.11. klo 18.30 Halloween-konsertti 

   Kaleva-sali 

Ke 2.11. klo 15 Marraskuun melodiat 

   Kahvila Virta 

 

(11.-20.11. Taideviikko 2022) 

 

Pe 11.11. klo 18-21 Virta-festari  

   Karelia-sali 

Su 20.11. klo 14 Lastenkonsertti Unten  

   mailla, Karelia-sali 

Ti 29.11. klo 18.30 Pikkujoulu-konsertti 

   Kaleva-sali 

Ke 7.12. klo 15 Kohti Sibeliuksen 

   päivää, Kahvila Virta 

Ti 20.12. klo 18 Muskarin joulujuhla  

   Karelia-sali 

Ke 21.12. klo 18 Musiikkiopiston joulu- 

   konsertti, Karelia-sali
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Käsityön- ja kuvataiteen perusopetus
– elämyksiä, oppimisen iloa ja visuaalisia valmiuksia 

Käsityön taiteen perusopetusta annetaan 

Lasten ja nuorten Käsityökoulussa. 

Kuvataiteen perusopetusta annetaan  

Lasten ja nuorten Kuvataidekoulussa.

Mitä käsityön- ja kuvataiteen 
perusopetus on?

• lainsäädäntöön perustuvaa

• lapsille ja nuorille suunnattua

• säännöllistä ja tavoitteellista opetusta

Kenelle käsityön ja  
kuvataiteen perusopetus  
on tarkoitettu?

• kaikille käsityöstä, muotoilusta ja 

kuvataiteesta kiinnostuneille 6–20 v. 

lapsille ja nuorille

LASTEN JA NUORTEN  
KÄSITYÖKOULUN JA KUVA-
TAIDEKOULUN LUKUVUOSI 
2022–2023

Ilmoittautuminen 

Uusia oppilaita otetaan ilmoittautumis-

järjestyksessä seuraaviin opintoihin: 

Kuvataiteen perusteet 3-4 ja Kuvataiteen 

perusteet 5.

Opetuskausi 

Opetus käynnistyy 29.8. alkavalla viikolla. 

Syyslukukausi 29.8.-14.12.2022 

Kevätlukukausi 9.1.-29.5.2023

Loma-ajat:

Syysloma  24.10.-30.10.2022 

Talviloma  27.2.-5.3.2023 

Pääsiäisloma 6.4.-10.4.2023

Miksi käsityön- ja  
kuvataiteen perusopetusta 
annetaan?

• mahdollistetaan lapsille ja nuorille   

käsityön ja kuvataiteen harrastaminen  

ja perustaitojen hankkiminen

• mahdollistetaan lapsille ja nuorille  

taiteiden pitkäjänteinen ja päämäärä-  

tietoinen opiskelu

• mahdollistetaan lapsille ja nuorille 

opiskelu omien kiinnostuksen  

kohteiden suuntaisesti 

• mahdollistetaan lapsille ja nuorille 

vuorovaikutukselliset tilanteet  

ryhmäoppimisessa, jotka vahvistavat   

yhdessä oppimista ja itsetuntemusta 



7

Kuvataidekoulu

119804 Kuvataiteen 
perusteet 3-4 

1.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023 Tunteja 60  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka 

To 15.45–17.15  

Maija-Liisa Hallikainen  

146,00 €  

Tämä on Imatran seudun Pelastakaa Lap-

set ry:n tukemaa kuvataiteen perusope-

tusta lv. 2022-2023. Opiskelu on tarkoitettu 

kuvataiteesta kiinnostuneille 9-11-vuotiaille 

lapsille. Opintojen tavoitteena on kuvatai-

teen perustaitojen hankkiminen ja oppilaan 

rohkaiseminen kuvalliseen ilmaisuun. 

Oppilaan oman taidesuhteen kautta 

luodaan käsitystä itsestä ja kuvataiteesta, 

ja kehitytään kohti tavoitteellista kuvailmai-

sua kannustavan kuvallisen työskentelyn 

avulla. Oppilaan visuaalista lukutaitoa 

kehitetään havainnoimalla ympäristöä 

moniaistisesti, tulkitsemalla visuaalista 

kulttuuria ja käyttämään erilaisia kuvatul-

kinnan keinoja. Kannustetaan oppilasta 

ilmaisemaan näkemyksiään ja pohditaan 

yhdessä kuvataiteen merkityksellisyyttä ja 

merkitystä. 

119805 Kuvataiteen perusteet 5 

29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023 Tunteja 60  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma 16.30–18.00  

Maija-Liisa Hallikainen  

146,00 € 

Opiskelu on tarkoitettu kuvataiteesta kiin-

nostuneille 10-13-vuotiaille lapsille. Opin-

tojen tavoitteena on kuvataiteen perustai-

tojen hankkiminen ja oppilaan tukeminen 

hänen kuvallisessa ilmaisussaan. Oppilaan 

taidesuhdetta kehitetään kohti tavoitteellis-

ta kuvailmaisua ja sen reflektointia. Opitaan 

monipuolistamaan kuvallisia keinoja ja 

prosesseja kuvallisessa työskentelyssä. 

Oppilaan visuaalista lukutaitoa kehitetään 

tutkimalla erilaisia kuvia, ohjataan tulkitse-

maan visuaalista kulttuuria ja käyttämään 

erilaisia kuvatulkinnan keinoja. Pohdi-

taan kuvataidetta niin historiallisesti kuin 

kulttuurisesti. Oppilasta kannustetaan 

ilmaisemaan näkemyksiään ja rohkaistaan 

tarkastelemaan oman kuvailmaisun merki-

tyksellisyyttä ja merkitystä.

119808 Kuvataiteen 
teemaopinnot 2-3  
30.8.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023 Tunteja 90 

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ti 16.00–18.15  

Maija-Liisa Hallikainen  

196,00 €  

Opiskelu on tarkoitettu kuvataiteesta 

kiinnostuneille 13-18-vuotiaille nuorille. 

Syventävissä opinnoissa lisätään edelleen 

tietoutta erilaisista kuvallisista materiaa-

leista, välineistä ja tekotavoista. Oppilaat 

oppivat yhä pitkäjänteisempään työsken-

telyyn tiedostaessaan työskentelyn monet 

mahdollisuudet ja vaatimukset. Syvenne-

tään ja vahvistetaan omaa ilmaisua.
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Käsityökoulu

119832 Käsityön perusteet 5 / 
teemaopinnot 1-4  
29.8.–12.12.2022, 9.1.–29.5.2023 Tunteja 70  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ma 16.00–17.30  

Anu Peippo  

160,00 €  

Opetusryhmä on tarkoitettu käsityöstä ja 

muotoilusta kiinnostuneille 11-17-vuotiaille 

lapsille ja nuorille. Opinnoissa syvennetään 

oppilaan käsityö- ja muotoilutekniikoiden 

ja -materiaalien tuntemusta tuotteiden ja 

teosten valmistustavoissa. Oppilas vahvis-

taa omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan 

käsityöilmaisussa, harjaannuttaa vuorovai-

kutus- ja arviointikykyään sekä toteuttaa 

omaa persoonaansa tukevia käsityöprojek-

teja erilaisilla materiaaleilla ja työtavoilla.
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Työväenopisto
Ilmoittautumis- ja muut ohjeet Työväenopiston kursseille

Ilmoittautuminen 
Kurssien toteutumisen varmistat ilmoittautu-

malla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua 

tai viimeisenä mainittuna ilmoittautumispäivä-

nä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 

koko kurssimaksun. Ilmoittaudu osoitteessa 

imatra.fi/virta-opisto tai opiston toimistossa.

Kurssimaksut 
Kurssimaksu on mahdollista maksaa  

1. netti-ilmoittautumisen yhteydessä 

verkkopankissa (etsi pankkitunnuksesi 

valmiiksi ennen ilmoittautumista)

2. myöhemmin sähköpostilla toimitetta-

van maksulinkin kautta

• verkkopankissa

• Smartum-verkkomaksuna Smartum –

linkin kautta 

• ePassilla verkkomaksuna ePassi –linkin 

kautta

3. kurssimaksusta tulee lasku, mikäli 

kurssia ei ole aikaisemmin maksettu 

(syyskuussa alkavat kurssit laskutetaan 

lokakuun aikana ja kesken vuotta alkavat 

kurssit kurssin aikana)

Alennukset 
Huom! alennusta ei voida myöntää en-

nakkoon maksetusta kurssimaksusta.

Mikäli tulet kevätlukukaudeksi syksyllä 

alkaneelle kurssille, kurssimaksu on 

60 % koko lukuvuoden maksusta (alennus 

huomioidaan toimistossa)

Opintoseteliavustus 
Opisto saa Opetushallitukselta opinto-

setelityyppistä avustusta lukuvuodelle 

2022-2023. Avustukseen oikeutettuja ovat 

seuraavat kohderyhmät: maahanmuuttajat, 

työttömät, eläkeläiset. Avustus on 15 € / 

hakija. 

Hakeminen: Avustusta voi hakea ilmoittau-

tumisen yhteydessä verkossa tai vapaa-

muotoisella hakemuksella, jossa tulee 

olla hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero. 

Kurssin lopettaminen 
Mikäli kurssi joudutaan lopettamaan kes-

ken opiskelijoiden vähäisen määrän takia, 

ei kurssimaksua palauteta. Kurssimaksua 

ei myöskään palauteta, mikäli opiskelija 

itse lopettaa kurssin kesken. Kurssin voi 

vaihtaa sopimalla asiasta toimistossa.

Opetuskerran peruuntuminen 
Ryhmä voi peruuntua yhden kerran lu-

kukauden aikana opettajan sairastumi-

sen vuoksi ilman korvaavaa kertaa. Jos 

opettajan poissaoloja tulee enemmän, 

opisto hankkii sijaisen tai puuttuvat ker-

rat pidetään erikseen sovittavana aikana.

Todistukset 
Todistuksen saa pyynnöstä, mikäli on 

osallistunut vähintään 75 % oppitunneista. 

Todistuksen hinta on 8 € ja merkintä edel-

lisistä vuosista 2 € (yli kymmenen vuotta 

vanhoja todistuksia ei anneta).

Tiedottaminen 
Kurssin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta. 

Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurs-

si peruuntuu tai olet saanut opiskelupai-

kan varasijalta.

Huomioitavaa 
Opiskelijat kustantavat itse kaiken opiske-

lumateriaalin. Oppitunnin pituus on 

45 minuuttia. Mahdollisista poikkeusoloista 

tiedotamme kotisivuillamme.

Opetuskausitiedot 
lv 2022-2023: 
Syyslukukausi 12.9.-13.12.2022 

Kevätlukukausi 9.1.-16.4.2023

Loma-ajat 
Syysloma  24.-30.10.2022 

Talviloma  27.2.-5.3.2023 

Pääsiäisloma 6.-10.4.2023

Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse 

(tyovaenopisto@imatra.fi) tai postitse os. 

Virastokatu 1, 55100 Imatra. 

Hakuaika 15.8. - 25.9.2022. Mikäli avustus-

rahaa ei riitä kaikille, niin saajat arvotaan. 

Kelan päivärahaa 
saavat työttömät 
Kelan päivärahaa saavalla työttömällä 

on mahdollisuus hakea 50 %:n alennusta 

kurssimaksusta. Todistus alennusoikeu-

desta on esitettävä opiston toimistossa 

viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkua.

Kaikukortti 
Kaikukortilla voi osallistua työväenopiston 

kurssille maksutta. Kaikukortti kurssi-

paikkoja on yksi/asiakas/ lukuvuosi ja 

yhteensä yksi paikka/opintoryhmä. Kortti 

kattaa kurssimaksun, mutta mahdollisista 

materiaali- tai oppikirjakuluista opiskelija 

vastaa itse. Etuus ei koske yksilöopetusta. 

Halutessasi käyttää Kaikukorttia ilmoittau-

du opiston toimistossa. 

Kurssipaikan peruminen 
Jos joudut perumaan varaamasi kurs-

sipaikan, tee se vähintään 7 vrk ennen 

kurssin alkua tai viimeistään viimeisenä 

mainittuna ilmoittautumispäivänä 

• netissä ilmoittautumisjärjestelmän kautta

• sähköpostitse: tyovaenopisto@imatra.fi

• kirjallisesti osoitteella Virta-opisto, 

Virastokatu 1, 55100 Imatra 

seuraavin ehdoin:

• Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla kurs-

sin ensimmäisen opetuskerran jälkeen 

• Lukukauden kestävillä tai lyhytkursseilla vii-

meiseen ilmoittautumispäivään mennessä 

tai vähintään viikko ennen kurssin alkua 

Mikäli perumista ei ole tehty tai opiskeli-

ja ei tule kurssille lainkaan, peritään koko 

kurssimaksu. Kurssiperuutusta ei voi teh-

dä puhelimitse eikä pelkästään ilmoit-

tamalla opettajalle. Laskun maksamatta 

jättäminen ei ole myöskään peruutus.
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Yleissivistävä koulutus
Luennot

009840 Suun terveys haltuun - 
luento ikäihmisille ja 
omaishoitajille (maksuton)  
4.10.2022 Tunteja 2,67  

Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali  

Ti 13.00–15.00 

Milla Vuori 

Sairauksien, lääkityksen ja alentuneen 

toimintakyvyn vaikutus ikäihmisen suun 

terveyteen. 

Suun ongelmien ennaltaehkäisy. 

Mitä voin tehdä: 

- puhdistus, miten onnistun? 

- ravinnon merkitys 

Omaishoitajana ikäihmisellä 

- miten pidän suun toimintakykyä yllä? 

009870 Siirtolaisia ja evakkoja - 
kun koti ja kontu on jätettävä  
3.10.–28.11.2022 Tunteja 10  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

Ma 17.00–18.30  

Maritta Pohls  

25,00 € 

Tarinoita ja historiaa ihmisistä, jotka jou-

tuvat olosuhteiden pakottamana muut-

tamaan ja rakentamaan elämää uusissa 

ympyröissä. Maanantaisin 3.10., 17.10., 7.11., 

21.11. ja 28.11.

009880 Tavallisen tarhurin 
tupaillat (maksuton)  
20.9.–13.12.2022 Tunteja 10,67  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

Ti 17.30–19.30  

Liisa Haimila  

Tupaillat järjestetään yhteistyössä Imatran 

Puutarhan Ystävien kanssa. Tupaillas-

sa perehdytään kerran kuukaudessa 

asiantuntijan johdolla puutarhanhoidon 

ajankohtaisiin teemoihin. Tupaillat ovat tar-

koitettu kaikille tavallisille puutarhureille. Ei 

ennakkoilmoittautumista.

Syksyn aiheet: 

20.9. Kasviryhmien suunnittelu 

18.10. Puutarhanhoito ja sääilmiöt 

15.11. Silmänlumetta ja pikaista parannusta 

puutarhaan 

13.12. Ikääntyvä tarhuri ja puutarhanhoito 

Yleissivistävä koulutus 

009414 8-viikon Mindfulness 
-kurssi (MBSR)  
5.9.–24.10.2022 Tunteja 26  

Kulttuuritalo Virta, muskaritila  

Ma 17.00–19.30  

Mindfulness-ohjaaja CFM(R) Liisa Flykt  

70,00 €  

Kurssi (engl. 8-week MindfulnessBased 

Stress Reduction course) mahdollistaa 

mindfulnessiin perehtymisen ryhmäs-

sä pidemmällä aikavälillä ja ryhmässä 

tapahtuvien harjoitteiden kautta että 

kotiharjoitteiden muodossa. Mindfulness 

tarkoittaa suomennettuna hyväksyvää 

tietoista läsnäoloa. Voit olla vasta-alkaja, 

mindfulness-harjoitteisiin jo tutustunut tai 

kurssin kertaaja. Erillinen materiaalimaksu. 

Oma alusta, mukavan lämmin asu ja pieni 

eväs mukaan. 

009416 Itsensä kehittämisen 
ja luovan kirjoittamisen 
jatkokurssi -verkossa  
12.9.–5.12.2022 Tunteja 24  

Verkkokurssi  

Ma 12.00–13.30 

Ulla Korhonen  

49,00 €  

Kurssi soveltuu niille, jotka ovat käyneet 

itsensä kehittämisen ja luovan kirjoitta-

misen ensimmäisen kurssin ja haluavat 

syventää oppimistaan. Kurssilla harjoitel-

laan erilaisia itsensä kehittämisen taitoja 

sekä kirjoitetaan luovasti, terapeutillisesti 

ja vaistonvaraisesti. Aiheita ovat mm. tie-

toinen läsnäolo, identiteetin rakentuminen, 

unet sekä oman potentiaalin löytäminen. 

Materiaalit jaetaan maanantaina (ilmoi-

tettuna kurssipäivänä) Campwire-verkko-

kurssialustalle, joka toimii koko kurssin ajan 

kokoontumispaikkana. Kurssilaiset eivät 

kokoonnu tiettyyn kellonaikaan, vaan teh-

tävät ja harjoitukset tehdään itsenäisesti. 

Kurssialustalle palautetaan viikkotehtävät 

ja annetaan muille palautetta sekä voidaan 

osallistua halutessa yleiseen keskusteluun. 

009940 Ötökkäilta - pistävät 
ja purevat ihanaiset ötökät 
(maksuton luento)  
22.9.2022 Tunteja 2  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

To 17.00–18.30  

Juha Jantunen  

Pistävillä ja purevilla ötököillä tarkoitetaan 

hyttysiä, mäkäriä, polttiaisia, paarmoja 

sekä ampiaisia, kimalaisia ja mehiläisiä. 

Esityksessä käsitellään myös hirvikärpäsen 

ja puutiaisen pisteliästä elämäntapaa ja 

niiden aiheuttamia oireita. 

009950 Lintujen Vuoksi 
(maksuton luento)  
20.10.2022 Tunteja 2  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

To 17.00–18.30  

Juha Jantunen  

Kuvaesitys Vuoksen linnustosta loppuke-

sästä kevääseen. Vuoksi tuo eloa Imatran 

luontoon varsinkin talvella, jolloin sulana 

virtaava joki houkuttelee vesilintuja talveh-

timaan. Kesällä parveilevat vesihyönteiset 

tarjoavat ravintoa rantojen linnuille ja yöllä 

saalistaville lepakoille. Esityksessä seura-

taan Vuoksen linnustoa ja muuta luontoa 

eri vuodenaikoina. 

009960 Luonnon terveys- 
vaikutukset (maksuton luento)  
24.11.2022 Tunteja 2  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

To 17.00–18.30  

Juha Jantunen  

Luonnossa oleilu vaikuttaa meihin psyyk-

kisesti ja fyysisesti, allergioiden ja monen 

muun kansansairauden taustalla on 

immuunijärjestelmän epätasapaino, joka 

johtuu elimistön mikrobeista tai oikeammin 

niiden puutteesta. Aiheeseen liittyy luon-

non monimuotoisuus, mikrobien lisäksi 

muut terveysvaikutukset jne.

Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
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009858 Mielenterveyden 
ensiapu® 1 -koulutus  
17.–18.9.2022 Tunteja 16  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

La-su 9.00-16.00  

Henna Laitinen  

50,00 €  

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuk-

sessa saa tutkittua tietoa mielentervey-

destä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja 

pääsee harjoittelemaan mielenterveys-

taitoja. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden 

pohtia omaa ja läheisten mielen hyvin-

vointia sekä sitä miten mielenterveyttä 

voi vahvistaa. Koulutuksessa käsiteltävät 

teemat: - Mielenterveys on osa hyvin-

vointia ja terveyttä - Tunnetaidot - Elämän 

monet kriisit - Ihmissuhteet ja vuorovaiku-

tus - Mielenterveys ja arjen taidot Koulutus 

soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa 

omaa tai läheistensä mielenterveyttä. 

Hinta sisältää kirjan (40 €). 

009910 Sukututkimuksen 
jatkokurssi   
14.9.–7.12.2022 Tunteja 24  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ke 17.15–18.45  

Liisa Raitinpää  

49,00 €  

Oletko aloittanut sukututkimuksen, mutta 

kaipaat tukea harrastuksen jatkamiseksi? 

Sukututkimuksen jatkokurssilla syvenne-

tään peruskurssilla käsiteltyjä asioita, etsi-

tään lisää tietolähteitä ja ratkotaan yhdessä 

tutkimuksessa eteen tulleita ongelmia. 

Oma kannettava tietokone toivottava. 

009859 Mielenterveyden 
ensiapu® 2 -koulutus  
15.–16.10.2022 Tunteja 16  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

La-su 9.00-16.00  

Henna Laitinen  

50,00 €  

Haavoittuva mieli. Mielenterveyden 

ensiapu® 2 -koulutus (MTEA®2) tarjoaa 

tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä 

valmiuksia auttaa ja tukea ihmisiä, joilla 

on mielenterveyden ongelmia. Koulutus 

sopii kaikille, jotka haluavat saada tietoa 

mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaa-

misesta sekä mielenterveyden ensiavusta, 

ei kuitenkaan akuutissa kriisitilanteessa 

oleville. Koulutuksessa käsiteltävät teemat 

- masennus - ahdistuneisuus - psykootti-

set häiriöt - päihteiden käyttö ja mielenter-

veys - mielenterveyden kriisit ja itsemur-

hien ehkäisy - mielenterveyden ensiavun 

askeleet Hinta sisältää kirjan (40 €). 
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009935 Minustako mehiläis-
tarhaaja? - Mehiläistarhauksen 
perusteet   
8.3.–31.8.2023 Tunteja 54  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ke 17.00–19.30  

Suomen Mehiläishoitajain Liiton kouluttaja 

Anu Tanskanen  

160,00 €   

Mehiläishoito on luonnonläheinen harrastus, 

joka tuottaa paitsi herkullista hunajaa myös 

parantaa lähialueen kasvien pölytystä. Mehi-

läistarhaaja toimii yhteistyössä mehiläisten ja 

luonnon kanssa. Kurssilla opit teoreettiset ja 

käytännön perustaidot mehiläistarhauksen 

aloittamiseen. Teoriatunneilla tutustutaan 

mehiläisen biologiaan ja lajikäyttäytymi-

seen, hunajantuotantoon ja mehiläishoitoon. 

Käytännön mehiläistarhakäynnit toteutetaan 

opettajan mehiläistarhoilla Ruokolahden 

Huhtasenkylässä ja Puntalassa. Mehiläis-

tarhauksen peruskurssi rakentuu SML ry:n 

laatimaan peruskurssimateriaaliin ja käsittää 

10 x 3h teoriaopetusta ja 8 x 3h käytännön 

opetusta. Teoriaopetus x 10 keskiviikkoisin 

8.3.-10.5. klo 17.00-19.30. Käytännön opetus 

on kesällä myöhemmin sovittavina aikoina. 

110250 Ikäihmiset irrottelemaan  
12.9.–12.12.2022 Tunteja 21  

Kulttuuritalo Virta, taiteilijalämpiö  

Ma 12.00–14.15  

Reijo Miettinen  

39,00 €  

Yli 55-vuotiaiden teatteri-, laulu- ja ilmai-

sutaidon ryhmä. Äänijumppaa, irrottelua ja 

näytelmän harjoittelua sekä esiintymisiä 

palvelutaloissa ja ikäihmisten virkistysti-

laisuuksissa. Kurssin kokoontumispäivä 

ja kellonaika voivat yhdessä sopimalla 

vaihdella. 

009936 Mehiläistarhauksen 
jatkokurssi  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 24 

Mansikkalan koulukeskus, luokka F113  

Ti 17.00–19.30  

Suomen Mehiläishoitajain Liiton 

kouluttaja Anu Tanskanen  

70,00 €  

Kurssi on tarkoitettu mehiläishoidon pe-

ruskurssin suorittaneille tai vastaavat tiedot 

omaaville harrastajille. Kokoontumiset ovat 

kerran kuussa joka kuukauden toinen tiistai 

talvikauden ajan. Kertaamme ja syvennäm-

me peruskurssin aiheita, eli mehiläistar-

hauksen perusosaamista, ja käymme läpi 

ajankohtaiset aiheet ja huolto- ja hoitotoi-

menpiteet. Lisäksi tutustutaan mehiläis-

pesän muiden tuotteiden keräämiseen ja 

käyttöön, sekä teoriassa omatarve-emon-

kasvatukseen. Osallistujilla on mahdollisuus 

vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin! Mahdolli-

suuksien mukaan jotkin kokoontumiskerrat 

voidaan toteuttaa käytännön tarhakäynteinä 

(varroatorjunta, pesien kevättarkastus) 

kouluttajan mehiläistarhoilla Ruokolahdella 

(erikseen sovittuna aikana- ei illalla). 
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Kotitalous

060020 Viinin ja ruoan liitto  
14.9.–7.12.2022, 18.1.–12.4.2023 Tunteja 32  

Mansikkalan koulukeskus, 

kotitalousluokka  

Ke 17.00–20.00  

Asko Imppola  

96,00 €  

Kurssin tarkoituksena on kokeilemalla 

havaita, miten ruoka ja viini parhaiten 

liittyvät yhteen. Opiskelu ei ole vaikeata, 

koska jokaisella on tarvittavat työkalut 

nenässään ja sen alla. Luotamme omaan 

nenään ja suuhun enemmän kuin asiaa 

koskevaan kirjatietoon. Joka kurssikerralla 

valmistamme yksinkertaisen menun hyvis-

tä raaka-aineista, nautimme siitä yhdessä 

ja kokeilemme mielipiteitä jakaen, minkä 

tyyppiset viinit siihen voisivat sopia. Illan 

päätteeksi siivoamme yhdessä keittiön. 

Kurssimaksun lisäksi kurssilaisten kustan-

nettavaksi tulevat ruokien raaka-aineet 

sekä yhteisostona ostettavat viinit (noin 10-

15 euroa per kurssilainen per ilta). Opettaja 

kerää maksut aina jokaisella kokoontumis-

kerralla. Kurssipäivät: ke 14.9., 12.10., 9.11. 

ja 7.12. sekä keväällä 18.1., 15.2., 15.3. ja 12.4. 

klo 17.00-20.00 

060040 Villivihanneskurssi  
3.–24.5.2023 Tunteja 6,67  

Mansikkalan koulukeskus, 

kotitalousluokka  

Etelä-Karjalan Martat  

38,00 €  

ke 3.5.2023 klo 17.00-19.00 Tutustutaan 

villiyrttien maailmaan

• Tutustutaan syötäviin luonnonkasveihin, 

lajituntemus

• Ohjeet keräämiseen

• Keruuajat ja kerättävät kasvinosat

• Jokamiehenoikeudet

• Käsittely ja säilöntä

• Myrkylliset kasvit

ke 24.5.2023 klo 17.00-20.00 Kevättä 

kattilassa

• Kertaus lajituntemukseen

• Ohjeet käsittelyyn

• Valmistetaan villivihanneksista ruokia, 

maistellaan ja arvioidaan

• Villiyrtit juoma-aineksina

Kurssi sisältää materiaalimaksun 10 € 
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Musiikki
Yksinlaulu

110120 Yksinlaulu, vapautuville 
paikoille ilmoittautuminen  
12.9.–13.12.2022, 9.1.–16.4.2023  

Kulttuuritalo Virta  

Kurssimaksu 107 €/syksy ja 107 €/kevät 

Ryhmässä kaksi opiskelijaa, henkilökoh-

taista opetusta 30 min./vko. Opettajat 

Sini Kouvonen tai Varvara Pajari. Sinuun 

otetaan yhteyttä, mikäli paikka vapautuu. 

Yksinlauluopetusta yli 16-vuotiaille. Kurs-

silla opetetaan oikeaa lauluhengitystä ja 

-tekniikkaa. Kappaleet valitaan opiskelijan 

toiveet huomioon ottaen. Kurssi sopii sekä 

vasta-alkajille että aikaisemmin laulua 

harrastaneille.

110121 Yksinlaulu A   
Uusia oppilaita otetaan vapautuville 

paikoille, ilmoittautuminen kurssinume-

rolla 110120 

12.9.–12.12.2022, 9.1.–7.4.2023  

Kulttuuritalo Virta, lk 355  

Ma 14.30–17.00, Pe 16.00–18.00  

Varvara Pajari  

Kurssimaksu 107 €/syksy ja 107 €/kevät  

Laulutuntien sopimisista ilmoitetaan myö-

hemmin.  

110122 Yksinlaulu B    
Uusia oppilaita otetaan vapautuville 

paikoille, ilmoittautuminen kurssinume-

rolla 110120  

14.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023  

Kulttuuritalo Virta, lk 355  

Ke 14.00–18.00, To 14.00–18.00  

Sini Kouvonen  

Kurssimaksu 107 €/syksy ja 107 €/kevät  

Laulutuntien sopimisista ilmoitetaan myö-

hemmin.  

110125 Yksinlaulu lyhytkurssi, 
syksy    
Henkilökohtaista laulunopetusta 8 ope-

tuskertaa á 45 min ajalla 13.9.-13.12.2022  

Mansikkalan koulukeskus, lk C136  

Sini Kouvonen  

109,00 €  

Laulutuntien sopimisista ilmoitetaan myö-

hemmin. Hengitystekniikan ja äänenmuo-

dostuksen yksilöllistä opetusta oppilaan 

valitsemiin lauluihin soveltaen. Käyttö-

kelpoisinta laulumateriaalia klassinen tai 

Musiikki

110130 Viihdekuoro, 
Karelia Singers  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 72 

Kukkolinna  

Ti 18.00–20.15  

Jarmo Huttu  

98,00 €  

Kaikille viihdekuorolaulusta kiinnostu-

neille esiintymisiin tähtäävää kuorolaulua. 

Laulamme 2-4-äänistä ohjelmistoa, mutta 

nuotinlukutaito ei ole välttämätön. Stem-

mojen harjoittelua, yhteislaulutekniikkaa ja 

-ilmaisua. Monipuolisen, viihdemusiikkiin 

painottuvan ohjelmiston harjoittelua hyvällä 

meiningillä. Uusia laulajia kaivataan, erityis-

esti miesääniä! 

110131 Laulu soi  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 32  

Kukkolinna  

Ti 16.30–17.30  

Jarmo Huttu  

46,00 €  

Yhteislauluryhmä kaikille laulamisesta 

pitäville. Ryhmässä voit laulaa ilman suori-

tuspaineita. Laulut valitaan ryhmäläisten 

toiveiden mukaan. Monistemaksu tai lau-

lukirjan hankinta ei kuulu kurssimaksuun. 

110132 Tartun mikkiin  
25.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 Tunteja 88  

Mansikkalan koulukeskus, 

musiikkiluokka C123  

Su 11.00–17.15  

Teija Immonen  

112,00 €  

Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, mikrofo-

nin käyttöä ja esiintymistaitoa. Äänentois-

tolaitteet käytettävissä, säestyssoittimena 

kosketinsoittimet. Workshop-opetus: jokai-

sella oppilaalla oma 30 minuutin aika, muut 

oppilaat seuraavat opetusta. Opetusta sun-

nuntaisin klo 11.00-17.15 syyslukukaudella 

25.9., 9.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. ja kevätluku-

kaudella 15.1., 29.1., 12.2., 12.3., 26.3. ja 16.4. 

sen tyylinen laulumusiikki, esimerkiksi 

kansanlaulut, helpot musikaalisävelmät ja 

melodinen musiikki yleensä.   

Soitonopetus

110180 Pianonsoitto, vapautuville 
paikoille ilmoittautuminen  
12.9.–9.12.2022, 10.1.–7.4.2023  

Kulttuuritalo Virta  

94,00 €  

Sinuun otetaan yhteyttä, mikäli paikka 

vapautuu. Henkilökohtaista soitonopetusta 

30 min joka toinen viikko. Opettajina Varva-

ra Pajari ja Pinja Kouvonen. 

110181 Pianonsoitto A  
Uusia oppilaita otetaan vapautuville 

paikoille, ilmoittautuminen kurssinume-

rolla 110180 

12.9.–12.12.2022, 9.1.–3.4.2023 

Kulttuuritalo Virta, lk 362  

Varvara Pajari  

94,00 €  

Henkilökohtaista soitonopetusta 30 min. 

joka toinen viikko, vasta-alkajille tai aiem-

min soittoa harrastaneille. Henkilökohtais-

en soittoajan sopimisesta ilmoitetaan 

myöhemmin. 

110182 Pianonsoitto B  
Uusia oppilaita otetaan vapautuville 

paikoille, ilmoittautuminen kurssinume-

rolla 110180 

13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023  

Kulttuuritalo Virta, lk 353  

Pinja Kouvonen  

94,00 €   

Henkilökohtaista soitonopetusta 30 min. 

joka toinen viikko, vasta-alkajille sekä 

aiemmin soittaneille. Soittoajan sopimises-

ta ilmoitetaan myöhemmin. 

110187 Huilunsoiton alkeita 
aikuisille   
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 32  

Kulttuuritalo Virta, lk 259  

Ke 18.30–19.30  

Marja Syrjälä  

118,00 €  

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille huilun-

soiton alkeista kiinnostuneille. Opetusta 3 

hengen ryhmissä 60 min. viikossa. Ei vaadi 

aikaisempaa kokemusta tai nuotinlukutai-

toa.  

Vastuuhenkilö Sarianna Purtilo, p. 020 617 5401, sarianna.purtilo@imatra.fi
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110159 Yhteissoittoa 
harmonikalla, alkeisjatko  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, lk C136  

To 16.30–18.00  

Pasi Suikkanen   

68,00 €  

Jos olet soittanut harmonikkaa yksiksesi, 

niin tule mukaan soittamaan yhdessä alkeis-

soittoryhmään! Tavoitteena on oppia välttä-

vä nuotinlukutaito sekä yhdessä soittamista. 

110160 Yhteissoittoa 
harmonikalla, jatkoryhmä  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 72  

Mansikkalan koulukeskus, lk C136  

To 18.15–20.30  

Pasi Suikkanen   

98,00 €  

Tavoitteellista harmonikkaorkesteritoimintaa 

monipuolisella ohjelmistolla. Opiskelijoilta 

edellytetään välttävää nuotinlukutaitoa sekä 

aiempaa soittokokemusta. 

110171 Musiikin hahmotus  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Kulttuuritalo Virta, lk 359 

Ti 18.30–20.00  

Tero Savolainen  

68,00 €  

Kurssi on suunnattu aikuisille musiikin har-

rastajille, jotka kokevat tarvitsevansa apua 

musiikin hahmotuksessa. Tarkoituksena on 

käydä mm. nuottien nimiä, yleistä musiikki-

sanastoa, erilaisia merkintöjä (esim. legato/

staccato) Jonkin verran rytmin lukua ja sä-

vellajeja. Kurssin sisältöä voidaan muokata 

myös tarpeen mukaan.

110140 Kehitysvammaisten 
musiikki- ja teatteriryhmä  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, 

musiikkiluokka C123  

Ma 16.30–18.00  

Suvi Laukkanen  

68,00 €  

Musiikkiteatteriesityksen valmistaminen. 

110150 Big Band  
18.9.–11.12.2022, 15.1.–16.4.2023 Tunteja 96  

Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali  

Su 19.00–21.30  

Antti Rissanen  

152,00 €  

Big Band- ohjelmistoa monipuolisesti, sisäl-

tää mm. swing- fraseerauksen perusteita ja 

Big Band- musiikin estetiikkaa. 

110151 Vuoksi Big Band  
28.8.–11.12.2022, 15.1.–28.5.2023 Tunteja 56 

Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali  

Su 16.30–18.00  

Stina Myllys  

98,00 €  

Vuoksi Big Band on harrastelijatason big 

band, joka kerää yhteen niin uransa alkutai-

paleella olevat kuin pidemmällekin soittami-

sessa ehtineet puhallinsoittajat. Komppisoit-

tajilta toivotaan sujuvaa nuotinlukutaitoa. 

Harjoituksissa keskitymme rytmimusiikkiin 

soolonsoittoa unohtamatta. Esiinnymme 

säännöllisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Musiikkiopiston oppilaille bändi maksuton. 

tiedustelut: 

stina.myllys@edu.imatra.fi 

110132A Tartun mikkiin 
passiivioppilas  
25.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 Tunteja 88  

Mansikkalan koulukeskus, 

musiikkiluokka C123  

Su 11.00–17.15  

Teija Immonen  

56,00 €  

Tartun mikkiin -kurssin passiivioppilas 

seuraa kurssin opetusta ja osallistuu 

yhteisiin harjoituksiin. Passiivioppilas saa 

oman lauluvuoron, jos joku aktiivioppilaista 

on poissa. Opetusta sunnuntaisin klo 11.00-

17.15 syyslukukaudella 25.9., 9.10., 6.11., 

20.11. ja 4.12. ja kevätlukukaudella 15.1., 29.1., 

12.2., 12.3., 26.3. ja 16.4. 

110133 Laulutaidottomien 
laulukurssi, taso 1  
25.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 Tunteja 22  

Mansikkalan koulukeskus, 

musiikkiluokka C123  

Su 18.00–19.30  

Teija Immonen  

68,00 €  

Alkeiskurssi itseään laulutaidottomana 

pitäville. Kehitetään sävelpuhtautta ja 

laulutekniikkaa. Opetusta sunnuntaisin klo 

18.00-19.30 syyslukukaudella 25.9., 9.10., 

6.11., 20.11. ja 4.12. ja kevätlukukaudella 

15.1., 29.1., 12.2., 12.3., 26.3. ja 16.4. Opetus-

materiaalina Kultainen laulukirja. Oppilaat 

hankkivat kirjan itse. 

110136 Laulun yksilöopetus 
netissä  
12.9.–13.12.2022, 9.1.–16.4.2023 

Verkkokurssi  

Ma 16.00–20.00, Ti 16.00–20.00, 

Pe 16.00–20.00  

Teija Immonen  

68,00 €  

Laulun yksilöopetusta 5 x 45 min oppitun-

nin paketteina (maanantaisin, tiistaisin tai 

perjantaisin klo 16.00-20.00 välillä). Har-

joiteltavat laulut valitset yhdessä opettajan 

kanssa. Saat käyttöösi 5 laulua, jotka ovat 

harjoitustaustoineen sinulle sopivassa sä-

vellajissa. Ota yhteys opettajaan (puh. 0400 

261 565) ja sovi opetuskertojen ajankohdat. 

Esteen sattuessa tunti tulee perua suoraan 

opettajalle viimeistään 24 t ennen tunnin 

alkua, muutoin tunti katsotaan pidetyksi. 

Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää 

seuraavalle lukuvuodelle. Opisto ei vastaa 

häiriöstä opiskelijan nettiyhteyksissä. 
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Kielet
Suomi

120110 Suomi vieraana kielenä 1  
12.9.–7.12.2022, 9.1.–5.4.2023 Tunteja 96  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

Ma 17.15–18.45, Ke 19.00–20.30  

Anne Piironen  

123,00 €  

Perustason kurssi. Opitaan suomen kielen 

alkeita! Oppikirjana Suomen mestari 1. UU-

DISTETTU PAINOS. Monistemaksu sisältyy 

kurssimaksuun. Finnish language course 

for beginners. Textbook Suomen mestari 

1. NEW EDITION. 

120120 Suomi vieraana kielenä 2  
13.9.–8.12.2022, 10.1.–13.4.2023 Tunteja 96  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

Ti 17.15–18.45, To 19.00–20.30  

Anne Piironen  

123,00 €  

Perustason kurssi. Jatketaan suomen 

kielen opiskelua - luvassa paljon uutta ja 

kiinnostavaa! Oppikirjana Suomen mestari 

2. Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. 

120130 Suomi vieraana kielenä 3  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

Ma 15.30–17.00  

Anne Piironen  

72,00 €  

Jatkotason kurssi. Tutustutaan lisää kiehto-

vaan suomen kieleen, opitaan paljon uusia 

sanoja ja rakenteita! Oppikirjana Suomen 

mestari 3. Monistemaksu sisältyy kurssi-

maksuun. 

120340 First Steps First 
- Lisää jatkoaskelia englantiin  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

To 17.15–18.45  

Anne Piironen  

71,00 €  

Perustason kurssi. Opi lisää käytännön 

englantia ja rohkaistu puhumaan! Treenaa 

monipuolisesti arkielämän tilanteita, mat-

kailuenglantia ja perusrakenteita. Oppikir-

jana Everyday English 2, jatkamme sivulta 

140 eteenpäin. Monistemaksu sisältyy 

kurssimaksuun. 

120364 Easy Chatting in English  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

Ti 19.00–20.30  

Anne Piironen  

71,00 €  

Jatkotason kurssi. Say it in English and 

have fun! Jutellaan innostavista aiheista, 

kerätään rohkeutta puhua englantia ja 

pidetään hauskaa. Opettajan materiaali. 

Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. 

120140 Puhutaan suomea 
- suomen kielen puhetta 
aktivoiva kurssi   
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

To 15.30–17.00  

Anne Piironen  

78,00 €   

Jatkotason kurssi. Harjoitellaan sujuvaa 

suomea puhekurssilla! Kiinnostavat aiheet 

ja runsaasti uusia sanoja. Kurssi sopii esi-

merkiksi oppikirjat Suomen mestari 1 ja 2 

opiskelleille. Opettajan monistemateriaali. 

Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. 

Englanti 

120330 Startista jatkoon 
- More Steps into English  
16.9.–9.12.2022, 13.1.–14.4.2023 Tunteja 48  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Pe 10.00–11.30  

Anne Piironen  

71,00 €  

Perustason kurssi. Opiskele englannin 

perusteet ja kertaa unohtuneet asiat! 

Harjoittele monipuolisesti arkielämän 

tilanteita, matkailuenglantia ja perusraken-

teita - rohkaistu puhumaan. Oppikirjana 

Everyday English 2 alusta alkaen. Moniste-

maksu sisältyy kurssimaksuun. 

Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
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120366 Tuesday Morning English  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Ti 10.00–11.30  

Anne Piironen  

71,00 €  

Edistyneen tason kurssi. Practice makes 

perfect - harjoituksella mestariksi! Kartuta 

englannin taitoja ja rohkaistu puhumaan. 

Oppikirjana Everyday English 5 alusta alkaen. 

Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. 

Saksa

120420 Pikastartti saksaan  
16.9.–9.12.2022, 13.1.–14.4.2023 Tunteja 48  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Pe 11.45–13.15  

Anne Piironen  

71,00 €  

Perustason kurssi. Innostu uudesta ja 

kertaa unohtuneita - nyt tarjolla saksan 

perusteita alkeista alkaen! Innostava op-

pikirja, kiinnostavat aiheet ja monipuolista 

harjoittelua. Oppikirjana Freut mich 1 alusta 

alkaen. Monistemaksu sisältyy kurssimak-

suun. 

120470 Deutsch im Griff   
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F119  

Ke 17.15–18.45  

Anne Piironen  

71,00 €   

Edistyneen tason kurssi. Übung macht den 

Meister - harjoitellaan siis lisää! Tehdään 

yhdessä jälleen kiehtova saksan kurssi, 

aiheina esim. musiikki, elokuvat, kirjat ja 

ajankohtaiset tapahtumat. Opitaan paljon 

uusia sanoja ja keskustellaan kiinnostavis-

ta aiheista. Oppikirjana Plan D 6 (Sanoma 

Pro) alusta alkaen. Monistemaksu sisältyy 

kurssimaksuun. 

120655 Venäjä 7  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

To 19.00–20.30  

Irja Karpenko  

68,00 €  

Keskitason kurssi. Jatkamme oppikirjasta 

Kafe Piter 2 kappaleesta 8. Aiheina mm. 

opiskelusanasto, kotityöt, kaunokirjallisuus, 

monikko sijamuotojen jatko-opiskelu sekä 

y-päätteinen prepositionaali, imperatiivi. 

120660 Venäjän alkeiden 
kertauskurssi  
15.9.–8.12.2022 Tunteja 24  

Kulttuuritalo Virta, lk 359  

To 10.00–11.30  

Irja Karpenko  

40,00 €  

Perustason rauhallisesti etenevä kurssi. 

Kertaamme substantiivien yksikön sijat ja 

verbien menneen ajan aikamuodon -prete-

ritin. Kirja Kafe Piter 1 

120661 Venäjän verbit  
14.9.–7.12.2022 Tunteja 24  

Kulttuuritalo Virta, lk 359  

Ke 10.00–11.30  

Irja Karpenko  

40,00 €  

Kaikki aspektin toiminta - tulos pareista. 

Oppikirjana Знаю и люблю русские глаголы 
Tekijä А.Д. Кривоносов. Kirjaa on saatavissa 

mm. ruslania.com-verkkokaupasta. 

Venäjä

120610 Venäjä 1  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ti 17.15–18.45  

Irja Karpenko  

68,00 €  

Alkeiskurssi, jolla tutustumme ensin 

kirjaimiin ja äänteisiin. Opimme kertomaan 

itsestämme, tekemään ostoksia, asioimaan 

ravintolassa. Oppikirjana Kafe Piter 1 UU-

SITTU PAINOS. 

120640 Venäjä 4  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ma 17.15–18.45  

Irja Karpenko  

68,00 €  

Venäjän perustason kurssin jatkoa. Oppikir-

jana Kafe Piter! 1 kappaleesta 15 eteenpäin. 

Aiheina mm. kenen kanssa, lomanvietto, 

onnittelut ja juhlat. 

120650 Venäjä 5  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

To 17.15–18.45  

Irja Karpenko  

68,00 €  

Keskitason kurssi. Kertauksen jälkeen 

jatkamme Kafe Piter 2 kpl 1. Aiheina mm. 

asuminen, puhelinkeskustelut, sairastami-

nen. Kielioppia - monikko, sijamuodot. 
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120662 Venäjän liikeverbit  
12.9.–28.11.2022 Tunteja 22  

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ma 19.00–20.30  

Irja Karpenko  

37,00 €  

Venäjän liikeverbien kurssi. Kaikki etuliitteet 

sekä kuvaannollinen merkitys. Oppikirjana 
Приходите, приезжайте, прилетайте. Kirjaa 

on saatavissa mm. ruslania.com-verkkokau-

pasta. 

120663 Venäjän keskustelu  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48 

Mansikkalan koulukeskus, luokka F121  

Ti 19.00–20.30  

Irja Karpenko  

68,00 €  

Edistyneen kielentaitotason keskustelu 

kurssi. Oppikirjana ”Общаемся на русском”, 
tekijä Н.И. Баско. Lisäksi runsaasti puhehar-

joituksia, sanomalehtiartikkeleita. Kirjan saa 

opettajalta. 

Espanja

120720 Espanja 2  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 48 

Mansikkalan koulukeskus, luokka D106  

Ti 18.30–20.00  

Franca Santiá  

68,00 €  

Alkeiskurssin jatko-osa. Oppikirjana ”¡Fantás-

tico!” 1 kappaleesta 9 eteenpäin. ¡Fantástico! 

1 esittelee espanjan kielen alkeet keskei-

simmissä matkailutilanteissa. Tutustumme 

Espanjan kulttuuriin ja Latinalaisen Amerikan 

espanjankielisiin maihin sekä niiden kulttuu-

reihin. 

Italia

120810 Italia 1  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–15.4.2023 Tunteja 48  

Verkkokurssi  

La 14.30–16.00  

Antti Tapaninaho  

68,00 €  

Alkeiskurssi, oppikirjana Bella vista 1, 

kappaleesta 1. Aiheina mm. itsensä esittely, 

erilaiset asiointitilanteet (ravintola, kahvila, 

apteekki, lehtikioski), liikennevälineet ja 

ammatit. Kurssialustana Zoom ja materiaali 

saatavilla Pedanetistä. Ohjeet lähetetään 

ennen kurssin alkua. 

120820 Italia 2  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Verkkokurssi  

To 17.50–19.20  

Antti Tapaninaho  

68,00 €  

Alkeiskurssin jatko oppikirjana Bella vista 

1, kappaleesta 7 Jatkamme italian kieleen 

ja kulttuuriin tutustumista. Aiheina mm. 

majoitus, ruoka- ja vaatekaupassa asioimi-

nen, perheestä ja arkirutiineista kertominen. 

Kurssialustana Zoom ja materiaali saata-

villa Pedanetistä. Ohjeet lähetetään ennen 

kurssin alkua. 

120721 De viaje 
- Espanjaa matkalle  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D106  

To 18.30–20.00  

Franca Santiá  

68,00 €  

Matkailuespanjan alkeiskurssi. Oppikirjana 

”De viaje”. Tutustumiskurssi Espanjan kie-

leen ja kulttuuriin. Opas matkan suunnitte-

luun Espanjaan tai Latinalaisen Amerikan 

maihin ja niiden kulttuureihin. 

120750 Espanja 5  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D106  

Ma 18.30–20.00  

Franca Santiá  

68,00 €  

Edistyneen tason kurssi. Oppikirjana ”¡Fan-

tástico!” 3 alusta. ¡Fantástico! 3 tutustuttaa 

vapaa-ajan rutiineihin, työelämän sanas-

toon sekä ympäristö ja elämäntapakysy-

myksiin. Kirjassa liikutaan Etelä-Espanjassa 

ja Meksikossa. 

120770 Hablamos en español   
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D106  

Ke 18.30–20.00  

Franca Santiá  

68,00 €  

Edistyneen tason kurssi. Oppikirjana 

”¡Fantástico!” 4 kappaleesta 3 eteenpäin. 

¡Fantástico! 4 syventää työ ja vapaa-ajan 

teemoja, mutta perehdyttää myös kulttuu-

riaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

Kirjassa liikutaan Pohjois-Espanjassa ja 

Väli-Amerikassa. 
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120830 Italia 3  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Verkkokurssi  

To 16.15–17.45  

Antti Tapaninaho  

68,00 €  

Italian jatkokurssi, oppikirjoina Bella Vista 

1 (kappaleesta 12) ja Bella vista 2,. Aiheina 

mm. ruoanlaitto, nähtävyydet, lomanvietto 

ja opiskelu. Lisäksi syvennetään Italian 

maa- ja kulttuuritietoisuutta. Kurssin aikana 

käsitellään italian peruskielioppia alkeis-

kurssia syvemmin. Kurssialustana Zoom 

ja materiaali saatavilla Pedanetistä. Ohjeet 

lähetetään ennen kurssin alkua. 

120835 Italian jatkokurssi: 
italialainen yhteiskunta  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–15.4.2023 Tunteja 48  

Verkkokurssi  

La 12.30–14.00  

Antti Tapaninaho  

68,00 €  

Kurssilla käydään läpi erilaisia italialais-

ta yhteiskuntaa käsitteleviä tekstejä ja 

keskustelemme erilaisista aiheista, kuten 

perhe, koulutus, työ, media, musiikki ja tai-

de. Tutustumme myös uusiin kielioppiasi-

oihin, kuten konjunktiivi ja passato remoto. 

Sopii vähintään 3 vuotta italiaa opiskelleille. 

Alkeiskurssin jatko oppikirjana Bella vista 1, 

kappaleesta 7 Jatkamme italian kieleen ja 

kulttuuriin tutustumista. Aiheina mm. ma-

joitus, ruoka- ja vaatekaupassa asioiminen, 

perheestä ja arkirutiineista kertominen. 

Kurssialustana Zoom ja materiaali saata-

villa Pedanetistä. Ohjeet lähetetään ennen 

kurssin alkua. 

Muut kielet

120860 Välimeren maiden kielet  
27.8.–4.9.2022 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

La-su 14.00–16.15  

Antti Tapaninaho  

26,00 €  

Matkustatko mielellään Välimeren alueella 

tai suunnitteletko matkaa sinne? Kurssil-

la keskustelemme matkakokemuksista 

Välimeren alueen maissa ja erityisesti näis-

sä maissa puhuttavista kielistä. Pääpaino 

kurssilla on Euroopan maiden kielissä. 

Opettelemme myös joitakin hyödyllisiä 

sanoja ja fraaseja eri kielistä opiskelijoiden 

kiinnostuksen mukaan.

009860 Tukiviittomakurssi  
24.9.–1.10.2022 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

La 9.00–14.00  

Puhevammaisten tulkki/AAC-ohjaaja 

Irene Kuusenhako  

42,00 €  

Tukiviittomakurssi soveltuu kaikille, jotka 

haluavat oppia tukiviittomia ja niiden 

käyttöä kommunikoinnissa. Kurssin aikana 

opit viittomia arkipäivän eri tilanteisin sekä 

kuinka viittomia käytetään kommuni-

koinnissa puheen tukena. Oppimateriaali 

sisältyy kurssin hintaan.

009861 Tukiviittomat 
- jatkokurssi  
11.–18.2.2023 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, vierashuone  

La 9.00–14.00  

Puhevammaisten tulkki/AAC-ohjaaja 

Irene Kuusenhako  

42,00 €  

Kurssi soveltuu kaikille ja vähän viittoneille. 

Kurssilla kertaamme alkeita, kasvatamme 

sanavarastoa ja syvennämme viittomien 

käyttöä kommunikoinnin tukena. Oppima-

teriaali sisältyy kurssin hintaan. 

120850 Intensiivikurssi: 
italian kertaus   
26.8.–4.9.2022 Tunteja 22  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Pe 18.00–20.15, La-su 10.00–13.00  

Antti Tapaninaho  

37,00 €  

Tällä viikonloppukurssilla kerrataan italian 

alkeiskurssin asioita. Lisäksi opitaan uutta, 

erityisesti matkailijalle tärkeitä fraaseja ja 

sanastoa. Lisäksi kertaamme italian perus-

kielioppia ja teemme tehtäviä. Kuuntelem-

me myös italiankielistä musiikkia. Soveltuu 

italiaa vähintään vuoden opiskelleille 

120865 Italian helppo verbikurssi    
19.–28.5.2023 Tunteja 22  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Pe 18.00–20.15, La-su 10.00–13.00  

Antti Tapaninaho  

37,00 €  

Kertaamme kurssilla italian kielen verbiop-

pia. Aiheina säännöllisten ja epäsäännöl-

listen verbien preesens, gerundi, reflek-

siiviverbit ja perfekti eli passato prossimo. 

Sopii 1-2 vuotta opiskelleille. Tunnilla 

teemme runsaasti harjoituksia ja tutus-

tumme uusiin teksteihin, joita tarkaste-

lemme verbiopin näkökulmasta. Opettajan 

materiaali. 

120870 Italian tekstikurssi  
20.–28.5.2023 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

La-su 14.00–16.15  

Antti Tapaninaho  

26,00 €  

Tällä viikonloppukurssilla tutustumme 

erilaisiin italiankielisiin teksteihin eri aiheis-

ta. Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet 

huomioidaan tekstien valinnassa. Kään-

nämme ja kuuntelemme tekstejä. Lisäksi 

osa teksteistä luetaan tunnilla italiaksi. 
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Tietotekniikka
Koko lukuvuoden kurssit

340100 Tietotupa 
- apupoika auttaa  
12.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023 

Kulttuuritalo Virta  

Kari Salin  

Kertamaksu 6,00 €  

Tietotuvassa saat henkilökohtaista apua 

tietokoneeseen tai puhelimeen liittyviin 

ongelmiin esim. päivitykset, asennukset. 

Voit myös tulla harjoittelemaan tietoko-

neen käyttöä esim. sähköposti, laskujen 

maksu jne. Tupaan varataan aika opettajal-

ta sähköpostilla: kari.salin@imatra.fi tai soit-

tamalla / laittamalla viesti p. 020 617 5402. 

Tämä palvelu on kaikille avuntarvitsijoille. 

Syksyn kurssit

340200 Vaihtoehtona Applen 
laitteet -luento (maksuton)  
26.9.2022 Tunteja 2  

Pääkirjasto  

Ma 17.00–18.30  

Markus Lehteinen  

Miksi Apple Macci on niin mukava? Mikä 

tekee iPhonesta hyvän luurin? Luento 

erilaisten Apple-laitteiden ominaisuuksista. 

Vinkkejä sopivan laitteen valintaan. 

340206 Mitä olen unohtanut 
-kertauskurssi  
2.11.–7.12.2022 Tunteja 18  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Ke 10.00–12.15  

Kari Salin  

36,00 €  

Tällä kurssilla palautamme mieleen 

mahdollisesti hieman ruostuneita taitoja. 

Kertaamme monipuolisesti mm. inter-

netiin ja sähköpostiin sekä oman koneen 

ja tiedostojen hallintaan liittyviä asioita. 

Löydämme vastauksia moniin ongelmiin. 

Tämä kurssi sopii kaikille jonkin verran tie-

tokonetta käyttäneille, jotka muistavat, että 

tyhmiä kysymyksiä ei ole. Omat kannetta-

vat matkaan. 

340208 Videoblogin ja 
haastattelun tekniikat   
7.11.2022 Tunteja 4  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D249  

Ma 17.15–20.15  

Markus Lehteinen  

10,00 €  

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille ja 

lisäopiksi muille. Opetellaan videoimaan 

ja äänittämään hyvälaatuisia videoita 

mobiililaitteilla ja kameralla. Opettajana 

on valo- ja videokuvauksen pitkäaikainen 

ammattilainen. Olet lämpimästi tervetullut 

kurssille oppimaan uutta! 

340202 Tutustutaan omaan 
älypuhelimeen (Android), syksy  
28.9.–19.10.2022 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Ke 10.00–12.15  

Kari Salin  

26,00 €  

Kurssilla tutustutaan Android-käyttö-

järjestelmää (muut kuin Applen laitteet) 

käyttävän tabletin ja puhelimen käyttöön, 

asetuksiin ja sovelluksiin. Kurssi sopii kaikil-

le. Omat laitteet matkaan. 

340203 Valokuvat järjestykseen  
6.–20.10.2022 Tunteja 9  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

To 12.00–14.15  

Kari Salin  

20,00 €  

Miten saan kuvat kamerasta tai puheli-

mesta koneelle? Opettelemme kansioiden 

tekoa sekä tiedostojen kopiointia ja siirtoa. 

Oma kannettava mukaan. Kurssi sopii 

kaikille. 

340204 Apple Mac kertauskurssi  
10.–19.10.2022 Tunteja 16  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D249  

Ma ja ke 17.15–20.15  

Markus Lehteinen  

33,00 €  

Perehdytään Apple Macin asetuksiin 

ja apuohjelmiin. Opetellaan kuvan- ja 

tekstinkäsittelyä, musiikkisoitinta ja muita 

tarpeellisia ohjelmia. Oppilaat käyttävät 

omia Apple Mac -tietokoneita. Opettajana 

on pitkäaikainen tietokoneammattilainen. 

Tervetuloa kurssille! 

Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
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Kevään kurssit

340300 Googlen monet palvelut  
18.1.–15.2.2023 Tunteja 15  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

Ke 10.00–12.15  

Kari Salin  

31,00 €  

Google on muutakin kuin pelkkä haku-

kone. Gmail-tunnuksilla pääset useisiin 

palveluihin. Tutustumme mm. Gmail-säh-

köpostiin, kalenteriin, tiedostojen pilvital-

lennustilaan, tekstinkäsittelyyn, karttapal-

veluun, kääntäjään. Tiesitkö, että videoiden 

jakopalvelu YouTube on myös Googlen? 

Verkossa olevaa tietoa voit muokata millä 

tahansa laitteella ja jakaa vaikka kavereille. 

Kurssi soveltuu kaikille. 

340302 Tutustutaan omaan 
älypuhelimeen (Android), kevät  
2.–23.2.2023 Tunteja 12  

Kulttuuritalo Virta, kokoushuone Kannel  

To 12.00–14.15  

Kari Salin  

26,00 €  

Kurssilla tutustutaan Android-käyttö-

järjestelmää (muut kuin Applen laitteet) 

käyttävän tabletin ja puhelimen käyttöön, 

asetuksiin ja sovelluksiin. Omat mobiililait-

teet matkaan. 

340304 Valo- ja videokuvaus 
mobiililaitteella  
6.–8.2.2023 Tunteja 8  

Mansikkalan koulukeskus, luokka D249  

Ma ja ke 17.15–20.15  

Markus Lehteinen  

18,00 €  

Opi ottamaan mobiililaitteellasi parempia 

kuvia. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ku-

vaustilanteita esim. valaistuksen ja liikkeen 

vaikutusta, sekä sommittelua. Opetellaan 

myös kuvien editointia ja kuvakirjaston 

organisointia. Harjoittelemme videoku-

vauksen perusasioita. Kurssilla käytetään 

omia Android ja Applen puhelimia sekä 

tabletteja. Opettajana on valo- ja videoku-

vauksen pitkäaikainen ammattilainen. Olet 

lämpimästi tervetullut kurssille oppimaan 

paremmaksi kuvaajaksi! 
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Kuvataiteet
Lasten ja nuorten kuva- 
taiteen kurssit ja työpajat

119801 Kuvataiteen esikoulu 
5-6-vuotiaille 

31.8.–14.12.2022, 11.1.–3.5.2023 Tunteja 40  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ke 16.00–17.00  

Emmi Pellinen  

90,00 €  

Opetuksessa edetään leikinomaisen ja ko-

keilevan ilmaisun harjoittelun kautta kohti 

tavoitteellisempaa opiskelua. Opetusryh-

mässä tutustutaan kaksi- ja kolmiuloit-

teisiin tekniikoihin – kuten piirustukseen, 

maalaukseen ja muovailuun – ja opetel-

laan välinehuollon aakkoset. Kuvallisen 

kielen käsitteitä ja ilmiöitä tarkastellaan 

leikin ja kokeilujen kautta. 

110380 Lasten kuvataidekurssi, 
7-8-vuotiaat 

14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ke 17.15–18.45  

Emmi Pellinen  

98,00 €  

Lasten kuviskurssilla tutustutaan mo-

nipuolisesti kuvataiteen eri ilmiöihin ja 

tekniikoihin kuvataideopettajan johdolla. 

Kurssi on suunnattu alakouluikäisille lapsil-

le 7-8- vuotiaille. Kuviskurssilla piirretään, 

maalataan, muotoillaan, tehdään grafiikka 

ja rakennellaan teoksia kannustavassa 

ilmapiirissä. Opetuksessa käytetään laa-

dukkaita materiaaleja ja välineitä. Kuvis-

kurssi eroaa kuvataiteen perusopetuksesta 

määräaikaisuutensa puolesta; siinä missä 

perusopetuksessa seurataan monivuoti-

seen henkilökohtaiseen kehitykseen johta-

vaa asteittaista opintopolkua, keskitytään 

kuviskurssilla ajankohtaisiin tehtäväantoi-

hin. Sisältää materiaalimaksun 30 €. 

110388 Perhekuvis 2 x kk sunnun-
taisin, 3-6- vuotias lapsi yhden 
aikuisen kanssa   
18.9.–4.12.2022, 15.1.–26.3.2023 Tunteja 24  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Su 10.00–11.30  

Emmi Pellinen  

Kurssimaksu 102 € yht. lapselta ja aikui-

selta sisältäen materiaalimaksun 40 € 

Tule viettämään kiireetöntä sunnuntaita 

perhekuviskurssilla! Perhekuvis on koko 

perheen yhteinen kuviskurssi, jossa tu-

tustutaan taiteen ja muotoilun maailmaan 

leikkien ja tutkien. Kurssilla tehdään sekä 

lapsille että aikuisille sopivia piirustus-, 

maalaus- ja muovailutehtäviä erilaisista 

turvallisista materiaaleista. Kurssi on tarkoi-

tettu 3-4-vuotiaille lapsille. Lapsen kanssa 

kurssille osallistuu yksi läheinen aikuinen, 

joka voi olla esimerkiksi vanhempi, iso-

vanhempi, kummi tai muu lapselle tärkeä 

henkilö. Syyslukukaudella kokoonnutaan 6 

kertaa 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 

kevätlukukaudella myös 6 kertaa 15.1., 29.1., 

12.2., 26.2., 12.3. ja 26.3. Ilmoittautuminen 

lapsen nimellä, lisätiedoissa ilmoita lapsen 

mukana tulevan aikuisen nimi. 

110381 Lasten kuvataidekurssi, 
9-12- vuotiaat  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ti 18.30–20.00  

Emmi Pellinen  

98,00 €  

Lasten kuviskurssilla tutustutaan monipuo-

lisesti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tekniikoihin 

kuvataideopettajan johdolla. Kuviskurssilla 

piirretään, maalataan, muotoillaan, tehdään 

grafiikka ja rakennellaan teoksia kannusta-

vassa ilmapiirissä. Opetuksessa käytetään 

laadukkaita materiaaleja ja välineitä. Kuvis-

kurssi eroaa kuvataiteen perusopetuksesta 

määräaikaisuutensa puolesta; siinä missä 

perusopetuksessa seurataan monivuoti-

seen henkilökohtaiseen kehitykseen johta-

vaa asteittaista opintopolkua, keskitytään 

kuviskurssilla ajankohtaisiin tehtävänantoi-

hin. Sisältää materiaalimaksun 30 €. 

110385 Nuorten kuvataidetyöpaja  
18.9.–4.12.2022, 15.1.–26.3.2023 Tunteja 24  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Su 12.30–14.00  

Emmi Pellinen  

64,00 €  

Nuorten kuvataidetyöpajassa aikuisuutta 

kohti kulkeva nuori saa kokeilla eri tapoja 

tuoda luovuuttansa esiin kuvataiteen kei-

noin. Samalla opitaan arvostamaan jokaisen 

ainutlaatuista kädenjälkeä. Ryhmässä työs-

kennellään kokeillen, ja virheitäkin tehden. 

Näin löydetään jotain uutta ja virkistävää, 

ja saadaan väylä itseilmaisuun. Kuvalli-

nen työskentely antaa esim. vastapainoa 

opiskeluihin tai sisältöä päivälle välivuoden 

aikana, kun vielä etsitään omaa reittiä. 

Kuvataidetyöpaja on suunnattu 16-20- vuo-

tiaille. Ryhmä kokoontuu joka toinen sun-

nuntai syyslukukaudella 18.9., 2.10.,16.10., 

6.11., 20.11. ja 4.12. ja kevätlukukaudella 15.1., 

29.1., 12.2., 26.2., 12.3. ja 26.3. Sisältää materi-

aalimaksun 20 €. 

Vastuuhenkilö Maija-Liisa Hallikainen, p. 020 617 5406, maija-liisa.hallikainen@edu.imatra.fi
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Lyhytkurssit

110306 Luova värimaalaus A  
12.9.–5.12.2022 Tunteja 36  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma 13.30–15.45  

Merja Heiskanen   

54,00 €  

Tule kokeilemaan ja kokemaan väreillä 

maalaamista. Luova maalaus sopii myös 

mielen virkistämiseen ja rentoutumiseen. 

Kurssilla teemme tutkimusmatkan väreihin 

ja niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Tutus-

tumme myös väreillä työskentelyn perus-

teisiin oman ilmaisun tueksi. Tämä kurssi 

sopii kaikille väreistä ja luovasta toiminnas-

ta kiinnostuneille. Aiempaa maalauskoke-

musta ei tarvitse olla. 

110307 Luova värimaalaus B  
9.1.–3.4.2023 Tunteja 36  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma 13.30–15.45  

Merja Heiskanen   

54,00 €  

Tule kokeilemaan ja kokemaan väreillä 

maalaamista. Luova maalaus sopii myös 

mielen virkistämiseen ja rentoutumiseen. 

Kurssilla teemme tutkimusmatkan väreihin 

ja niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Tutus-

tumme myös väreillä työskentelyn perus-

teisiin oman ilmaisun tueksi. Tämä kurssi 

sopii kaikille väreistä ja luovasta toiminnas-

ta kiinnostuneille. Aiempaa maalauskoke-

musta ei tarvitse olla. 

110311 Sarjakuva I, 
10-15-vuotiaille  
17.9.–19.11.2022 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La 10.00–14.15  

Tuukka Teponoja  

35,00 €  

Kurssilla tutustumme sarjakuvantekemi-

sen perusteisiin ja tekovälineisiin lyhyiden 

ja hauskojen harjoitusten ja esimerkkien 

avulla. Opimme myös ideoimaan tarinoita 

ja hahmoja. Et tarvitse aiempaa kokemusta 

sarjakuvien tekemisestä tai piirtämisestä, 

sarjakuvia voi tehdä kuka tahansa! Kurssi 

kokoontuu neljä kertaa syyslukukaudella 

lauantaisin 17.9.,1.10.,15.10. ja 19.11.2022.

110312 Sarjakuva II, 
16- 25-vuotiaille  
14.1.–25.2.2023 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La 10.00–14.15  

Tuukka Teponoja  

35,00 €  

Kurssilla tutustumme sarjakuvantekemi-

sen perusteisiin ja tekovälineisiin lyhyiden 

ja hauskojen harjoitusten ja esimerkkien 

avulla. Opimme myös ideoimaan tarinoita 

ja hahmoja. Et tarvitse aiempaa kokemus-

ta sarjakuvien tekemisestä tai piirtämi-

sestä, sarjakuvia voi tehdä kuka tahansa! 

Ryhmä kokoontuu kevätlukukaudella nel-

jä kertaa joka toinen lauantai 14.1.,28.1.,11.2. 

ja 25.2.2023 
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110316 Koe ja kokeile kartonki- 
grafiikkaa kahtena viikonloppuna 
syksyllä  
24.9.–9.10.2022 Tunteja 28  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La-su 10.00–15.45  

Merja Heiskanen   

46,00 €  

Tule kokemaan iloa ja oivalluksia grafiikan 

parissa. Grafiikka on painomenetelmä, 

jossa yhdeltä kuvalaatalta saa painettua 

monta vedosta. Kurssilla tutustumme 

kartonkigrafiikkaan. Kokeilemme myös 

vedosten jatkotyöstämistä vesiväreillä. 

Kurssi soveltuu aloittelijoille ja grafiik-

kaa tehneille. Kurssipäivät ovat kahtena 

viikonloppuna 24.-25.9. ja 8.-9.10. 

110317 Koe ja kokeile kartonki- 
grafiikkaa kahtena viikonloppuna 
keväällä  
21.1.–5.2.2023 Tunteja 28  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La-su 10.00–15.45  

Merja Heiskanen   

46,00 €  

Tule kokemaan iloa ja oivalluksia grafiikan 

parissa. Grafiikka on painomenetelmä, 

jossa yhdeltä kuvalaatalta saa painettua 

monta vedosta. Kurssilla tutustumme 

kartonkigrafiikkaan, ja Kokeilemme myös 

näiden tekniikoiden yhdistämistä sekä 

vedoksen jatkotyöstämistä vesiväreillä. 

Kurssi soveltuu aloittelijoille ja jonkin ver-

ran grafiikkaa tehneille. Kurssipäivät ovat 

viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina 

21.-22.1 ja 4.-5.2. 

110318 Koe ja kokeile koho- 
kuviopainantaa kahtena viikon-
loppuna syksyllä  
12.–27.11.2022 Tunteja 28  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La-su 10.00–15.45  

Merja Heiskanen   

46,00 €  

Tule kokemaan iloa ja oivalluksia grafiikan 

parissa. Grafiikka on painomenetelmä, 

jossa yhdeltä kuvalaatalta saa painettua 

monta vedosta. Kurssilla tutustuminen 

kohokuvio- eli reliefipainoon. Kokeilem-

me myös vedoksen jatkotyöstämistä 

vesiväreillä. Kurssi soveltuu aloittelijoille 

ja grafiikkaa tehneille. Kurssipäivät ovat 

viikonloppuisin 12.-13.11. ja 26.-27.11. 

110392 Kurkistuksia kuvatai-
teeseen- lasten kesäkurssi 
9-12-vuotiaille   
12.–15.6.2023 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma-to 10.00–14.15  

Emmi Pellinen  

40,00 €  

Tule aloittamaan kesälomasi kuvataiteel-

lisen työskentelyn parissa. Sukella taiteen 

maailmaan erilaisia tekniikoita opiskellen ja 

ammentaen aiheita luonnosta ja mielikuvi-

tuksesta. Taiteilu ei rajoitu luokkahuonee-

seen, vaan työskennellään sään salliessa 

myös ulkona. Kurssimaksu sisältää kaikki 

käytettävät materiaalit ja tarvikkeet. 

110393 Kurkistuksia kuvatai-
teeseen- lasten kesäkurssi 
7-12-vuotiaille   
19.–21.6.2023 Tunteja 15  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma-ke 10.00–14.15  

Emmi Pellinen  

33,00 €  

Tule aloittamaan kesälomasi kuvataiteel-

lisen työskentelyn parissa. Sukella taiteen 

maailmaan erilaisia tekniikoita opiskellen ja 

ammentaen aiheita luonnosta ja mielikuvi-

tuksesta. Taiteilu ei rajoitu luokkahuonee-

seen, vaan työskennellään sään salliessa 

myös ulkona. Kurssimaksu sisältää kaikki 

käytettävät materiaalit ja tarvikkeet. 

110394 Kuvataiteen kesäkurssi 
13-16 vuotiaille nuorille    
12.–15.6.2023 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ma-to 10.00–14.15  

Merja Heiskanen   

40,00 €  

Tule aloittamaan kesälomasi kuvataiteel-

lisen työskentelyn parissa. Sukella taiteen 

maailmaan erilaisia tekniikoita opiskellen ja 

ammentaen aiheita luonnosta ja mielikuvi-

tuksesta. Taiteilu ei rajoitu luokkahuonee-

seen, vaan työskennellään sään salliessa 

myös ulkona. Kurssimaksu sisältää kaikki 

käytettävät materiaalit ja tarvikkeet. 

110319 Koe ja kokeile koho- 
kuviopainantaa kahtena viikon-
loppuna keväällä  
18.3.–2.4.2023 Tunteja 28  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

La-su 10.00–15.45  

Merja Heiskanen   

46,00 €  

Tule kokemaan iloa ja oivalluksia grafiikan 

parissa. Grafiikka on painomenetelmä, 

jossa yhdeltä kuvalaatalta saa painettua 

monta vedosta. Kurssilla tutustumme 

kohokuvio- eli reliefipainoon. Kokeilemme 

myös vedoksen jatkotyöstämistä vesi-

väreillä. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja 

jo grafiikkaa tehneille. Kurssipäivät ovat 

viikonloppuisin 18.-19.3. ja 1.-2.4. 

110390 Kurkistuksia kuvataitee-
seen- lasten kesäkurssi 
7-8-vuotiaille  
5.–8.6.2023 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ma-to 10.00–14.15  

Emmi Pellinen  

40,00 €  

Tule aloittamaan kesälomasi kuvataiteel-

lisen työskentelyn parissa. Sukella taiteen 

maailmaan erilaisia tekniikoita opiskellen ja 

ammentaen aiheita luonnosta ja mielikuvi-

tuksesta. Taiteilu ei rajoitu luokkahuonee-

seen, vaan työskennellään sään salliessa 

myös ulkona. Kurssimaksu sisältää kaikki 

käytettävät materiaalit ja tarvikkeet. 
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Koko lukuvuoden kurssit

110309 Piirtämisen taidon ABC  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ti 12.45–15.00  

Merja Heiskanen   

98,00 €  

Kurssilla käymme läpi piirustuksen 

perusasioita. Harjoittelemme valon ja 

varjon sekä havainnon mukaan piirtämistä. 

Tutkimme myös sommittelun eri tekijöitä. 

Keskitymme aluksi lyijykynätekniikkaan. 

Kokeilemme myös, miten työskennellä 

hiilellä ja liidulla. Ensimmäiselle kerral-

le mukaan piirustuspaperia, lyijykynä ja 

pyyhekumi. 

110310 Piirtämisen henkilö- 
kohtaisuus  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 72 

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ma 18.15–20.30  

Maija-Liisa Hallikainen  

98,00 €  

Piirtämistä lähdetään miettimään ja to-

teuttamaan keinona uuden kokemiseen 

ja välineenä omaan ajatteluun. Kurssilla 

tutkitaan idean syntyä, havaintoa ja niiden 

työstämistä eteenpäin piirtämisen keinoin. 

Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijan 

piirtämisen ilmaisua ja oppia käyttämään 

erilaisia tekniikoita ja materiaaleja piirtämi-

sessä. Kurssi on tarkoitettu edistyneemmil-

le piirtäjille. 

ta ovat mm. kuivaneula, viivasyövytys, 

akvatinta, pehmeäpohja, carborundum, 

monotypia ja kohopaino. Voit myös jatkaa 

aikaisempia kesken jääneitä töitäsi. Kurssi 

sopii jo grafiikkaan perehtyneille. 

110338 Väri kuultaa akvarellissa 
ja tussimaalauksessa  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

To 13.00–15.15  

Maija-Liisa Hallikainen  

98,00 €  

Kurssilla tutustutaan vesiliukoisiin maa-

laustekniikoihin: maalataan akvarelleilla 

ja nestemäisellä tussilla. Syvennetään 

tietoutta väristä ja tutkitaan sen sävyeroja. 

Omaa havaintokykyä harjaannutetaan 

suhteessa muotoon, väriin, valoon ja tilaan. 

Kurssille voivat osallistua jo aiemmin maa-

lausta hieman harrastaneet sekä myös 

vasta-alkajat. 

110313 Laatalta vedokseksi 
grafiikanmenetelmin  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–22.3.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ke 10.00–15.00  

Maija-Liisa Hallikainen  

98,00 €  

Grafiikan opiskelu mahdollistaa laajan ja 

täysin ainutlaatuisen kuvallisen ilmaisun. 

Tänä vuonna opiskelija tutustuu grafiikan 

tekniikoiden monimuotoisuuteen uusien 

työmenetelmien monotypian, akvatintan ja 

mezzzotintan kautta. Opetellaan grafii-

kan työskentelyn eri vaiheita ideoinnista 

laatan työstämisen kautta vedostamiseen. 

Opetus on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo 

hieman grafiikkaa harrastaneille. Opetuk-

sessa huomioidaan opiskelijan lähtötaso ja 

kuvan tekemisen historia. 

110315 Vedos rakentaa 
seuraavaa- grafiikka  
18.1.-12.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ke 10.00–15.00  

Maija-Liisa Hallikainen  

98,00 €  

Syvennetään tietoutta grafiikan perinteisis-

tä tekniikoista, joista luotsataan näkemyk-

siä grafiikan nykypäivään ja tutustutaan 

sen uusiin ilmaisumahdollisuuksiin. 

Kurssilla voit valita grafiikan eri tekniikoista 

haluamasi ja syventyä siihen tai kokeilla 

useita tekniikoita. Mahdollisia tekniikoi-
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110340 Havainto ja tulkinta 
värein ja muodoin- akvarelli, 
jatko  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

To 10.00–12.15  

Maija-Liisa Hallikainen  

98,00 €  

Tavoitteena on etsiä uusia menetelmiä ja 

välineitä, joilla voidaan muodostaa kuvaa. 

Lisätään käsitystä tekniikoiden perusteista 

ja maalauksen kielestä. Samalla haas-

tetaan omaa ajattelua maalauksesta ja 

kasvatetaan omalle kuvalle merkityksiä. 

Maalausta lähestytään maaliaineena, 

havaintona ja tunnetilana. Kurssille voivat 

osallistua jo aiemmin maalausta harrasta-

neet. 

110343 Akryylimaalauksen 
jatkokurssi  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka  

Ti 10.00–12.15  

Merja Heiskanen   

98,00 €  

Erilaisten aiheiden ja tekniikkaharjoitusten 

avulla syvennetään omaa osaamista ja 

ilmaisua. Toteutetaan myös omia maalaus-

aiheita. Kurssi soveltuu hieman akryyli-

maalausta hallitseville. 

110362 Keramiikkaa illansuussa  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 72  

Mansikkalan koulukeskus, 

kuvataideluokka C156  

Ma 17.30–19.45  

Tarja Ahokainen  

98,00 €  

Iloa ja hyvinvointia saven kanssa työsken-

telystä! Valitse materiaali erilaisista kivita-

varamassoista ja syvennä materiaalitunte-

mustasi toteuttamalla omia suunnitelmia 

haluamillasi tekniikoilla. 

110365 Konkarien keramiikkaa  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 96  

Mansikkalan koulukeskus, 

kuvataideluokka C156  

Ti 17.00–20.00  

Tarja Ahokainen  

124,00 €  

Ohjattua itsenäistä työskentelyä vuosien 

mittaan opituilla taidoilla. Toteutat omia 

suunnitelmiasi ja näkemyksiäsi eri teknii-

koilla. Kehität muototajuasi ja keramiikka-

työskentelyä oman taiteellisen ilmaisun 

välineenä. 

110347 Ikonimaalaus, kasvot  
12.9.–14.11.2022, 9.1.–14.3.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ma 10.15–13.15  

Liisa Tynkkynen  

98,00 €  

Perehdymme keskeisimpiin Kristus-iko-

neihin ja työvaiheisiin ja kuvasisältöön. 

Harjoitustyön avulla tutustumme ikonin vä-

risymboleihin ja käytettäviin materiaaleihin. 

Kurssi sopii aloittaville ja ikonimaalausta jo 

jonkin verran harrastaneille opiskelijoille. 

Aloittavan maalarin tarvikepaketin hinta 

30-40 euroa. 

110358 Keramiikkaa aloittelijoille  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 72  

Mansikkalan koulukeskus, kuvataideluok-

ka C156  

To 17.00–19.15  

Tarja Ahokainen  

98,00 €  

Tule kokeilemaan mihin terapeuttinen savi 

käsissäsi taipuu. Tutustumme käsinraken-

tamistekniikoihin, väri- ja kohokoristeluun 

ja lasittamiseen. 

110360 Keramiikkaa illanvirkuille  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 96  

Mansikkalan koulukeskus, 

kuvataideluokka C156  

Ke 17.00–20.00  

Tarja Ahokainen  

124,00 €  

Iloa ja hyvää oloa saven käsittelystä! Voit 

valmistaa esineitä käyttöön tai koristeek-

si haluamastasi materiaalista. Syvennä 

oppimiasi tekniikoita ja toteuttaa omia 

suunnitelmiasi omaan tahtiin. 
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Kädentaidot
Lasten ja nuorten  
kädentaitokurssit

110410 Lasten käsityökurssi 1  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 48  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ti 16.15–17.45  

Anu Peippo  

128,00 €  

Kurssi on tarkoitettu käsitöistä ja muo-

toilusta kiinnostuneille 7-8-vuotiaille 

lapsille. Kurssilla tutkitaan ja kokeillaan 

monipuolisesti erilaisia käsityömateriaa-

leja ja tekniikoita kuten esim. ompelua, 

lankatekniikoita ja korujen valmistusta. 

Oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon 

kannustetaan uteliaisuutta herättävien 

tehtävien avulla, ja samalla harjaannutaan 

materiaalien ja työvälineiden turvalliseen 

käyttöön. Sisältää materiaalimaksun 30 €/

lukukausi. 

110412 Lasten käsityökurssi 2  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ke 16.15–17.45  

Anu Peippo  

128,00 €  

Kurssi on tarkoitettu käsitöistä ja muo-

toilusta kiinnostuneille 9-11-vuotiaille 

lapsille. Kurssilla tutkitaan ja kokeillaan 

monipuolisesti erilaisia käsityömateriaa-

leja ja tekniikoita kuten esim. ompelua, 

lankatekniikoita ja korujen valmistusta. 

Oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon 

kannustetaan uteliaisuutta herättävien 

tehtävien avulla, ja samalla harjaannutaan 

materiaalien ja työvälineiden turvalliseen 

käyttöön. Sisältää materiaalimaksun 30 €/

lukukausi. 

110414 Lasten käsityö- ja 
muotoiluleiri  
5.–8.6.2023 Tunteja 24  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ma-to 10.00–15.00  

Anu Peippo  

66,00 €  

Leiri on tarkoitettu käsitöistä ja muotoilusta 

kiinnostuneille 8-12-vuotiaille tytöille ja po-

jille. Leirillä on luvassa tekemisen iloa mm. 

värjäyksen, ompelun ja korujen valmistuk-

sen merkeissä. Ohjelma tarkentuu keväällä 

2023. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-

sun 30 €. Omat eväät mukaan. 

han, johon voit nikkaroida ja muotoilla itse 

tarvikkeita eri tekniikoin. Suunnittelukerta 

ja kurssi-info yhdessä valittujen töiden 

aikatauluista, materiaaleista ja tarvikkeista 

ensimmäisellä kerralla. 

Tilkkutyöt, ompelu  
ja vaatetus

110401 Nykyajan ompeluseura 1  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 72  

Kosken koulukeskus, TS  

Ma 17.30–19.45  

Helena Roiha  

98,00 €  

Ompelun peruskurssi, jossa opetellaan yh-

dessä ompelukoneen ja saumurin käyttöä 

erilaisissa ompelutöissä. Voit ommella uu-

sia vaatteita, korjata tai muodistaa vanhoja 

tai opetella tekemään tilkkutöitä. 

110402 Nykyajan ompeluseura 2  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 72  

Kosken koulukeskus, TS  

Ti 16.00–18.15  

Helena Roiha  

98,00 €  

Ompelukurssi, jolla voit ommella uusia 

vaatteita, korjata vanhoja tai tehdä tilkku-

töitä. 

110404 Tilkkutyöt  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 84  

Kosken koulukeskus, TS  

Hanna Vierikko  

109,00 €  

Valmistetaan erilaisten tekniikoiden avulla 

peittoja, kasseja, koristeita, pehmoleluja tai 

muita käyttötekstiileitä. Ryhmä sopii kaiken 

tasoisille tilkkuilijoille. Tunnit syksyllä 15.9.-

8.12. klo 17.00-20.00 ja keväällä 12.1.-13.4. 

klo 17.00-19.15. 

110405 Toiveista totta ompelu-
kurssi & kahvipussien punonta, 
syksy  
16.9.–2.12.2022 Tunteja 33  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Pe 9.45–12.00  

Erja Paajanen  

51,00 €  

Onko haaveissasi ollut sopivan kokoinen 

vaate tai jokin muu idea, joka valmistetaan 

ommellen? Toteutetaan villeimmätkin 

toiveet nyt yhdessä. Tehdäänkö rakkaas-

Tekstiili-ilmaisu  
ja käsityöperinne

110408 Kansallispukujen ompelu  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 96  

Kosken koulukeskus, TS  

Ke 16.30–19.30  

Soja Murto  

124,00 €  

Kansallispukujen ompelun ohessa 

tutustutaan niiden historiaan, tekniikoi-

hin, materiaaleihin, käyttöön ja huoltoon. 

Uusille ja jatkaville puvun tekijöille. Voit 

tulla myös korjaamaan vanhaa pukua tai 

opiskelemaan kansallispuvuissa käytettyjä 

tekniikoita. Ompelemme pääasiassa käsin, 

ilman ompelukoneita. Katso lisätiedoista 

tarvikkeet ja tarkemmat tiedot. Kurssilla ei 

tehdä muinaispukuja eikä feresejä. 

110421 Punch Needle- tuftaus  
21.10.–19.11.2022 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Pe 17.00-20.00, La 10.00-13.00 

Anu Peippo  

40,00 €  

Tule tutustumaan rentouttavaan Punch 

Needle -tuftaustekniikkaan, jolla voit ku-

vioida langoilla nukkamaista pintaa esim. 

seinätekstiiliin, tyynyyn, laukkuun, kukka-

roon, pöytäkoristeeseen ym. kohteeseen 

joko valmiin mallin tai oman suunnitelmasi 

pohjalta. Kurssi-info ja tarviketilaus ensim-

mäisellä kerralla. Kurssi soveltuu kaikille 

lankatekniikoista kiinnostuneille. Kurssipäi-

vät pe 21.10., pe-la 4.-5.11. ja 18.-19.11. 

110436 Tekstiili- ja 
kädentaitopaja   
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 Tunteja 96  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ti 18.00–21.00  

Anu Peippo  

124,00 €  

Tule mukaan monipuolisten kädentaito- 

tekniikoiden pariin valmistamaan kaunista 

kotiin ja pihaan! Kurssilla voit käyttää valin-

tasi mukaan uusia materiaaleja tai kierrät-

tää ja tuunata vanhaa. Voit mm. valmistaa 

persoonallisia lyhtyjä, tuunata sisätiloihin 

seinäkoreja vanhoista kirjoista, ommella 

kangaspaloista pehmeitä tilkkumattoja, 

tehdä talvisia pöytäkoristeita tai koristella 

keväiseen pihaan hauskan minipuutar-

Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
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ta vanhasta liian kuluneesta neuleesta, 

nahkatakista, farkuista yms. vaikka reppu, 

laukku, matto, tyynynpäällinen, säilytys-

astia, rahi, uusi vaate, peitto, liina, lemmi-

kin vaate? Vai ommellaanko iki-ihanasta 

uudesta kankaasta vartalollesi sopiva 

vaate? Peruskaavoja voidaan piirtää omilla 

mitoilla. Rintaliivien ompelu omilla mitoilla 

trikoosta, pitsistä tai vaikka tilkkuillen 

onnistuu myös. Kurssi sopii aloittelijoista 

konkareihin. Kahvipussipunontaa myös 

uusimmilla kalanruoto- ja nepalilaisella 

tuulimyllypunonnalla. 

110406 Toiveista totta ompelu-
kurssi & kahvipussien punonta, 
kevät   
18.1.–12.4.2023 Tunteja 48  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ke 18.00-21.00 

Erja Paajanen  

68,00 €  

Onko haaveissasi ollut sopivan kokoinen 

vaate tai jokin muu idea, joka valmistetaan 

ommellen? Toteutetaan villeimmätkin 

toiveet nyt yhdessä. Tehdäänkö rakkaas-

ta vanhasta liian kuluneesta neuleesta, 

nahkatakista, farkuista yms. vaikka reppu, 

laukku, matto, tyynynpäällinen, säilytys-

astia, rahi, uusi vaate, peitto, liina, lemmi-

kin vaate? Vai ommellaanko iki-ihanasta 

uudesta kankaasta vartalollesi sopiva 

vaate? Peruskaavoja voidaan piirtää omilla 

110444 Nappitaulukurssi  
8.–9.10.2022 Tunteja 12  

Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140  

La-su 9.00–14.00  

Virpi Jääskeläinen  

26,00 €  

Tällä kurssilla opit hyödyntämään kaappei-

hin kertyneitä nappeja, koruja, helmiä pal-

jetteja yms. ja valmistamaan niistä oman 

taulun. Ota mukaasi omia materiaaleja 

ja mahdollisesti canvasmaalauspohja tai 

mieleisesi kehykset. Lisää materiaaleja voit 

ostaa myös opettajalta paikan päällä. Ai-

kaisempaa kokemusta ei tarvita, vaan tule 

mukaan avoimin mielin luomaan omannä-

köistä taidetta kierrätysmateriaaleista. 

110445 Ruostevärjäys  
14.–22.10.2022 Tunteja 13  

Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140  

Sirpa Hackselius  

28,00 €  

Tule kokeilemaan vähän erilaista kankaan-

värjäystekniikkaa! Kurssilla kuvioidaan 

tekstiilejä ruosteisilla esineillä ja hämmäs-

tellään yhdessä yllätyksellisiä värjäystu-

loksia. Kuvioitava tekstiili voi olla vaikkapa 

vanha kangaskassi, t-paita tai lakana, johon 

haluat uutta ilmettä. Osallistuminen ei 

edellytä aikaisempaa värjäyskokemusta. 

Kurssin tavoitteena on uuden kierrätys-

henkisen ja myrkyttömän värjäystekniikan 

oppiminen ja materiaalin hyödyntäminen 

mitoilla. Rintaliivien ompelu omilla mitoilla 

trikoosta, pitsistä tai vaikka tilkkuillen 

onnistuu myös. Kurssi sopii aloittelijoista 

konkareihin. Kahvipussipunontaa myös 

uusimmilla kalanruoto- ja nepalilaisella 

tuulimyllypunonnalla. 

Muotoilu ja muut  
kädentaitotekniikat

110443 Makramee-solmeilu  
21.9.–30.11.2022 Tunteja 40  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ke 18.00–21.00  

Anu Peippo  

60,00 €  

Solmeile moderni seinätekstiili, huivi, 

pussukka, kassi, amppeli, pöytätabletti, 

tyynynpäällinen, varjostin tai vaikkapa koru. 

Kurssilla opetellaan makramee-solmei-

lun perussolmut ja niiden yhdistämistä. 

Perusasioihin jo perehtyneiden kanssa 

syvennetään osaamista perussolmujen 

sovelluksilla, koristesolmuilla tai esim. 

makrakudonta-tekniikalla. Ensimmäisellä 

kerralla tutustutaan erilaisiin makra-

mee-töihin, solmeiluun sopiviin materiaa-

leihin ja tarvikkeisiin. Ota mukaan sakset, 

teippiä ja haluamiasi solmeilumateriaa-

leja esim. moppinarua, puuvillanyöriä tai 

hamppunarua. 



30

valmiiksi tuotteeksi. Kurssipäivät pe 14.10. 

klo 17.00-20.00, su 16.10. klo 10.00-13.00, 

la 22.10. klo 10.00-14.00 suunnitellaan ja 

valmistetaan pieni tuote ruostevärjätyistä 

kankaista tai tuunataan värjättyjä tekstiilejä 

edelleen. 

110448 Himmeli  
2.2.–11.3.2023 Tunteja 19  

Kosken koulukeskus, TS  

Hanna Vierikko  

38,00 €  

Valmistetaan himmeleitä ensin harjoitellen 

eri tekniikoita. Mahdollista tehdä himmelei-

tä lasiputkista, oljesta tai muusta sopivasta 

materiaalista. Kurssi-info ja tarviketilaus to 

2.2. klo 19.30-20.15. Kurssipäivät pe-la klo 

17.-18.2. ja 10.-11.3. pe klo 17.00-20.00, la klo 

10.00-14.00.

110454 Korukurssi  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 96  

Kosken koulukeskus, TN  

To 17.00–20.00  

Anu Peippo  

124,00 €  

Korukurssilla valmistetaan persoonallisia 

koruja vaikkapa siemenhelmistä punoen 

tai kierrätysmateriaaleista uutta muokaten. 

Perinteisemmistä tekniikoista kiinnostuneet 

voivat harjoitella esim. lehtisahausta, juot-

tamista, tai ketjunpunontaa. Ensimmäisellä 

kerralla tutustutaan mahdollisuuksiin, sekä 

sovitaan yhteisistä tekniikoista ja tarvike-

hankinnoista. Sopii niin aloittelijoille kuin 

aiheeseen jo perehtyneillekin. 

tai akryylikaulimen ja työskentelyalustan. 

Tarkempi materiaali- ja tarvikeinfo lähe-

tetään osallistujille sähköpostitse viikko 

ennen kurssin alkua. Sopii myös nuorille. 

Kurssipäivät pe-la 17.-18.3. ja 31.3. -1.4.

110458 Saippuaa  
30.9.-15.10.2022 Tunteja 16  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Pe 17.30–19.45, La 10.00–14.00  

Anu Peippo  

33,00 €  

Kurssilla valmistetaan saippuaa kasvi-

rasvoista kylmä- ja kuumamenetelmillä. 

Saippuaa voi valaa myös valmismassois-

ta. Tutustutaan saippuanvalmistuksen 

raaka-aineisiin, eri menetelmien mahdol-

lisuuksiin, ja opitaan turvalliset työskente-

lytavat, valmiiden reseptien muokkausta, 

sekä värjäys- ja kuviointimenetelmiä. 

Raaka-aineiden lisäksi tarvitset teräk-

sisiä, muovisia tai lasisia sekoitusastioita 

ja sekoitusvälineitä, valumuotteja, essun, 

suojalasit ja suojahanskat. Tarkemmat 

ennakkotiedot lähetetään osallistujille 

sähköpostilla viikko ennen kurssin alkua. 

Kurssi ei sovellu lapsille. Kurssipäivät pe-la 

30.9.-1.10. ja 14.-15.10. 

110464 Lasityöpaja   
8.9.–27.11.2022, 12.1.–6.4.2023 Tunteja 96  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

To 12.30–15.30  

Anna-Maija Jokinen  

124,00 €   

Pajassa valmistetaan tiffany-, lyijykisko- ja 

sulatusmenetelmillä taso- ja kolmiulottei-

sia käyttö- ja koriste-esineitä joko valmiin 

mallin tai omien suunnitelmien pohjalta. 

Voit toteuttaa töitä myös eri tekniikoita 

yhdistellen. Hyödynnetään myös tähdela-

sit ja käytetään kierrätyslasia (pullot, purkit, 

ikkunalasi) kokeillen erilaisia tuunausta-

poja. Kurssi kokoontuu myös su 27.11. klo 

15.00-18.00 

110456 Metallisavesta koruksi  
27.1.–18.2.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, TN  

Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00  

Anu Peippo  

44,00 €  

Valmistetaan koruja hopea-tai kupari-

savesta, jotka polton jälkeen ovat täyt-

tä metallia. Hopeasavea voi yhdistää 

kuparisaveen, ja polton jälkeen molempiin 

voi yhdistää esim. uv-hartsia, polymee-

rimassoja ja muita materiaaleja. Hopea- 

ja kuparisavitöitä voi myös emaloida. 

Info-kerralla 27.1. tutustutaan metallisavien 

mahdollisuuksiin ja tehdään materiaaliti-

laus. Materiaalikustannukset hopeasaven 

osalta 80-150 €, kuparisaven osalta 30-60 

€, maksetaan opettajalle. Kurssi sopii sekä 

aloittelijoille että aiheeseen jo perehtyneil-

le. Info pe 27.1. klo 17.00-20.00, kurssipäivät 

pe-la 10.-11.2. ja 17.-18.2. 

110457 Värikkäät rasiat ja korut 
polymeerimassasta  
17.3.-1.4.2023 Tunteja 20  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00  

Anu Peippo  

40,00 €  

Tehdään koruja Fimo- tai Premo-poly-

meerimassasta. Opitaan omien värien 

sekoittamista, massamuotoilun niksejä, 

sekä millefiori- ja mokume gane -kuviotek-

niikat. Tarvitset Fimo- tai Premo-massaa, 

massaleikkurin, askarteluveitsen, muovi- 
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110466 Betonia kotiin ja 
puutarhaan     
29.9.–3.11.2022 Tunteja 17  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

To 17.00–20.00  

Anna-Maija Jokinen  

35,00 €  

Kurssilla teemme käyttö- ja koriste-esinei-

tä betonista valaen ja verkon päälle muo-

toillen. Töitä voi koristella esim. upotus- ja 

sabluunamenetelmillä sekä maalaten ja 

värjäten. Info sähköpostiin ennen kurssin 

alkua. Kurssi kokoontuu torstaisin 29.9.-

20.10. klo 17.00-20.00. Töiden nouto to 3.11. 

klo 15.45-16.30. 

110468 Mosaiikkia kotiin ja 
puutarhaan     
9.2.–30.3.2023 Tunteja 28  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

To 17.00–20.00  

Anna-Maija Jokinen  

46,00 €  

Kierrätä vanhaa ja tuunaa uutta. Hyödyn-

nämme kierrätysideaa ja kaivellaan kodin 

kätköistä joutavat astiat, peilit, ruukut, 

taulun kehykset, purkit ja kannet uusio-

käyttöön. Teemme mosaiikkitöitä sisä- ja 

ulkokäyttöön soveltuvilla työmenetelmillä 

materiaalien yhteensopivuus huomioiden. 

Mahdollisuus tehdä myös lasitesseroita 

sulattamalla. 

Puutyöt ja huonekalujen 
entisöinti 

110473 Huonekalujen entisöinti 
ja verhoilu A  
14.9.–7.12.2022 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ke 10.00–15.00  

Mari Sorvali  

105,00 €  

Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt 

puuhuonekalut että verhoillut kalusteet. Pe-

rinteisten, kierrejoustimilla ja heinätäytteellä 

pehmustettujen ja uudempien, vaahtomuo-

villa pehmustettujen istuinten teko. Puuosien 

pienimuotoiset entisöinti- ja pintakäsittelyt. 

Tarvitsemansa materiaalit opiskelijat hank-

kivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan 

aloituskerralle. Kurssi on tarkoitettu vasta-al-

kajille ja jo jonkin verran harrastaneille. 

110478 Puutyön jatkokurssi  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 96  

Mansikkalan koulukeskus, TN  

Ke 17.00–20.00  

Jere Nuppola  

124,00 €  

Jatkokurssi on tarkoitettu aikaisemmin 

puutöitä tehneille. Kurssilla valmistetaan 

vapaavalintaisia töitä. 

110479 Vieheidenvalmistus ja 
kalastus Imatran lähivesillä  
15.9.–8.12.2022 Tunteja 48  

Mansikkalan koulukeskus, TN  

To 17.00–20.00  

Jere Nuppola, Mikko Kojo  

83,00 €  

Vaappujen valmistus: Runkoaihioiden vuo-

leminen, runkolankojen taivutus ja liimaus, 

pohjalakkaus, maalaus ja pintalakkaus. 

Perehdytään tekniikoihin ja materiaaleihin. 

Lisäksi tutustutaan mm. tasapainopilkkien 

valmistamiseen. Vaappujen koeuittopäivinä 

perehdytään myös Imatran lähialueiden tar-

joamiin kalastusmahdollisuuksiin. Vuoksi ja 

Saimaan lähivedet. Kalastustavoista voidaan 

perehtyä perhokalastukseen, taimenen 

soutu-uisteluun, sekä heittokalastukseen. 

Perehdytään perustekniikoihin, turvallisuus- 

ja lupa-asioihin. Kurssi sopii kaikille viehei-

den valmistuksesta ja lähivesien kalastuk-

sesta kiinnostuneille. Tarvittavat välineet: 

Vuolemiseen soveltuva puukko. Opettajalle 

maksetaan materiaalimaksu 20 €. 

Erityisryhmien kädentaidot 

110488 Poutapilven kädentaitajat  
15.9.–8.12.2022, 13.1.–13.4.2023  

Poutapilven palvelukoti  

To 12.15–15.45 

Erja Paajanen  

102,00 €  

Kehitysvammaisille opiskelijoille suunnattu 

kädentaitokurssi. I ryhmä klo 12.15-13.15, 

II ryhmä klo 13.30-14.30, tehdään pieniä ja 

helppoja töitä. III ryhmä klo 14.45-15.45, teh-

dään isoja kokonaisuuksia. Kaikkien ryhmien 

kanssa tutustutaan erilaisiin materiaaleihin 

ja tekniikoihin, kuten huovutus, kankaanpai-

naminen, massojen muotoilu ja juhlapyhien 

koristeet.

110474 Huonekalujen entisöinti 
ja verhoilu B  
11.1.–5.4.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

Ke 10.00–15.00  

Mari Sorvali  

105,00 €  

Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt 

puuhuonekalut että verhoillut kalusteet. Pe-

rinteisten, kierrejoustimilla ja heinätäytteellä 

pehmustettujen ja uudempien, vaahtomuo-

villa pehmustettujen istuinten teko. Puuosien 

pienimuotoiset entisöinti- ja pintakäsittelyt. 

Tarvitsemansa materiaalit opiskelijat hank-

kivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan 

aloituskerralle. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo 

jonkin verran harrastaneille. 

110475 Huonekalujen entisöinti 
ja verhoilu C  
24.9.–26.11.2022, 14.1.–25.3.2023 Tunteja 72  

Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka  

La 9.15–15.00  

Mari Sorvali  

105,00 €  

Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt 

puuhuonekalut että verhoillut kalusteet. 

Perinteisten, kierrejoustimilla ja heinä-

täytteellä pehmustettujen ja uudempien, 

vaahtomuovilla pehmustettujen istuinten 

teko. Puuosien pienimuotoiset entisöinti- ja 

pintakäsittelyt. Tarvitsemansa materiaalit 

opiskelijat hankkivat itse. Ota kunnostetta-

vat työt mukaan aloituskerralle. Kurssi on 

tarkoitettu vasta-alkajille ja jo jonkin verran 

harrastaneille. Kurssin kokoontumispäivät: 

24.9., 8.10, 22.10, 12.11 ja 26.11. sekä 14.1, 28.1, 

11.2, 25.2., 11.3. klo 9.15-15.00 ja 25.3. 

klo 10.00-11.30. 

110477 Puutyökurssi  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023 

Tunteja 96 

Mansikkalan koulukeskus, TN  

Ti 17.00–20.00  

Jere Nuppola  

124,00 €  

Kurssilla opetellaan ja kerrataan puuntyöstön 

perusteita ja harjoitellaan koneiden käyttöä. 

Kurssilla valmistetaan peruspuutöitä kurs-

silaisten toiveiden mukaan. Kurssi soveltuu 

sekä vasta-alkajille että jatkajille. 
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Tanssi ja liikunta
Tanssi

110500 Lastentanssi (5-6 v.)  
20.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ti 16.30–17.15  

Sanna Kinni  

52,00 €  

Lastentanssi koostuu erilaisista liikunnallisista, 

sosiaalisista ja luovista harjoituksista. Tunneilla 

leikitään, tanssitaan ja harjoitetaan lapsen 

motorisia taitoja monipuolisesti. 

110524 Nykytanssi/ Jazz 1 (7-9 v.)  
20.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ti 17.25–18.10  

Sanna Kinni  

52,00 €  

Tunneilla harjoitamme eri tanssityylejä 

(nykytanssi, hiphop, jazz yms.) mielenkiinnon 

mukaan ja tottakai hyvässä ilmapiirissä. Kes-

kitymme tunneilla myös kehittämään liikku-

vuutta, ryhtiä ja tasapainoa sekä luovuutta 

mukavien tanssisarjojen lomassa. 

110525 Nykytanssi/ Jazz 2 (10-12 v.)  
20.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 30  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ti 18.15–19.10  

Sanna Kinni  

67,00 €  

Tunneilla harjoitamme eri tanssityylejä 

(nykytanssi, hiphop, jazz yms.) mielenkiinnon 

mukaan ja tottakai hyvässä ilmapiirissä. Kes-

kitymme tunneilla myös kehittämään liikku-

vuutta, ryhtiä ja tasapainoa sekä luovuutta 

mukavien tanssisarjojen lomassa. 

110526 Nykytanssi/ Jazz 3 
(13-16 v.)  
20.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 40  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ti 19.15–20.30  

Sanna Kinni  

78,00 €  

Tunneilla harjoitamme eri tanssityylejä 

(nykytanssi, hiphop, jazz yms.) mielenkiinnon 

mukaan ja tottakai hyvässä ilmapiirissä. Kes-

kitymme tunneilla myös kehittämään liikku-

vuutta, ryhtiä ja tasapainoa sekä luovuutta 

mukavien tanssisarjojen lomassa. 

110545 Irlantilainen tanssi 
(Riverdance)  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Savikannan koulu, liikuntasali  

To 19.00–20.30  

Nastasia Belaia  

85,00 €  

Tällä kurssilla tutustumme irlantilaisen tanssin 

perusperiaatteisiin ja opimme tärkeimmät as-

keleet: promenade, hop back, side step, joilla 

rakennamme perinteisen irlantilaisen tanssin 

koreografian. Sopii aloittelijoille ja kaikille irlanti-

laisista tansseista kiinnostuneille. 

110558 LAVIS- lavatanssijumppa  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 32  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

uusi sali (E-talo)  

Ti 16.00–17.00 

Ulla Siitonen  

73,00 €  

LAVIS-lavatanssijumppa on hauska, helppo 

ja hikinen liikuntamuoto, jossa sekoittuvat 

lavatanssiaskeleet ja perinteiset jump-

pa-askeleet. Lavista tanssitaan yksin ja se 

sopii kaiken ikäisille - myös aloittelijoille. 

Kurssimaksu sisältää lisenssimaksun. 

110561 Lavatanssi 1  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 40  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ma 19.45–21.00  

Juha Auvinen  

78,00 €  

Kurssilla opetellaan perinteisiä lavatansseja. 

Kurssi soveltuu niille, joilla ei ole aikaisem-

paa tanssikokemusta tai vähäinen sellainen. 

Huom! Lavatanssikurssi vaatii tanssiparin. 

Kurssille voi ilmoittautua kuitenkin myös 

ilman paria. Mikäli kurssilta ei paria löydy, 

niin huolehdi peruminen 25.9. mennessä. 

110562 Lavatanssi 2-3  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 40  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

uusi sali (E-talo)  

Ke 18.30–19.45  

Juha Auvinen, Liisa Auvinen  

136,00 €  

Kurssi soveltuu 1 - 3 vuotta tanssineille. 

Huom! Lavatanssikurssi vaatii tanssiparin. 

Kurssille voi ilmoittautua kuitenkin myös 

ilman paria. Mikäli kurssilta ei paria löydy, niin 

huolehdi peruminen 25.9. mennessä. 

1110527 Twerkkaus  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 40  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ma 18.10–19.25  

Sanna Kinni  

78,00 €  

Perustwerkkausliikkeitä, lyhyitä koreoita ja 

kehonliikkuvuusharjoituksia. Välillä myös 

vaativampia liikkeitä joukossa. Tunti sopii 

kaikille twerkkauksesta ja hauskanpidosta 

kiinnostuneille. Suosituksena polvisuojat ja 

juomapullo. Tule pitämään hauskaa meidän 

kanssamme! 

110531 Aikuisbaletti  
18.9.–11.12.2022, 15.1.–16.4.2023 Tunteja 48  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Su 11.00–12.30  

Nastasia Belaia  

85,00 €  

Baletti on hyvä keino parantaa ryhtiä, keski-

vartalon hallintaa, tasapainoa, venyvyyttä ja 

erilaisten lihasten voimaa ja sopii erinomai-

sesti myös aikuisille treenimuodoksi. Tun-

nilla teemme balettitekniikkaan perustuvia 

sarjoja ja nautimme kauniista musiikista. On 

mahdollisuus tehdä harjoituksia kovakärki-

sillä tossuilla. Tunti sopii aloittelijoille sekä 

jatkajille. 

110535 Hot dancemix  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ma 16.40–17.25  

Sanna Kinni  

52,00 €  

Hot dancemix yhdistää eri kuumimmat 

rytmit samalle tunnille, kuten mm. salsan, 

reggaetonin, kumbian, hiphopin, vatsatanssin 

sekä bachatan. Tunneilla lähdetään liikkeelle 

rytmien perusteista ja hiljalleen siirrytään 

haastavampiin askeleisiin. Tunneilla myös 

pieniä koreografioita ja koreoita suunni-

tellaan myös porukalla. Tunti sopii kaikille 

tanssista sekä hauskanpidosta kiinnostu-

neille. Rohkeasti mukaan ryhmään pitämään 

hauskaa! 

Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
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110565 Argentiinalainen tango 
alkeisjatko  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 40  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

uusi sali (E-talo)  

Ke 19.45–21.00  

Juha Auvinen, Liisa Auvinen  

136,00 €  

Tutustutaan tuliseen argentiinalaiseen 

tangoon. Sopii kaikille, rohkeasti mukaan. 

Kurssi vaatii parin, mutta ilmoittautua voi 

kuitenkin myös ilman paria. Mikäli kurssilta 

ei paria löydy, niin huolehdi peruminen 

25.9. mennessä. 

110571 Itämainen tanssi 
peruskurssi  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ke 17.30–19.00  

Susa Wikström  

85,00 €  

Itämainen tanssi koostuu pehmeästä liike-

kielestä, värinöistä, voimakkaista iskuista 

ja kehon hallinnasta. Tunneilla harjoitte-

lemme tanssin perusliikkeitä, tekniikkaa ja 

askelsarjoja. Kevätlukukaudella opette-

lemme pienen koreografian. Luvassa on 

menevää musiikkia, letkeitä lanteita, kehon 

liikkuvuutta ja hyvää mieltä. Soveltuu 

niin vasta-alkajille kuin pidempäänkin 

tanssineille. Päälle jumppa-asu ja mukaan 

vesipullo. 

110573 Itämainen tanssi 3  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 48  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ke 19.00–20.30  

Susa Wikström  

85,00 €  

Tunneilla kertaamme ja syvennämme 

itämaisen tanssin ilmaisua ja tekniikkaa 

liikevariaatioiden sekä askelsarjojen avulla. 

Tutustumme tanssin eri tyyleihin sekä väli-

neisiin. Jatkokurssi on koreografiapainottei-

nen. Soveltuu yli 3 vuotta tanssineille. 

830103 Äijät - lihaskuntoa 
miehille  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 

Tunteja 32  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ti 19.30–20.30  

Saija Ijäs  

69,00 €  

Elämäsi kuntoon! Helppo lämmittely. 

Yksinkertainen ja tehokas jokamiehen 

jumppa aktiiviliikkujasta penkkiurheilijaan. 

Lihaskuntoliikkeitä oman kehon painolla 

sekä kahvakuulalla. Lopuksi kevyet venyt-

telyt suurimmille lihasryhmille. Rohkeasti 

rehkimään! Oma kahvakuula mukaan. 

830106 Vatsapeppu  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 32  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

To 17.00–18.00  

Saija Ijäs  

69,00 €  

Kiinteyttä, kuntoa ja muotoja! Helppo 

alkulämmittely, jota seuraa monipuolinen 

lihaskuntojumppa. Keskitytään etenkin vat-

sa- ja pakaraseudun lihasryhmiin. Tunnin 

lopussa kevyt venyttely. 

830111 Rakas keho 
- kehonhuolto  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ma 19.30–20.15  

Sanna Kinni  

52,00 €  

Tunnilla käydään eri tekniikoilla kehon-

huoltoa läpi, jotta jokainen löytäisi omalle 

keholleen sopivan tavan huoltaa sitä. 

Mukana mm. syvävenyttelyä, mobilisoivaa 

venyttelyä, keppijumppaa, flow tyylistä 

venyttelyä, nivelliikkuvuutta jne. Tunnin 

lopussa myös loppurentoutus. 

110578 Seniorilavatanssi  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 48  

Savikannan koulu, liikuntasali  

To 10.00–11.30  

Marjatta Lahti  

85,00 €  

Seniorilavatanssi -kurssilla harjoitellaan 

yleisimpien paritanssien perusteet. Tanssei-

na esim. valssi, tango, foxi, humppa, jenkka, 

polkka, masurkka, cha-cha, samba, rumba, 

hidas valssi ja fusku. Tanssi harrastuksena 

vahvistaa kehoa ja parantaa tasapainoa, 

tuottaa iloa ja parantaa sosiaalisia suhteita. 

Opettajana seura- ja kilpatanssia ohjannut 

tanssiaktiivi. 

Liikunta

830101 Lihaskunto 30 min  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 16  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

Ma 17.30–18.00  

Sanna Kinni  

36,00 €  

Lihaskuntotunti jossa käydään napakasti 

eri kehonosiin keskittyviä lihaskuntoliik-

keitä läpi. Tuntien sisältö vaihtelee, mutta 

suurimmaksi osaksi liikkeet tehdään omalla 

kehonpainolla tai kahvakuulalla. Jokaiselle 

liikkeelle löytyy myös vaihtoehtoja, mikäli 

henkilöllä on esimerkiksi polvi tai muita 

nivelvaivoja. Rohkeasti mukaan, tehdään 

sinusta vahva ihminen. 

830102 Lihaskunto 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 32  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ti 18.25–19.25  

Saija Ijäs  

69,00 €  

Voimaa vartaloon! Toiminnallinen treeni ke-

hittää koko kehon fysiikkaa monipuolisesti. 

Tehokkaita lihaskuntoliikkeitä omalla kehol-

la ja käsipainoilla. Välissä sykettä nostavia 

aerobisia osuuksia, jolloin rasvan palaminen 

on taattu! Lopuksi kevyt venyttely. Omat 

käsipainot mukaan! 
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830112 Kahvakuula naisille 
ja miehille  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 32  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

To 18.05–19.05  

Saija Ijäs  

69,00 €  

Monipuolinen ja tehokas toiminnallinen 

treeni. Useimmissa liikkeissä koko keho 

työskentelee samanaikaisesti, joten ras-

vanpoltto ja kunnon kohoaminen on taattu. 

Myös tasapaino ja kehonhallinta parantuvat. 

Omat kuulat mukaan. 

830113 Syvävenyttely  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 Tunteja 24  

Kosken koulukeskus, liikuntasali  

To 19.10–19.55  

Saija Ijäs  

52,00 €  

Monipuolinen venyttelytunti, joka sopii 

kaiken ikäisille ja kuntoisille. Tunnilla teemme 

alkulämmittelyn, jonka jälkeen pitkäkestoisia 

venytyksiä koko keholle. Laitathan lämpi-

mästi päälle! 

830131 Niska-hartiajumppa  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 32  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ti 17.20–18.20  

Saija Ijäs  

69,00 €  

Ovatko hartiasi jumissa? Kipuileeko niska? 

Tämä tehokas niska-hartiajumppa elvyttää 

kireitä ja jumiutuneita lihaksia sekä paran-

taa ryhtiä. Tunnilla vahvistetaan ylävartalon 

lihaskuntoa, harjoitetaan tasapainoa sekä 

avataan huolellisesti niskan ja hartianseu-

dun lihaksia erilaisin venytyksin. 

830141 PhysioFit jumppa A  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 32  

Urheilutalo, Peilisali  

Ma 12.55–13.55  

Ulla Siitonen  

69,00 €  

Fysioterapeutin ohjaama intervallityyppi-

nen ryhmäliikunta. Harjoiteltavat liikkeet 

ovat tehokkaita ja selkeitä selkä-, niska- ja 

nivelystävällisiä perusliikkeitä. Toiminnal-

liset harjoitteet kehittävät kehonhallintaa 

sekä tasapainoa ja pilatestyyppisillä 

lattialiikkeillä parannetaan erityisesti 

keskivartalon lihasvoimaa ja koko kehon 

liikkuvuutta. Tunnin lopuksi tehdään syket-

tä laskeva venyttely- ja rentousosuus. 

830142 PhysioFit jumppa B   
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 32  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

B-talon liikuntasali  

Ke 16.00–17.00  

Ulla Siitonen  

69,00 €  

Fysioterapeutin ohjaama intervallityyppi-

nen ryhmäliikunta. Harjoiteltavat liikkeet 

ovat tehokkaita ja selkeitä selkä-, niska- ja 

nivelystävällisiä perusliikkeitä. Toiminnal-

liset harjoitteet kehittävät kehonhallintaa 

sekä tasapainoa ja pilatestyyppisillä 

lattialiikkeillä parannetaan erityisesti 

keskivartalon lihasvoimaa ja koko kehon 

liikkuvuutta. Tunnin lopuksi tehdään syket-

tä laskeva venyttely- ja rentousosuus. 

830132 Dynaaminen venyttely 
ja rentous  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 Tunteja 32  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

B-talon liikuntasali  

Ke 17.10–18.10  

Ulla Siitonen  

69,00 €  

Kehonhuoltotunti, jonka tavoitteena on 

lisätä liikkuvuutta, lihaskuntoa, tasapainoa 

ja kehonhallintaa. Avaavilla liikkeillä ja 

dynaamisilla venytyksillä lisätään selkä-

rangan, nivelten ja sidekudosrakenteiden 

liikkuvuutta ja aktivoidaan monipuoli-

sesti lihastoimintaketjuja. Rentoutumista 

harjoitellaan erilaisia menetelmiä mm. 

syvähengitystekniikkaa kokeillen. Oma 

jumppa-alusta ja lämmintä vaatetta ren-

tousosioon. 

830133 Dynaaminen venyttely  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Tunteja 24  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

uusi sali (E-talo)  

Ti 17.05–17.50  

Ulla Siitonen  

52,00 €  

Kehonhuoltotunti, jonka tavoitteena on 

lisätä liikkuvuutta, lihaskuntoa, tasapainoa 

ja kehonhallintaa. Avaavilla liikkeillä ja 

dynaamisilla venytyksillä lisätään selkä-

rangan, nivelten ja sidekudosrakenteiden 

liikkuvuutta ja aktivoidaan monipuolisesti 

lihastoimintaketjuja. 
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830144 PhysioFit jumppa 
Seniorit  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 26 

Urheilutalo, Peilisali  

Ma 12.00–12.50  

Ulla Siitonen  

53,00 €  

Fysioterapeutin ohjaama intervallityyppi-

nen ryhmäliikunta, joka sopii kaikenkun-

toisille ja jossa huomioidaan ikääntyvän 

liikkujan tarpeet. Harjoiteltavat liikkeet ovat 

tehokkaita ja selkeitä selkä-, niska- ja ni-

velystävällisiä perusliikkeitä. Toiminnalliset 

harjoitteet kehittävät kehonhallintaa sekä 

tasapainoa ja pilatestyyppisillä lattialiik-

keillä parannetaan erityisesti keskivartalon 

lihasvoimaa ja koko kehon liikkuvuutta. 

Tunnin lopuksi tehdään sykettä laskeva 

venyttely- ja rentousosuus. 

830150 Äijä-jooga  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 32  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ma 17.00–18.00  

Maaria Haltsonen  

69,00 €  

Kurssilla käydään läpi joogan perusteet: 

Kehon ja mielen yhteyden tavoittaminen 

ja tasapainottaminen kehoa vahvistavilla 

ja rentouttavilla liikkeillä. Mukava, joustava 

(lämmin) asu ja oma alusta. 

830154 Astangajooga  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023 Tunteja 48  

Savikannan koulu, liikuntasali  

Ma 18.05–19.35  

Maaria Haltsonen  

82,00 €  

Astanga on fyysistä ja dynaamista joogaa, 

joka voimistaa koko kehoa. Harjoitukses-

sa yhdistetään liike ja tietoinen hengitys. 

Astanga kehittää myös kehonhallintaa ja 

parantaa keskittymiskykyä. Tällä tunnilla 

harjoitellaan oikeaa hengitystekniikkaa 

(ujjayi), lihaslukkojen (bandhat) käyttöä 

sekä alkeistason asentoja (asanat) edeten 

rauhallisesti ja turvallisesti. Dynaaminen 

harjoitus päätetään aina rentoutumiseen. 

Olet myös tervetullut tekemään oman 

harjoituksen Mysorena. Tunnilla tarvitset 

mukavan, joustava asun ja oman alustan. 

830167 kerta Yinjooga etänä  
31.10.–12.12.2022, 9.1.–20.2.2023  

Verkkokurssi  

Yoga Yinful® ohjaaja Sari Tiimonen  

5,00 €  

Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin 25.10. 

alkaen mikäli koko lukuvuoden kurssi 

toteutuu. Kts. sisältö edellisestä koko luku-

vuoden kurssista.

830168 Liikkuva minä -opintopiiri 
yli 75 -vuotiaille (maksuton) 
12.9.–12.12.2022 Tunteja 28  

Kulttuuritalo Virta, taiteilijalämpiö  

Ma 10.00–11.30  

Ulla Siitonen  

Kaipaisitko seuraa ja liikettä arkeen. Suun-

taa askeleesi kohti Liikkuva minä -opinto-

piiriä. Opintopiiri on tarkoitettu kotona asu-

ville ikäihmisille, jotka ovat kiinnostuneet 

hyvinvointinsa kohentamisesta ja itsenäi-

sen selviytymisen edistämisestä. Opinto-

piirissä saa tietoa liikunnan merkityksestä 

vaihtuvien teemojen äärellä tarinoiden. 

Lisäksi piirissä pohditaan arjen sujuvuutta 

ja ideoidaan kuinka lisätä liikettä arkeen. 

Jokaisen kokoontumiskerran lopussa on 

liikuntatuokio. Opintopiiriin voi osallistua 

liikkumisen apuvälineen kanssa esim. 

kävelykeppi tai rollaattori. Osallistuminen 

edellyttää kuitenkin kykyä kävellä lyhyitä 

matkoja. Opintopiirissä ei ole avustajia. 

Avustusta on saatu Aluehallintovirastolta 

veikkausvoittovaroista. 

830165 Hathajoogaa  
13.9.–13.12.2022 Tunteja 24  

Vuoksenniskan koulukeskus, 

uusi sali (E-talo)  

Ti 19.00–20.30  

Hathajoogaohjaaja Sari Tiimonen  

52,00 €  

Hathajooga edistää kehosi liikkuvuutta, 

keskittymiskykyä, vahvistaa kehoa ja rau-

hoittaa mieltä löytäessäsi yhteyden kehoo-

si ja mieleesi. Hengityksen yhdistäminen 

liikkeeseen lisää elinvoimaasi, vastustusky-

kyäsi ja energisoi sekä puhdistaa kehoasi. 

Harjoituksen pituus 90 min., sisältäen 

asanaharjoittelua, aurinkotervehdyksiä, 

hengitysharjoituksia ja lyhyitä rentoutus-

harjoituksia. 

830167 Yinjooga etänä  
31.10.–12.12.2022, 9.1.–20.2.2023 Tunteja 23  

Verkkokurssi  

Yoga Yinful® ohjaaja Sari Tiimonen  

52,00 €  

Joogaa etänä oman aikataulusi mukaan 

nettiyhteydellä varustetun älypuhelimen, 

tabletin tai tietokoneen avulla. Harjoituk-

sen linkki tulee sunnuntaina sähköpostiisi 

ollen voimassa viikon ajan, jonka jälkeen 

saat seuraavan harjoituksen linkin. Kurssi 

koostuu 7 harjoituksesta syyskaudella 

sekä kevätkaudella. Yinjooga on lempeä 

kehon ja mielen yhtäaikainen harjoitus, 

jolla vaikutetaan erityisesti parasympaat-

tiseen hermostoon, joka mm. alentaa 

stressitasoa ja verenpainetta, hidastaa sy-

kettä ja hengitystaajuutta sekä vilkastuttaa 

ruoansulatuselinten toimintoja. Yinjoogan 

asanoissa viipyillään pitkään pyrkien 

venyttämään kehosi sidekudoksia, samalla 

liikkuvuutesi lisääntyy, nestekierto edistyy 

ja mielesi rentoutuu suorittamattomuu-

dessa. Yinjooga sopii kaikille ja erityisesti 

kankeille kehoille ja voimaharjoittelun 

tueksi sekä kiireiselle ja stressaantuneelle. 

Voit ostaa koko lukuvuoden tai yksittäisiä 

tunteja. Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin 

25.10. alkaen, mikäli kurssi toteutuu eli 

koko lukuvuodelle ilmoittautuneita on 

tarpeeksi. Huom! Ohjeet osallistumiseen 

lähetetään sähköpostilla, joten ilmoita 

sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessa! 
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Oikeudet muutoksiin pidätetään


