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Opistosihteerit
Työväenopisto, kuvataide- ja käsityökoulu
Mirja Ruti, 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:
Taija Kananen, kädentaidot puh. 020 617 5405
Maija-Liisa Hallikainen, kuvataide puh. 020 617 5406

Musiikkiopisto
Opetuspaikka Kulttuuritalo Virta, Virastokatu 1, 55100 Imatra
Ann-Christin Forsell-Kirvesmies, piano
Virve Jääskeläinen, harmonikka
Juho Karppinen, kitara
Heikki Kaskela (Reetta Taavilan sijainen),
piano, mupe-opetus (toimipiste)
Simo Koskinen, kitara ja sähkökitara
Nerses Kostandian, sello ja kontrabasso
Anna-Mari Kärkkäinen, apulaisrehtori ja viulu
Katja Laidinen, kantele
Riikka Leiniäinen, saksofoni ja klarinetti
Anna-Leena Matero-Karppinen, piano
Tuija Muona, varhaisiän musiikkikasvatus
Elisa Mäkelä, piano
Eemeli Männistö, sähköbasso
Kalle Pajari, viulu
Varja Pajari, laulu
Elisa Pellinen, pop/jazz -laulu
Olga Pravdina, viulu
Minna Purhonen, viulu
Irma Pylsy, piano (Rautjärvi ja Parikkala)
Tero Savolainen, vaskisoittimet
Marja Syrjälä, huilu
Reetta Taavila, piano, mupe-opetus (toimipiste) virkavapaalla lv 21-22
Tommi Taavila, lyömäsoittimet
Arto Valjakka, mupe-opetus
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 suurimman joukon musiikin ammattilaisia
ja musiikkipedagogeja, jotka opettavat
oppilaitaan suurella sydämellä. Musiikin
perusopinnoissa opetus sisältää pääsoittimen yksityistuntien lisäksi musiikin
perusteita ja historiaa sekä monenlaista
yhteismusisointia. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa tuetaan lapsen kasvua ja
kehitystä omaan ikäänsä sopivalla tavalla
sekä tietysti tutustutetaan 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
seuraavissa soittimissa:
Puupuhaltimia: poikkihuilu, klarinetti,
saksofoni
Vaskipuhaltimia: kornetti, trumpetti,
käyrätorvi, alttotorvi, baritonitorvi,
tenoritorvi, tuuba
Jousisoittimia: viulu, alttoviulu, sello,
kontrabasso
Muut: sähkökitara, sähköbasso, piano,
harmonikka, kantele, kitara, lyömäsoittimet, pop/jazz-laulu (n. 12 v. alkaen).
Tärkeintä harrastamisessa on ilolla soittaminen ja musiikista nauttiminen!
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Miten pääsen mukaan?
Kaikkiin musiikkiopiston opintoihin voi ilmoittautua 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 ilmoittautumisesta.

Musiikin perusopinnot
sekä syventävät opinnot
•
•

•

•

Taiteen perusopetusta musiikin laajan
oppimäärän mukaisesti
imatralaisille, ruokolahtelaisille,
parikkalalaisille ja rautjärveläisille lapsille,
nuorille ja aikuisille
opinnot koostuvat soiton opetuksesta,
yhteismusisoinnista, mupe-opinnoista
sekä esiintymis- ja kuuntelukasvatuksesta
uusien oppilaiden haku pääsääntöisesti
keväisin

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmät
2021–2022
MAANANTAI
15.15–16.00 Perhemuskari
TIISTAI
16.00–16.45 Muskari 3-4 v
16.45–17.30 Muskari 1-2 v
17.45–18.30 Virtavesselitmusiikkiliikuntaryhmä 4-6 v
KESKIVIIKKO
15.15–16.15 Pianovalmennus
16.15–17.15 Ukulelevalmennus
17.30–18.15 Muskari 3-4 v
18.15–19.15 Muskari 5-6 v
TORSTAI
15.45–16.30 Vauvamuskari
16.45–17.30 Muskari 3-4 v
17.30–18.15 Vekarabändi
18.15–19.00 Pianovalmennus
Huom. Muutoksia aikatauluihin saatetaan
tehdä ryhmien toteutumisesta riippuen.

Varhaisiän musiikkikasvatus
•
•
•
•

•

kaikki halukkaat alle kouluikäiset
ovat tervetulleita!
pienet ryhmät ikäluokittain, joita ohjaa
lempeä ja aurinkoinen Tuija-ope
muskariryhmät vauvoista 5–6 -vuotiaisiin
6–8 -vuotiaille soitinvalmennusryhmät
(piano- ja ukulele- sekä Nuvo Toothuiluvalmennus) sekä vekarabändi!
mukaan voi hakea vuoden ympäri:
imatra.eepos.fi

Avoin linja
•
•

•

•

kaikki halukkaat voivat hakeutua
opintoihin
valitse sinulle sopiva opintopaketti
vaihtoehdoistamme ja opiskele
haluamiasi asioita
oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä opettajien resurssien
mukaan
mukaan voi hakea vuoden ympäri:
imatra.eepos.fi

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)

Musiikkiopiston konsertit
2021-2022 (vapaa pääsy)
SYKSY 2021
Ti 28.9. Syyskuun soinnut, klo 18:30
		 Kaleva-sali
Su 10.10. Näppäri-kurssikonsertti, klo 14
		 Karelia-sali
Ti 26.10. Halloween-konsertti, klo 18:30
		 Kaleva-sali

Lukukausimaksut

(14.-21.11. Taideviikko 2021)

Musiikkiopistossa opiskelu on maksullista.
Lukukausimaksut löytyvät musiikkiopiston Internet-sivuilta
www.imatra.fi/virta-opisto

To 18.11.
		
Ti 23.11.
		
Ke 1.12.
		

Virta-festari, klo 17-20
Karelia-sali
Marraskuun melodioita, klo 18:30
Kaleva-sali
Tonttuilun aika, klo 15
Kahvila Virta

Ti 7.12.
		
Ti 14.12.
		
To 16.12.
		

Kohti Sibeliuksen päivää,
klo 18:30, Kaleva-sali
Muskarin joulujuhla, klo 18
Karelia-sali
Musiikkiopiston joulukonsertti
klo 18, Karelia-sali

Opetuskausitiedot:
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

12.8.- 22.12.2021
10.1.- 20.5.2022

LOMA-AJAT:
Syysloma		
Talviloma		
Pääsiäisloma

25.10.- 31.10.2021
28.2.- 6.3.2022
14.4.- 17.4.2022

KEVÄT 2022
Ti 25.1. Sydäntalven tahdit, klo 18:30
		 Kaleva-sali
Ti 22.2. Helmikuun helmiä, klo 18:30
		 Kaleva-sali
Ti 15.3. Musiikkia maaliskuuhun,
		
klo 18:30, Kaleva-sali
Su 27.3. Lastenkonsertti Unten mailla
		
klo 11, Karelia-sali
Su 27.3. Soitinpolku-tapahtuma, klo 12-14
		
Kulttuuritalo Virta
Ti 12.4. Helisevä huhtikuu, klo 18:30
		 Kaleva-sali
Ti 26.4. Sävelten versoja, klo 18
		
Konserttihovi
Ti 17.5. Muskarin kevätjuhla, klo 18
		 Karelia-sali
Ke 18.5. Musiikkiopiston kevätkonsertti
		
klo 18, Karelia-sali
TERVETULOA KONSERTTEIHIN!
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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?
•
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kaikille käsityöstä, muotoilusta ja
kuvataiteesta kiinnostuneille 6–20 v.
lapsille ja nuorille

Miksi käsityön- ja
kuvataiteen perusopetusta
annetaan?
•

•

•

•

mahdollistetaan lapsille ja nuorille 		
käsityön ja kuvataiteen harrastaminen
ja perustaitojen hankkiminen
mahdollistetaan lapsille ja nuorille
taiteiden pitkäjänteinen ja päämäärätietoinen opiskelu
mahdollistetaan lapsille ja nuorille
opiskelu omien kiinnostuksen
kohteiden suuntaisesti
mahdollistetaan lapsille ja nuorille
vuorovaikutukselliset tilanteet
ryhmäoppimisessa, jotka vahvistavat
yhdessä oppimista ja itsetuntemusta

LASTEN JA NUORTEN
KÄSITYÖKOULUN JA KUVATAIDEKOULUN LUKUVUOSI
2021–2022
Ilmoittautuminen
Uusia oppilaita emme tällä hetkellä
valitettavasti voi ottaa.

Opetuskausi
Opetus käynnistyy 30.8. alkavalla viikolla.
Syyslukukausi 30.8. -10.12.2021
Kevätlukukausi 10.1. - 16.5.2022

Loma-ajat:
Syysloma 25. - 31.10.2021
Talviloma 28.2.- 6.3.2022
Pääsiäisloma 14.4.-18.4.2022

Kuvataidekoulu
119803, Kuvataiteen
perusteet 2-3
2.9.–9.12.2021, 13.1.–12.5.2022, Tunteja 40
Tainiotalo, lk G4
To 16.00–17.00
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Tämä on Imatran seudun Pelastakaa
Lapset ry:n tukemaa kuvataiteen perusopetusta lv. 2021-2022. Opiskelu on
tarkoitettu kuvataiteesta kiinnostuneille
8-10v. lapsille. Opintojen tavoitteena on
kuvataiteen perustaitojen hankkiminen ja
oppilaan rohkaiseminen kuvalliseen ilmaisuun. Oppilaan oman taidesuhteen kautta
luodaan käsitystä itsestä ja kuvataiteesta,
ja kehitytään kohti tavoitteellista kuvailmaisua kannustavan kuvallisen työskentelyn avulla. Oppilaan visuaalista lukutaitoa
kehitetään havainnoimalla ympäristöä
moniaistisesti, tulkitsemalla visuaalista
kulttuuria ja käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja. Kannustetaan oppilasta
ilmaisemaan näkemyksiään ja pohditaan
yhdessä kuvataiteen merkityksellisyyttä ja
merkitystä.

kuvailmaisua ja sen reflektointia. Opitaan
monipuolistamaan kuvallisia keinoja ja
prosesseja kuvallisessa työskentelyssä.
Oppilaan visuaalista lukutaitoa kehitetään tutkimalla erilaisia kuvia, ohjataan
tulkitsemaan visuaalista kulttuuria ja
käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja.
Pohditaan kuvataidetta niin historiallisesti
kuin kulttuurisesti. Oppilasta kannustetaan
ilmaisemaan näkemyksiään ja rohkaistaan
tarkastelemaan oman kuvailmaisun merkityksellisyyttä ja merkitystä.

119807, Kuvataiteen
teemaopinnot 1
31.8.–7.12.2021, 11.1.–3.5.2022, Tunteja 90
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ti 16.00–18.15
Maija-Liisa Hallikainen
192,00 €
Opiskelu on tarkoitettu kuvataiteesta
kiinnostuneille 12-17-vuotiaille nuorille.
Syventävissä opinnoissa lisätään edelleen
tietoutta erilaisista kuvallisista materiaa-

leista, välineistä ja tekotavoista. Oppilaat
oppivat yhä pitkäjänteisempään työskentelyyn tiedostaessaan työskentelyn monet
mahdollisuudet ja vaatimukset. Syvennetään ja vahvistetaan omaa ilmaisua.

119808, Kuvataiteen
teemaopinnot 2-3
1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Tunteja 90
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ke 15.30–17.45
Merja Heiskanen
192,00 €
Opiskelu on tarkoitettu kuvataiteesta
kiinnostuneille 12-15- -vuotiaille nuorille. Kuvataiteen syventävissä opinnoissa
syvennetään edelleen tietoutta erilaisista
kuvallisista materiaaleista, välineistä ja tekotavoista. Oppilaat oppivat yhä pitkäjänteisempään työskentelyyn tiedostaessaan
työskentelyn monet mahdollisuudet ja
vaatimukset. Syvennetään ja vahvistetaan
omaa ilmaisua.

119804, Kuvataiteen perusteet 4
30.8.–13.12.2021, 10.1.–9.5.2022, Tunteja 60
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ma 16.30–18.00
Maija-Liisa Hallikainen
142,00 €
Opiskelu on tarkoitettu kuvataiteesta
kiinnostuneille 10-12-v. lapsille. Opintojen
tavoitteena on kuvataiteen perustaitojen
hankkiminen ja oppilaan tukeminen hänen
kuvallisessa ilmaisussaan. Oppilaan taidesuhdetta kehitetään kohti tavoitteellista
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Käsityökoulu

119832, Käsityön perusteet 6
/ teemaopinnot 1

119833, Käsityön
teemaopinnot 1-4

119831, Käsityön perusteet 4

30.8.–29.11.2021, 10.1.–16.5.2022, Tunteja 60
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ma 15.45–17.15
Taija Kananen
142,00 €
Opetusryhmä on tarkoitettu käsityöstä
ja muotoilusta kiinnostuneille 11-13- v.
lapsille ja nuorille. Opinnoissa syvennetään
oppilaan käsityö- ja muotoilutekniikoiden
ja -materiaalien tuntemusta tuotteiden ja
teosten valmistustavoissa. Oppilas vahvistaa omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan
käsityöilmaisussa, harjaannuttaa vuorovaikutus- ja arviointikykyään sekä toteuttaa
omaa persoonaansa tukevia käsityöprojekteja erilaisilla materiaaleilla ja työtavoilla.

1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Tunteja 60
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ke 17.00–18.30
Taija Kananen
142,00 €
Opetusryhmä on tarkoitettu käsityöstä ja
muotoilusta kiinnostuneille 12-17- v. lapsille
ja nuorille. Opinnoissa syvennetään käsityöja muotoilutekniikoiden ja -materiaalien
tuntemusta tuotteiden ja teosten valmistustavoissa sekä oppilaan visuaalista ilmaisua
ja työskentelyä tukevia työtapoja, ja sovelletaan opittuja taitoja ja tietoja käsityössä ja
muotoilussa. Opinnoissa tutkitaan erilaisia
käsityöilmiöitä ja havainnoidaan tuote- ja
esineympäristöä omia käsityöprojekteja
toteuttaen.

31.8.–7.12.2021, 11.1.–3.5.2022, Tunteja 60
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ti 16.15–17.45
Taija Kananen
142,00 €
Opetusryhmä on tarkoitettu käsityöstä,
muotoilusta ja teknologiasta kiinnostuneille 10- 11- v. lapsille. Opinnoissa lisätään oppilaan käsityömateriaalien ja -tekniikoiden
tuntemusta oppilaan uteliaisuutta herättävien tehtävien ja teemojen avulla. Opinnot
tukevat oppilaan kasvua ja itsetuntemusta
elämyksellisellä lähestymistavalla harjaannuttaen eri materiaalien, tekniikoiden ja
työkalujen turvalliseen käyttöön tekemisen
ilon ja keksimisen avulla. Ryhmän opinnot
jatkuvat uuden opetussuunnitelman
mukaisina.
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Työväenopisto
Ilmoittautumis- ja muut ohjeet Työväenopiston kursseille
Ilmoittautuminen
Kurssien toteutumisen varmistat ilmoittautumalla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua
tai viimeisenä mainittuna ilmoittautumispäivänä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan
kurssimaksun. Ilmoittaudu osoitteessa
imatra.fi/virta-opisto tai opiston toimistossa.

Kurssipaikan peruminen
Jos joudut perumaan varaamasi kurssipaikan, tee se viimeistään viimeisenä mainittuna ilmoittautumispäivänä tai vähintään
7 vrk ennen kurssin alkua
•
•
•

ilmoittautumisnumerolla netissä
ilmoittautumispalvelun kautta
sähköpostitse: tyovaenopisto@imatra.fi
kirjallisesti osoitteella Virta-opisto, 		
Virastokatu 1, 55100 Imatra

seuraavin ehdoin:
• Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla
kurssin ensimmäisen opetuskerran
jälkeen
•

Lukukauden kestävillä tai lyhytkursseilla viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä tai vähintään viikko
ennen kurssin alkua

Mikäli perumista ei ole tehty tai opiskelija
ei tule kurssille lainkaan, peritään koko
kurssimaksu. Kurssiperuutusta ei voi tehdä puhelimitse eikä pelkästään opettajalle ilmoittamalla. Laskun maksamatta
jättäminen ei ole myöskään peruutus.

Kurssimaksut
Kurssimaksu on mahdollista maksaa
1. netti-ilmoittautumisen yhteydessä
verkkopankissa (etsi pankkitunnuksesi
valmiiksi ennen ilmoittautumista)
2. myöhemmin sähköpostilla
toimitettavan maksulinkin kautta
Huom! Kurssimaksusta tulee lasku
Imatran kaupungilta, mikäli kurssia ole
aikaisemmin maksettu (syyskuussa
alkavat kurssit laskutetaan lokakuun
aikana ja kesken vuotta alkavat kurssit
kurssin aikana).

•

Smartum-verkkomaksuna
Smartum –linkin kautta

•

ePassilla verkkomaksuna ePassi
–linkin kautta

sun ja mahdollisista materiaali- tai oppikirjakuluista opiskelija vastaa itse. Halutessasi
käyttää Kaikukorttia ilmoittaudu opiston
toimistossa. Sieltä saat myös lisätietoa
kortin käytön ehdoista opistossa.

Alennukset

Kurssin lopettaminen

(Huom! alennusta ei voida myöntää ennakkoon maksetusta kurssimaksusta.)

Mikäli kurssi joudutaan lopettamaan kesken opiskelijoiden vähäisen määrän takia,
ei kurssimaksua palauteta. Kurssimaksua
ei myöskään palauteta, mikäli opiskelija
itse lopettaa kurssin kesken. Kurssia voi
vaihtaa sopimalla asian toimistossa.

•

Eläkeläisillä, työttömillä ja maahanmuuttajilla on mahdollisuus hakea
Opetushallituksen myöntämää
opintoseteliavustusta 15 € yhden
kurssin maksusta.

•

Kelan päivärahaa saavalla työttömällä
on mahdollisuus hakea 50%:n alennusta
kurssimaksusta. Todistus alennusoikeudesta on esitettävä opiston toimistossa
viimeistään 7 vrk ennen kurssin alkua.

•

Mikäli tulet kevätlukukaudeksi syksyllä
alkaneelle kurssille, kurssimaksu on
60% koko lukuvuoden maksusta (alennus huomioidaan toimistossa)

Opintoseteliavustus
Opisto saa Opetushallitukselta opintosetelityyppistä avustusta lukuvuodelle 2021-2022.
Avustukseen oikeutettuja ovat seuraavat
kohderyhmät: maahanmuuttajat, työttömät,
senioriväestö ja eläkeläiset. Avustuksen
saaneiden työttömien ja alle 63-vuotiaiden
eläkeläisten tulee toimittaa todistus
avustusoikeudestaan toimistoon.
Avustus on 15 € / hakija.

Hakeminen
Avustusta voi hakea ilmoittautumisen
yhteydessä verkossa tai vapaamuotoisella
hakemuksella, jossa tulee olla hakijan
nimi, osoite ja puhelinnumero.
Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse
(tyovaenopisto@imatra.fi) tai postitse
os. Virastokatu 1, 55100 Imatra. Hakuaika
16.8.-26.9.2021. Mikäli avustusrahaa ei riitä
kaikille, niin saajat arvotaan.

Kaikukortti
Kaikukortilla voi osallistua työväenopiston
kursseille maksutta. Kortti kattaa kurssimak-

Opetuskerran peruuntuminen
Ryhmä voi peruuntua yhden kerran
lukukauden aikana opettajan sairastumisen vuoksi ilman korvaavaa kertaa.
Jos opettajan poissaoloja tulee enemmän, opisto hankkii sijaisen tai puuttuvat kerrat pidetään erikseen sovittavana
aikana.

Todistukset
Todistuksen saa pyynnöstä, mikäli on
osallistunut vähintään 75 % oppitunneista.
Todistuksen hinta on 8 € ja merkintä edellisistä vuosista 2 € (yli kymmenen vuotta
vanhoja todistuksia ei anneta).

Tiedottaminen
Kurssin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta.
Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta.

Huomioitavaa
Opiskelijat kustantavat itse kaiken opiskelumateriaalin. Oppitunnin pituus on 45
minuuttia. Mahdollisista poikkeusoloista
tiedotamme kotisivuilla

Opetuskausitiedot
lv 2021-2022:
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

13.9.–12.12.2021
10.1.–8.4.2022

Loma-ajat
Syysloma		
Talviloma		
Pääsiäisloma

25.–31.10.2021
28.2.–6.3.2022
14.–18.4.2022
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Yleissivistävä koulutus
Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
009830, Ikääntyneiden
ravitsemus - Vireyttä
seniorivuosiin (maksuton luento)
Ti 5.10.2021 klo 13.00–14.15
Ilm. 28.9. mennessä
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Luennoitsija Maaria Haltsonen,
laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM)
Mitä seniorin kannattaa huomioida ravitsemuksessa? Kuinka turvata riittävää energian- ja proteiinin saantia toimintakyvyn
ylläpitämiseksi? Miten ruoka liittyy muistiin
ja mitä on ”aivoruoka”? Luennolla löydän
läpi myös helppoja vinkkejä ravitsemuksen parantamiseen. Tule kuuntelemaan
ja keskustelemaan aiheesta asiantuntijan
kanssa!

009840, Imatralainen asuu
Saimaa Geoparkissa (maksuton
luento)
To 7.10.2021 klo 14.00–15.30
Ilm. 30.9. mennessä
Kaupungintalo, Valtuustosali
Heli Rautanen
Saimaa Geopark sai UNESCO Global
Geopark- statuksen keväällä. Status nosti
eteläisen Saimaan alueen osaksi merkittäviä kansainvälisiä luontomatkailukohteita.
Saimaa Geopark tekee kehitystyötä elinvoiman tuomiseksi alueelle, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kautta sekä
ympäristökasvatuksessa. Saimaa Geopark
on sinuu ja minuu lähellä, sillä suurin osa
imatralaisista asuu geoparkin alueella.
Luennossa käydään läpi mm. aihepiirejä
geologian vaikutus maisemaan, kulttuuriperinnön ja geologian yhdistäminen,
yritysyhteistyö, kansainvälinen näkyvyys.
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009860, Liikkujan ravitsemus Virtaa treeniin (maksuton luento)

009870, Kohti ihmisarvoista
elämää

To 4.11.2021 klo 18.00–19.15
Ilm. 28.10. mennessä
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Luennoitsija Maaria Haltsonen,
laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM),
liikuntaravitsemuksen asiantuntija,
personal trainer
Ruokavalion avulla voidaan parantaa
jaksamista ja keskittymiskykyä, kohentaa
mielialaa, helpottaa painonhallintaa sekä
lisätä vastustuskykyä. Liikkujan kannalta
katsottuna ravitsemuksella voidaan myös
tehostaa palautumista, vähentää loukkaantumisriskiä, nostaa harjoittelumotivaatiota sekä kehittyä nopeammin. Aktiiviliikkujakin pääsee pitkälle jo muutamalla
ravitsemuksen perusperiaatteella. Tule
mukaan kuulemaan lisää liikkujan ravitsemuksen peruspilareista!

25.1.–22.2.2022, Tunteja 10
Ilm. 18.1. mennessä
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Ti 17.00–18.30
Maritta Pohls
25,00 €
25.1. Vaivaishoitoa ja hyväntekeväisyyttä
1800-luvulla
1.2. Kuntien köyhäinhoitoa, kouluja ja kristillisyyttä 1900-luvun alussa
8.2. Huoltotoimintaa erityisesti lapsille
1920-luvulta lähtien
15.2. Järjestöt auttavat evakkoja ja sotaleskiä sotavuosina
22.2. Hyvinvoinnista tulee kansalaisoikeus

009850, 100 vuotta Lotta Svärdin
perustamisesta
12.10.–9.11.2021, Tunteja 10
Ilm. 5.10. mennessä
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Ti 14.00–15.30
Maritta Pohls
25,00 €
Luennot:
12.10. Itsenäistyminen aktivoi suomalaiset
naiset maanpuolustustyöhön
19.10. Maanpuolustuskoulutusta ja
varainkeruuta: lotat varustautuvat sotaan
26.10. Lottajoukot valmiina kutsun
käydessä: sota syttyy
2.11. Naiset rintamalla ja kotirintamalla
9.11. Lottajärjestön lakkauttaminen ja
mitä siitä seurasi

009414, 8-viikon Mindfulness
-kurssi (MBSR)
7.9.–26.10.2021, Tunteja 27
Ilm. 31.8. mennessä
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Ti 17.00–19.30
Mindfulness-ohjaaja CFM(R) Liisa Flykt
Kurssimaksu 70,00 € + erillinen materiaalimaksu
Kurssi(engl. 8-week MindfulnessBased
Stress Reduction course) kurssi mahdollistaa mindfulnessiin perehtymisen ryhmässä
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. Oma alusta, mukavan lämmin
asu ja pieni eväs mukaan.

009416, Itsensä kehittäminen
ja luova kirjoittaminen
-verkkokurssi
13.9.–10.12.2021, Tunteja 24
Ilm. 6.9. mennessä
Verkkokurssi
Ma 9.00–10.30
Ulla Korhonen
48,00 €
Kurssi sopii kaikille itsensä kehittämisestä
ja kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia itsensä kehittämisen
taitoja, jotka pohjautuvat mindfulnessista,
henkisyydestä, NLP:stä, tunnetaidoista jne.
sekä kirjoitetaan luovasti, terapeutillisesti
ja intuitiivisesti. Kuunneltavat rentoutus- ja
meditaatioharjoitukset tukevat oppimista.
Materiaalit jaetaan ilmoitettuna kurssipäivänä Campwire-verkkokurssialustalle, joka
toimii koko kurssin ajan kokoontumispaikkana. Kurssilaiset eivät kokoonnu tiettyyn
kellonaikaan, vaan tehtävät ja harjoitukset tehdään itsenäisesti. Kurssialustalle
palautetaan viikkotehtävät ja annetaan
muille palautetta sekä voidaan osallistua
halutessa yleiseen keskusteluun. Kurssi
sopii kaiken tasoisille osallistujille.

009417, Me Naiset -ryhmä

009855, Voimavaroja arkeen

16.9.–9.12.2021, Tunteja 24
Ilm. 9.9. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka D249
To 17.00–18.30
Jonna Kuivalainen
48,00 €
Ryhmässä käydään läpi erilaisia naiseuteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita
mielenkiinnon mukaan. Ollaan yhdessä,
keskustellaan, voimaannutaan, tutustutaan
eri aiheisiin ja pidetään yllä naiseuttamme
sekä henkistä hyvinvointia. Kurssin alussa
päätetään kokoontumisien aiheet kurssilaisten toiveiden mukaisesti. (Esimerkkejä aihepiireistä; Minä naisena, henkinen
hyvinvointi, kauneus ja ehostus, koti järjestykseen -siisti ympäristö, fyysinen terveys
-mielekäs liikkuminen, voimaa luonnosta,
seksuaalisuus, luovuuden lähteillä, musiikista iloa, mindfulness, hyvyys ja rakkaus,
haaveet ja unelmat, jaksaminen). Mukaan
vain avoin mieli ja villasukat! Ole juuri se
mitä olet!

3.11.–8.12.2021, Tunteja 12
Ilm. 27.10. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
Ke 18.00–19.30
Outi Kylliäinen
30,00 €
Logoterapian perusajatuksia arjen esimerkein Iltojen aikana tutustumme mm. logoterapian taustaan ja henkisen hyvinvoinnin
perusteisiin. Mietimme myös elämää
ohjaavia arvoja, elämän tarkoitusta sekä
elämää eri ikävaiheissa. Lisäksi vietämme
aikaa ilon lähteillä.

009910, Sukututkimuksen
perusteet
15.9.–8.12.2021, Tunteja 24
Ilm. 8.9. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka D239
Ke 17.30–19.00
Liisa Raitinpää
48,00 €
Kiinnostavatko omat juuret? Tällä kurssilla
rakennetaan 4 sukupolvea kattava sukupuu perehtymällä sukututkimuksen arkistolähteisiin ja haun apuvälineisiin. Lisäksi
kerätään tutkimusta elävöittävää aineistoa
ja verkostoidutaan toisten tutkijoiden kanssa. Oma kannettava tietokone toivottava.
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009920, Bridge-korttipeli
- hyvinvointia aivoillesi
(ilmaiskurssi)
20.9.–29.11.2021
Pääkirjasto, olohuone
Ma 17.00–19.00
Kari Surma-aho
Bridge on korttipeli, jota pelataan 52 kortin
pakalla. Peliä voit pelata melkeinpä missä
vaan, kunhan seurueessa on neljä pelaajaa. Bridgeä pelataan pareittain toista paria
vastaan. Harrastelajina bridge on rento ja
hauska tapa viettää aikaa. Pelitaitosi kehittyy joka kerta kun pelaat. Bridgen opiskelussa tarvitaan teoriaopetusta, mutta pelaamaan pääset jo ensimmäisellä tunnilla.
Kurssin tavoitteena on saavuttaa riittävä
pelitaito, jotta voit osallistua peliin milloin
vain neljättä pelaajaa tarvitaan. Kurssin ve-
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täjän toiveena on, että saavuttaisit kerhotason taidot. Kerhotason pelaajaksi tarvitset
lisäksi kotiharjoittelua tai mahdollisen jatkokurssin. Bridgekerhoja on Suomessa 45
kpl, lähin Lappeenrannassa. Jos kiinnostut
kerhopeleistä, Lappeenrannan Bridgekerho tulee järjestämään kurssin jälkeen
aloittelijapeli-iltoja. Korkeimmalla tasolla
bridge on huippu-urheilua, jota pelataan
MM-tasolle asti. Muistisairauksien estäjänä
bridge on ylivoimainen. Nikolaus Kopernikus-yliopiston tutkimuksen mukaan riski
pienenee jopa 75%. Mitä enemmän pelaat,
sitä paremmin muistat pelaamasi ja jopa
muidenkin pelaajien kortit vielä seuraavanakin päivänä. Ajan myötä tulet hämmästymään miten paljon muistat!

110250, Ikäihmiset irrottelemaan
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Ilm. 9.9. mennessä
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
To 11.45–13.15
Reijo Miettinen
66,00 €
Yli 55-vuotiaiden teatteri-, laulu- ja ilmaisutaidon ryhmä. Äänijumppaa, irrottelua ja
näytelmän harjoittelua sekä esiintymisiä
palvelutaloissa ja ikäihmisten virkistystilaisuuksissa. Kurssin kokoontumispäivä
ja kellonaika voivat yhdessä sopimalla
vaihdella.

Kotitalous
060027, Raakaruokaa arkeen ja
juhlaan
Tulossa syyskaudella, ajankohta
tarkentuu myöhemmin
Mansikkalan koulukeskus,
kotitalousluokka
Virva Heikka
Kuinka valmistetaan tavallista, puhdasta ja
luonnollista ruokaa, jossa kaikki ravintoaineet ovat tallella? Kurssilla opit kehoa
hellivät annokset niin arkeen kuin juhlaan.
Käydään läpi raaka-aineita, valmistustapoja, hyvinvoinnin näkökulmaa ja toteutetaan
käytännössä, helpoin reseptein, ravintorikasta ja herkullista. Kurssille tarvitset
muistiinpanovälineet, esiliinan, päähineen
ja oma sauvasekoitin on suositeltava.

009890, Ruokasieniluento
Ke 25.5.2022 klo 17.30–19.30
Ilm. 18.5. mennessä
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Terhi Niiranen
10,00 €
Käydään läpi yleisimpiä ruokasieniä sekä
niiden keräykseen liittyviä asioita. Luennon
tavoitteena on rohkaista keräämään ja
käyttämään sieniä ruoanvalmistuksessa ja
auttaa tunnistamaan niitä metsässä.

Verkkokurssi
009900, Kuinka aloitan
osakesijoittamisen-verkkokurssi
15.9.–20.10.2021, Tunteja 8
Ilm. 8.9. mennessä
Verkkokurssi
Ke 18.00–19.00
105,00 €
Kurssilla perehdytään osakesijoittamisen
perusteisiin. Opinnot tapahtuvat kokonaan
netin kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla.
Opettaja pitää ryhmälle oppimisalustan
kautta viikoittain luentoja, jossa käydään
läpi teoriaa, harjoituksia ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Arvopaperipörssi
ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelma,
sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit
ja -strategiat. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Kurssin järjestää Viope Education
Oy.
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Musiikki
Vastuuhenkilö Sarianna Purtilo, p. 020 617 5401, sarianna.purtilo@imatra.fi

Yksinlaulu
110120, Yksinlaulu, vapautuville
paikoille ilmoittautuminen
13.9.–10.12.2021, 13.1.–15.4.2022
Kulttuuritalo Virta
Kurssimaksu 105 €/ syksy, 105 €/ kevät.
Ryhmässä kaksi opiskelijaa,
henkilökohtaista opetusta 30 min./vko.
Opettajat Sini Kouvonen tai
Varvara Pajari.
Sinuun otetaan yhteyttä, mikäli
paikka vapautuu.
Yksinlauluopetusta yli 16-vuotiaille.
Kurssilla opetetaan oikea lauluhengitys ja
-tekniikkaa. Kappaleet valitaan opiskelijan toiveet huomioon ottaen. Kurssi sopii
vasta-alkajille että aikaisemmin laulua
harrastaneille.

110121, Yksinlaulu A
Uusia oppilaita otetaan vapautuville
paikoille, ilmoittautuminen kurssinumerolla 110120
17.9.–10.12.2021, 14.1.–8.4.2022,
Kulttuuritalo Virta
Kurssimaksu 105 €/ syksy, 105 €/ kevät.
Varvara Pajari
Laulutuntien sopimiset opettajalta
ma 6.9.2021 klo 10-12 sekä ti 7.9.2021
klo 17.30-20.00. p. 040-5049856.

110122, Yksinlaulu B
Uusia oppilaita otetaan vapautuville
paikoille, ilmoittautuminen kurssinumerolla 110120
15.9.–9.12.2021, 12.1.–7.4.2022
Kulttuuritalo Virta
Kurssimaksu 105 €/ syksy, 105 €/ kevät
Sini Kouvonen
Laulutuntien sopimiset opettajalta
numerosta p. 040-7434372 viikolla 36.

110125, Yksinlaulu lyhytkurssi
Henkilökohtaista laulunopetusta
8 opetuskertaa á 45 min
ajalla 15.9.–8.12.2021, kurssimaksu 105 €
Mansikkalan koulukeskus
Sini Kouvonen
Laulutuntien sopimiset opettajalta
numerosta p. 040-7434372 viikolla 36.
Hengitystekniikan ja äänenmuodostuksen
yksilöllistä opetusta oppilaan valitsemiin
lauluihin soveltaen. Käyttökelpoisinta
laulumateriaalia klassinen tai sen tyylinen
laulumusiikki, esimerkiksi kansanlaulut,
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helpot musikaalisävelmät ja melodinen
musiikki yleensä.

Soitonopetus
110180, Pianonsoitto, vapautuville
paikoille ilmoittautuminen
13.9.–13.12.2021, 11.1.–8.4.2022
Kulttuuritalo Virta
90,00 €
Sinuun otetaan yhteyttä, mikäli
paikka vapautuu.
Henkilökohtaista soitonopetusta 30 min
joka toinen viikko. Opettajat Anja Mauranen
ja Varvara Pajari.

110181, Pianonsoitto A
Uusia oppilaita otetaan vapautuville
paikoille, ilmoittautuminen kurssinumerolla 110180
13.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022
Kulttuuritalo Virta
Varvara Pajari
90,00 €
Henkilökohtaista soitonopetusta 30 min.
joka toinen viikko, vasta-alkajille tai aiemmin soittoa harrastaneille. Henkilökohtaisen soittoajan sopiminen opettajalta
ma 6.9.2021 klo 10-12 sekä ti 7.9.2021
klo 17.30-20.00 p. 040-5049856.

110182, Pianonsoitto B
Uusia oppilaita otetaan vapautuville
paikoille, ilmoittautuminen kurssinumerolla 110180
14.9.–7.12.2021, 11.1.–6.4.2022
Kulttuuritalo Virta, lk 353
Anja Mauranen
90,00 €
Henkilökohtaista soitonopetusta 30 min.
joka toinen viikko, vasta-alkajille sekä
aiemmin soittaneille. Kurssi voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäopetuksena.
Soittoaikojen sopiminen 7.9.2021
klo 16-16.30 paikan päällä, mikäli et pääse
paikalle voit toiveesi esittää opettajalle
p. 040-7044077.

110187, Huilunsoiton alkeita
aikuisille
15.9.–8.12.2021, Tunteja 16
Kulttuuritalo Virta, muskaritila
Ke 18.30–19.30
Marja Syrjälä
72,00 €
Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille hui-

lunsoiton alkeista kiinnostuneille. Opetusta
3 oppilaan ryhmässä 60 min. viikossa. Ei
vaadi aikaisempaa kokemusta tai nuotinlukutaitoa.

Musiikki
110130, Viihdekuoro,
Karelia Singers
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus
Ma 17.30–19.45
Anna-Mari Kärkkäinen
94,00 €
Kaikille viihdekuorolaulusta kiinnostuneille esiintymisiin tähtäävää kuorolaulua.
Laulamme 2-4-äänistä ohjelmistoa, mutta
nuotinlukutaito ei ole välttämätön. Stemmojen harjoittelua, yhteislaulutekniikkaa
ja -ilmaisua. Monipuolisen, viihdemusiikkiin painottuvan ohjelmiston harjoittelua
hyvällä meiningillä. Uusia laulajia kaivataan, erityisesti miesääniä!

110131, Laulu soi
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, lk C136
Ke 18.30–20.00
Sini Kouvonen
66,00 €
Yhteislauluryhmä kaikille laulamisesta
pitäville. Ryhmässä voit laulaa ilman suorituspaineita. Laulut valitaan ryhmäläisten
toiveiden mukaan. Monistemaksu tai laulukirjan hankinta ei kuulu kurssimaksuun.

110132, Tartun mikkiin
19.9.–12.12.2021, 23.1.–10.4.2022,
Tunteja 96
Mansikkalan koulukeskus, musiikkiluokka C123
Su 11.00–17.15
Teija Immonen
120,00 €
Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, mikrofonin käyttöä ja esiintymistaitoa. Äänentoistolaitteet käytettävissä, säestyssoittimena
kosketinsoittimet sekä tarvittaessa piano ja
harmonikka. Workshop-opetus: jokaisella
oppilaalla oma 30 minuutin aika, muut
oppilaat seuraavat opetusta. Opetusta
sunnuntaisin klo 11.00 - 17.15 syyslukukaudella 19.9., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.
ja kevätlukukaudella 23.1., 6.2., 20.2., 13.3.,
27.3. ja 10.4.

110132A, Tartun mikkiin
passiivioppilas
19.9.–12.12.2021, 23.1.–10.4.2022,
Tunteja 96
Mansikkalan koulukeskus, lk C136
Su 11.00–17.15
Teija Immonen
60,00 €
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 19.9., 10.10., 24.10.,
14.11., 28.11. ja 12.12. ja kevätlukukaudella
23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3. ja 10.4.

110134, Laulukoulu, taso 3
19.9.–12.12.2021, 23.1.–10.4.2022,
Tunteja 24
Mansikkalan koulukeskus, musiikkiluokka C123
Su 17.30–19.00
Teija Immonen
69,00 €
Sävelpuhtaan alueen laajentamista entisestään opettajan laatiman vaativuusluokittelun mukaisesti äänenkäyttöä kehittäen.
Opetusta sunnuntaisin klo 17.30-19.00,
opetuspäivät syyslukukaudella 19.9., 10.10.,
24.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. ja kevätlukukaudella 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3. ja 10.4.
Opetusmateriaalina Kultainen laulukirja.
Oppilaat hankkivat kirjan itse.

110135, Iskelmälaulajan
toivelaulut netissä
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Verkkokurssi
Ti 17.30–19.00
Teija Immonen
66,00 €
Opi laulamaan iskelmiä! Laulamme etenkin tanssittavia iskelmiä, esimerkiksi cha
cha cha, fox, hidas valssi, humppa, jenkka,
jive, masurkka, polkka, rock, rumba,
samba, tango ja valssi. Oppilaat äänestävät
opettajan antamista vaihtoehdoista kullak-

in opetuskerralla harjoiteltavat kappaleet.
Kukin oppilas kuulee vain opettajan
antaman ohjauksen, jonka mukaan voi harjoitella kurssin aikana. Lauluja harjoitellaan
oppilaiden tarpeiden mukaan kolmella eri
tavalla:
• opettajan mallin mukaan
• melodiatuettuna
• pelkän taustan päälle
Kurssi pidetään etäopetuksena
Google Meet -alustalla. Muistathan
antaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi verkkokurssille!

110136, Laulun yksilöopetus
netissä
13.9.–12.12.2021, 10.1.–10.4.2022
Verkkokurssi
Ma 16.00–20.00, Ti 16.00–20.00,
Pe 16.00–20.00
Teija Immonen
62,00 €
Laulun yksilöopetusta 5 x 45 min oppitunnin paketteina (maanantaisin, tiistaisin tai
perjantaisin klo 16-20 välillä). Harjoiteltavat
laulut valitset yhdessä opettajan kanssa.
Saat käyttöösi 5 laulua, jotka ovat harjoitustaustoineen sinulle sopivassa sävellajissa. 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.

110140, Kehitysvammaisten
musiikki- ja teatteriryhmä
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, musiikkiluokka C123
Ma 16.00–17.30
Heini Vesterinen
66,00 €
Musiikkiteatteriesityksen valmistaminen.

110150, Big Band
19.9.–12.12.2021, 16.1.–10.4.2022,
Tunteja 96
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Su 19.00–21.30
Antti Rissanen
148,00 €
Big Band- ohjelmistoa monipuolisesti,
sisältää mm. swing- fraseerauksen perusteita ja Big Band- musiikin estetiikkaa.

110151, Vuoksi Big Band
29.8.–12.12.2021, 16.1.–29.5.2022, Tunteja 56
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Su 16.30–18.00
Stina Myllys
96,00 €
Vuoksi Big Band on harrastelijatason
big band, joka kerää yhteen niin uransa
alkutaipaleella olevat kuin pidemmällekin
soittamisessa ehtineet puhallinsoittajat.
Komppisoittajilta toivotaan sujuvaa nuotinlukutaitoa. Harjoituksissa keskitymme
rytmimusiikkiin soolonsoittoa unohtamatta. Esiinnymme säännöllisesti erilaisissa
tapahtumissa. Musiikkiopiston oppilaille
bändi on maksuton. tiedustelut:
stina.myllys@edu.imatra.fi

110160, Yhteissoittoa
harmonikalla, jatkoryhmä
16.9.–9.12.2021, 13.1.–14.4.2022, Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, lk D113
To 18.15–20.30
Pasi Suikkanen
94,00 €
Tavoitteellista harmonikkaorkesteritoimintaa
monipuolisella ohjelmistolla. Opiskelijoilta
edellytetään välttävää nuotinlukutaitoa sekä
aiempaa soittokokemusta.
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Kielet
Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi
Eurooppalainen viitekehys määrittelee kielen kuullun, luetun, kirjallisen tuottamisen
ja puhumisen taitotasot. Kurssien kohdalla
on maininta siitä mille taitotasolle kyseinen
kurssi tähtää. Tarkempia tietoja taitotasojen
kuvauksista saat: www.imatra.fi/
virta-opisto/opetustarjonta/kielet

Suomi
120110, Suomi vieraana kielenä 1
14.9.–9.12.2021, 11.1.–7.4.2022, Tunteja 96
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ti 17.15–18.45 ja To 19.00–20.30
Anne Piironen
115,00 €
Suomen kielen alkeiskurssi. Oppikirjana
Suomen mestari 1. UUDISTETTU PAINOS.
Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun.
Finnish language course for beginners.
Textbook Suomen mestari 1. NEW
EDITION. Kurssi sijoittuu eurooppalaisessa
viitekehyksessä taitotasolle A1.

120120, Suomi vieraana kielenä 2
13.9.–8.12.2021, 10.1.–11.4.2022, Tunteja 96
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ma 15.30–17.00 ja Ke 19.00–20.30
Anne Piironen
115,00 €
Jatka suomen kielen perusteiden opiskelua! Oppikirjana Suomen mestari 2. Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. Oppikirja
Suomen mestari 2 sijoittuu taitotasolle A2
eurooppalaisessa viitekehyksessä.
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120150, Suomen kielen puhetta
aktivoiva kurssi

120335, Very Easy Weekend
Chatting - englannin viikonlopun
puhekurssi

16.9.–6.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
To 15.30–17.00
Anne Piironen
70,00 €
Harjoittele sujuvaa suomea puhekurssilla!
Kurssi sopii esimerkiksi oppikirjat Suomen mestari 1 ja 2 opiskelleille. Opettajan
monistemateriaali. Monistemaksu kuuluu
kurssimaksuun. Sijoittuu eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasolle A2-B1.

La-su 23.–24.10.2021 klo 10.00–13.00,
Tunteja 8
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
22,00 €
Rohkeasti englanniksi - rohkaistu puhumaan! Harjoittelemme helppoja puhetilanteita, fraaseja ja reagointia. Opettajan
materiaali. Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. Kurssi sijoittuu eurooppalaisessa
viitekehyksessä taitotasolle A1.

Englanti

120340, First Steps First
- Jatkoaskelia englantiin

120330, Startti englantiin - jatko
17.9.–10.12.2021, 14.1.–8.4.2022, Tunteja 48
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Pe 10.00–11.30
Anne Piironen
69,00 €
Tavoitteena käytännön englannintaito opiskele perusteet tai kertaa unohtuneet
asiat! Jatkamme oppikirjan Everyday
English 1 parissa, sivulta 96 eteenpäin.
Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun.

16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
To 17.15–18.45
Anne Piironen
69,00 €
Opi lisää käytännön englantia! Treenaa
monipuolisia arkielämän puhetilanteita ja
matkailuenglantia perustason kurssilla.
Oppikirjana Everyday English 2, jatkamme sivulta 85 eteenpäin. Monistemaksu
sisältyy kurssimaksuun. Oppikirja Everyday
English 2 sijoittuu eurooppalaisessa viitekehyksessä taitotasolle A1-A2.

120345, Brush up Your English Englannin helppoa kielioppia

120360, Take More Steps into
English

13.9.–29.11.2021, Tunteja 22
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ma 17.15–18.45
Anne Piironen
40,00 €
Englannin rakenteet haltuun! Kerrataan
englannin kieliopin perusteita monipuolisin
harjoituksin. Opettajan materiaali. Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. Kurssi
sijoittuu taitotasolle A1-A2 eurooppalaisessa
viitekehyksessä.

13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ma 19.00–20.30
Anne Piironen
69,00 €
Treenaa lisää englantia ja selviä matkoilla! Opiskele sanastoa ja perusrakenteita
oppikirjan Everyday English 3 mukaan ja
rohkaistu käyttämään kieltä. Monistemaksu
sisältyy kurssimaksuun. Oppikirja Everyday
English 3 sijoittuu taitotasolle A2 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

120350, Travel in English Matkailuenglantia
10.1.–4.4.2022, Tunteja 24
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ma 17.15–18.45
Anne Piironen
43,00 €
Englannin taito matkaevääksi mukaan!
Harjoittelemme matkailusanastoa ja
käytännön matkailutilanteita. Opettajan
materiaali. Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun. Kurssi sijoittuu taitotasolle A1-A2
eurooppalaisessa viitekehyksessä.

120355, Englannin prepositioiden
ABC - viikonlopun etäkurssi
La-su 2.–3.10.2021 klo 10.00–13.00,
Tunteja 8
Verkkokurssi
Anne Piironen
20,00 €
Nyt englannin prepositioiden peruskäyttö
haltuun viikonlopun etäkurssilla! Tarkempia
tietoja opiskelukäytännöistä ilmoittautuneille
sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi
sijoittuu taitotasolle A1-A2 eurooppalaisessa
viitekehyksessä.

120364, Easy Chatting in English
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ti 19.00–20.30
Anne Piironen
69,00 €
Say it in English - rohkaistu käyttämään
englannin kieltä! Keskustelemme kiinnostavista aiheista tavoitteenamme saada
varmuutta suulliseen kielitaitoon. Opettajan materiaali. Monistemaksu sisältyy
kurssimaksuun. Kurssi sijoittuu taitotasolle
A2 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

120366, Tuesday Morning English
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Ti 10.00–11.30
Anne Piironen
69,00 €
Practice makes perfect! Kartuta englannin
osaamistasi ja kehitä suullista kielitaitoasi monipuolisin ja runsain harjoituksin
jatkotason kurssilla. Oppikirjana Everyday
English 4, jatkamme sivulta 123 eteenpäin.
Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun.
Oppikirja Everyday English 4 sijoittuu eurooppalaisessa viitekehyksessä taitotasolle
A2-B1.

Saksa
120470, Deutsch im Griff
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F119
Ke 17.15–18.45
Anne Piironen
69,00 €
Sujuvasti saksaksi - syvennä osaamistasi!
Harjoittele monipuolisesti jatko-, keskustelutasolla, keskustele kiinnostavista aiheista
ja kartuta sanavarastoasi. Oppikirjana
Genau 7-8, jatkamme sivulta 69 eteenpäin.
Monistemaksu sisältyy kurssimaksuun.
Kurssi sijoittuu taitotasolle B1-B2 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Venäjä
120610, Venäjä 1
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
Ti 17.15–18.45
Irja Karpenko
66,00 €
Alkeiskurssi, jolla tutustumme ensin kirjaimiin ja äänteisiin. Kurssin jälkeen osaamme
kertoa itsestämme perusasioita. Oppikirjana Kafe Piter 1 UUSITTU PAINOS. Sijoittuu
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle
A1.

120630, Venäjä 3A
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
Ma 17.15–18.45
Irja Karpenko
66,00 €
Venäjän perustason kurssin jatkoa. Oppikirjana Kafe Piter! 1 kappaleesta 11 eteenpäin. Kurssi sijoittuu tasolle A1 eurooppalaisessa viitekehyksessä.
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120631, Venäjä 3B
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
To 10.00–11.30Irja Karpenko
66,00 €
Perustason rauhallisesti etenevä kurssi.
Kertauksen jälkeen jatkamme oppikirjasta
Kafe Piter 1 kappaleesta 11. Kurssi sijoittuu
tasolle A1 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

120632, Kafe Piter 1
kertauskurssi
15.9.–8.12.2021, Tunteja 24
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
Ke 10.00–11.30
Irja Karpenko
39,00 €
Kertaamme yksikön sijat ja menneen ajan
(preteriti). Kurssi sijoittuu tasolle A1 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

120650, Venäjä 6
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
To 19.00–20.30
Irja Karpenko
66,00 €
Keskitason kurssi. Kertauksen jälkeen
jatkamme oppikirjasta Kafe Piter 2 kappaleesta 1-4 kertaus. Aiheina mm. terveys,
ulkonäkö, pukeutuminen, teatteri, elokuvat
ja opiskelu.

120661, Venäjän verbikurssi
16.9.–9.12.2021, Tunteja 24
Mansikkalan koulukeskus, luokka F114
To 17.15–18.45
Irja Karpenko
39,00 €
Kaikki verbeistä: etuliitteettömät, etuliit-
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teiset sekä kuvaannolliset merkitykset.
Oppikirjana Знаю и люблю русские
глаголы tekijä А.Д. Кривоносов. Kurssi
sijoittuu tasolle A2-B1 eurooppalaisessa
viitekehyksessä.

120662, Venäjän liikeverbien
jatkokurssi
13.9.–29.11.2021, Tunteja 22
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
Ma 19.00–20.30
Irja Karpenko
36,00 €
Venäjän liikeverbien jatkokurssi. Oppikirjana Приходите, приезжайте, прилетайте.
Kurssi sijoittuu tasolle A2-B1 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Ranska
120510, Ranska 1
17.9.–10.12.2021, 14.1.–8.4.2022, Tunteja 48
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-Sali, Taiteilijalämpiö
Pe 9.00–10.30
Antti Tapaninaho
66,00 €
Alkeistasolta liikkeelle lähtevä kurssi, jolla
tutustutaan ranskan kieleen ja kulttuuriin.
Opit tervehtimään, kertomaan itsestäsi ja
muodostamaan kysymyksiä. Oppikirjana
Escalier 1. Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A1.

Espanja

120699, Venäjän keskustelu

120710, Espanja 1

14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F121
Ti 19.00–20.30
Irja Karpenko
66,00 €
Edistyneen kielentaitotason keskustelupainotteinen kurssi. Oppikirjana ”Общаемся
на русском”, tekijä Н.И. Баско. Lisäksi
runsaasti keskustelua ja puheharjoituksia,
sanomalehtiartikkeleita ja venäläisiä lauluja. Kurssi sijoittuu tasolle B2 eurooppalaisessa viitekehyksessä.

14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka D106
Ti 19.00–20.30
Franca Santiá
66,00 €
Alkeiskurssi. Oppikirjana ”¡Fantástico!”
1 alusta. Opiskelemme espanjaa alusta arkipäiväisten ja matkailutilanteiden
myötä erilaisten kuuntelu-, keskustelu- ja
rakenneharjoitusten avulla. Tutustumme
Espanjaan ja Latinalaisen Amerikan espanjankielisiin maihin sekä niiden kulttuureihin.
Sijoittuu eurooppalaisessa viitekehyksessä
taitotasolle A1.

120721, De viaje Espanjaa matkalle
16.9.–9.12.2021, Tunteja 24
Mansikkalan koulukeskus, luokka D106
To 19.00–20.30
Franca Santiá
39,00 €
Matkailuespanjan alkeiskurssi. Oppikirjana ”De viaje”. Tutustumiskurssi Espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opas matkan
suunnitteluun Espanjaan tai Latinalaisen
Amerikan maihin ja niiden kulttuureihin.
Sijoittuu eurooppalaisessa viitekehyksessä
taitotasolle A1.

120740, Espanja 4

120790, Conversando en español

120820, Italia 2

15.9.–8.12.2021, Tunteja 24
Mansikkalan koulukeskus, luokka D106
Ke 17.30–19.00
Franca Santiá
39,00 €
Oppikirjana ¡Avanzamos! Kehitämme
puhumisen valmiuksia, laajennamme sanavarastoa ja kielioppia. Aiheina espanjankielisten mm. maiden historia ja kulttuuri,
nyky-yhteiskuntien ja ympäristön tila,
maahanmuutto. Sijoittuu eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasolle B1-B2.

16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F113
To 15.30–17.00
Antti Tapaninaho
66,00 €
Alkeiskurssin jatko oppikirjana Bella vista 1,
kappaleesta 7 Jatkamme italian kieleen ja
kulttuuriin tutustumista. Aiheina mm. majoitus, ruoka- ja vaatekaupassa asioiminen,
perheestä ja arkirutiineista kertominen.
Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasolle A1.

Italia

120821, Italian helppo
verbikurssi verkossa

13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka D106
Ma 19.00–20.30
Franca Santiá
66,00 €
Keskitason kurssi. Oppikirjana ”¡Fantástico!”
2 kappaleesta 7 eteenpäin. Arkipäivän perhe-elämän tilanteita. Matkailuun liittyviä
aiheita Espanjasta, Kuubasta ja Chilestä.
Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasolle A2.

120810, Italia 1

120770, Espanja 7

120812, Matkailuitalian
lyhytkurssi

15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka D106
Ke 19.00–20.30
Franca Santiá
66,00 €
Edistyneen tason kurssi. Oppikirjana
”¡Fantástico!” 3 kappaleesta 10 eteenpäin.
Arkipäivän kanssakäymistilanteita tarkoituksena kehittää suullista ilmaisua. Aiheita
liittyen Etelä-Espanjaan ja Meksikoon.
Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasolla A2.

16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, luokka F113
To 17.15–18.45
Antti Tapaninaho
66,00 €
Alkeiskurssi, oppikirjana Bella vista 1,
kappaleesta 1. Aiheina mm. itsensä esittely,
erilaiset asiointitilanteet (ravintola, kahvila,
apteekki, lehtikioski), liikennevälineet ja
ammatit. Kurssi sijoittuu eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasolle A1.

1.–9.9.2021, Tunteja 12
Mansikkalan koulukeskus, luokka F113
Ke ja to 17.00–19.15
Antti Tapaninaho
27,00 €
Matkailuitalian kurssilla tutustutaan Italiaan
matkailijan näkökulmasta. Matkailijaa
hyödyttävien fraasien ja sanojen lisäksi
kurssilla käydään läpi myös peruskielioppia
ja tutustutaan italian ääntämiseen. Keskitymme erityisesti matkailijaa kiinnostaviin
teemoihin, kuten kaupoissa, ravintoloissa,
museoissa ja toreilla asioimiseen. Lisäksi
keskustelemme liikennevälineistä, ruokakulttuurista ja eri matkakohteista Italiassa.
Sopii niin vasta-alkajille kuin esimerkiksi 1-2
vuotta kieltä opiskelleille. Opettajan materiaali. Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasolle A1.

7.–28.11.2021, Tunteja 12
Verkkokurssi
Su 10.00–12.15
Antti Tapaninaho
24,00 €
Kertaamme kurssilla italian kielen verbioppia. Aiheina säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesens, gerundi, refleksiiviverbit ja perfekti eli passato prossimo.
Sopii 1-2 vuotta opiskelleille. Tunnilla
teemme runsaasti harjoituksia ja tutustumme uusiin teksteihin, joita tarkastelemme
verbiopin näkökulmasta. Opettajan materiaali. Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasolle A1-A2.

120830, Italia 3
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Kulttuuritalo Virta, vierashuone
To 13.30–15.00
Antti Tapaninaho
66,00 €
Italian jatkokurssi, oppikirjana Bella vista
2, kappaleesta 1. Aiheina mm. ruoanlaitto, nähtävyydet, lomanvietto ja opiskelu.
Lisäksi syvennetään Italian maa- ja kulttuuritietoisuutta. Kurssin aikana käsitellään italian peruskielioppia alkeiskurssia
syvemmin. Sijoittuu eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasolle A2.
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Tietotekniikka
Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi

Koko lukuvuoden kurssit
340100, Tietotupa
- apupoika auttaa
16.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Kulttuuritalo Virta
Kari Salin
Kertamaksu 6,00 €
Tietotuvassa saat henkilökohtaista apua
tietokoneeseen liittyviin ongelmiin esim.
päivitykset, asennukset. Voit myös tulla
harjoittelemaan tietokoneen käyttöä esim.
sähköposti, laskujen maksu jne. Tupaan
varataan aika opettajalta sähköpostilla:
kari.salin@imatra.fi tai soittamalla / laittamalla tekstiviesti p. 020 617 5402. Tämä
palvelu on kaikille avuntarvitsijoille.

Syksyn kurssit
340200, Valo- ja videokuvaus
mobiililaitteella
13.–15.9.2021, Tunteja 8
Ilm. 6.9. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka D249
Ma ja ke 17.15–20.30
Markus Lehteinen
20,00 €
Opi ottamaan mobiililaitteellasi parempia
kuvia. Kurssilla harjoitellaan erilaisia kuvaustilanteita esim. valaistuksen ja liikkeen
vaikutusta, sekä sommittelua. Opetellaan
kuvaustilanteen merkitys lopputulokseen,
kuvien editointi ja kuvakirjaston organisointi. Harjoittelemme myös videokuvauksen perusasioita. Kurssilla käytetään omia
Android ja Applen puhelimia ja tabletteja.
Opettajana on valo- ja videokuvauksen pitkäaikainen ammattilainen. Olet lämpimästi
tervetullut kurssille oppimaan paremmaksi
kuvaajaksi!
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340201, Hitaasti hyvä tulee
-digikurssi

340204, Tutustutaan omaan
älypuhelimeen, syksy

16.9.–25.11.2021, Tunteja 20
Ilm. 9.9. mennessä
Kulttuuritalo Virta
To 11.00–12.30
Kari Salin
36,00 €
Tällä kurssilla tutustumme oman tietokoneen käyttöön. Rauhallisessa tahdissa
etenemme yhdessä läpi tietotekniikan
ongelmakohtien. Opimme internetin ja
sähköpostin metkut. Väistämme sudenkuopat erilaisten palvelujen käytössä.
Tämä kurssi sopii jokaiselle. Omat kannettavat matkaan.

28.9.–19.10.2021, Tunteja 12
Ilm. 21.9. mennessä
Kulttuuritalo Virta, taiteilijalämpiö
Ti 9.30–11.45
Kari Salin
24,00 €
Kurssilla tutustutaan Android-käyttöjärjestelmää (muut kuin Applen laitteet)
käyttävän tablettitietokoneen ja puhelimen
käyttöön, asetuksiin ja sovelluksiin. Kurssi
sopii kaikille. Omat laitteet matkaan.

340202, Kännykkäkuvauksen
perusteet senioreille
20.–22.9.2021, Tunteja 6
Ilm. 13.9. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka D249
Ma ja ke 16.30–19.00
Markus Lehteinen
16,00 €
Opi helposti matkapuhelimella valokuvaaminen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia kuvaustilanteita. Opetellaan myös valokuvien
poistaminen, järjesteleminen, editoiminen
ja lähettäminen puhelimella. Kurssilla käytetään omia Android ja Applen matkapuhelimia ja tabletteja. Opettajana on valo- ja
videokuvauksen pitkäaikainen ammattilainen. Olet lämpimästi tervetullut kurssille
oppimaan paremmaksi kuvaajaksi!

340208, Mitä olen unohtanut
-kertauskurssi
2.11.–7.12.2021, Tunteja 18
Ilm. 26.10. mennessä
Kulttuuritalo Virta
Ti 9.30–11.45
Kari Salin
34,00 €
Tällä kurssilla palautamme mieleen
mahdollisesti hieman ruostuneita taitoja.
Kertaamme monipuolisesti mm. internetiin ja sähköpostiin sekä oman koneen
ja tiedostojen hallintaan liittyviä asioita.
Mitenkähän tekstiä muokattiin ja kuvia
lisättiin? Löydämme vastauksia moniin
ongelmiin. Tämä kurssi sopii kaikille jonkin
verran tietokonetta käyttäneille, jotka
muistavat, että tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Omat kannettavat matkaan.

Kevään kurssit
340301, Arjen tietotekniikkaa
20.1.–17.2.2022, Tunteja 15
Ilm. 13.1. mennessä
Mansikkalan koulukeskus, luokka D249
To 17.00–19.15
Kari Salin
30,00 €
Tällä kurssilla tutustumme arkipäivän
tarpeellisiin ohjelmiin ja palveluihin. Minkälaisia ohjelmia ja tunnuksia tarvitsen?
Miten hoidan asioita verkossa ja mitä pitää
huomioida? Selvitämme esimerkiksi sen,
kuinka ostan junalipun, varaan aikoja tai
teen veroilmoituksen. Tämä kurssi sopii
jokaiselle. Omat kannettavat matkaan.

340302, Tutustutaan omaan
älypuhelimeen, kevät

340304, Mobiililaite - kertaus- ja
jatkokurssi

25.1.–15.2.2022, Tunteja 12
Ilm. 18.1. mennessä
Kulttuuritalo Virta, taiteilijalämpiö
Ti 13.00–15.15
Kari Salin
24,00 €
Kurssilla tutustutaan Android-käyttöjärjestelmää (muut kuin Applen laitteet)
käyttävän tablettitietokoneen ja puhelimen
käyttöön, asetuksiin ja sovelluksiin. Omat
mobiililaitteet matkaan.

28.–22.3.2022, Tunteja 9
Ilm. 24.2. mennessä
Kulttuuritalo Virta, taiteilijalämpiö
Ti 13.00–15.15
Kari Salin
22,00 €
Kurssilla kerrataan ja opetellaan
Android-käyttöjärjestelmää käyttävän
tablettitietokoneen ja puhelimen käyttöä
sekä sovelluksia hieman syvällisemmin.
Tutustumme play-kaupan tarjontaan ja siihen millaisia hyödyllisiä ohjelmia löytyy eri
tarkoituksiin. Omat mobiililaitteet matkaan.
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Verkkokurssit
340810, 3D-peligrafiikka
ja animaatiot
13.9.–18.10.2021, Tunteja 8
Ilm. 6.9. mennessä
Verkkokurssi
Ma 18.00–19.00
105,00 €
Kurssilla tutustutaan peleissä tarvittavan
3D-grafiikan ja animaatioiden tuottamiseen. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin
kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi
käsin joustavalla aikataululla. Tutori pitää
ryhmälle viikoittain videotapaamisia, jossa
käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä.Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin
arkipäivisin. Kurssilla opiskellaan suositun
Blender 3D-grafiikkaohjelmiston käyttöä.
Blender on ilmainen avoimen lähdekoodin
ohjelma, jolla voi tuottaa ammattitasoista
materiaalia. Kurssilla läpikäydään ohjelman
käytön perusteet, sekä tehdään erilaisia
harjoitteita 3D-mallinnuksesta ja animaatioista. Kurssin jälkeen opiskelija osaa
3D-grafiikan tuottamisen perusteet, mikä
antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn.
Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista,
mutta perusosaaminen erilaisten grafiikkasovellusten (esim. Gimp, Inkscape)
käytöstä on eduksi. Kurssille luonteva
jatko-osa on 3D-pelikehitys, jossa toteutetaan 3D-peli. Kurssin järjestää Viope
Education Oy.
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340820, Python-ohjelmoinnin
perusteet, osa 1
14.9.–19.10.2021, Tunteja 8
Ilm. 7.9. mennessä
Verkkokurssi
Ti 18.00–19.00
105,00 €
Kurssi johdattaa askel askeleelta Pythonohjelmoinnin maailmaan. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opiskella
esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla.Tutori pitää ryhmälle viikoittain videotapaamisia, jossa käydään läpi tehtäviä
ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Tutori
vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin
kysymyksiin arkipäivisin.
Johdatus ohjelmointiin, tulostaminen,
muuttujat, valmiiden metodien käyttäminen, valintarakenteet, toistorakenteet sekä
tiedostojen käsittely. Kurssi sopii kaikille
ohjelmoinnista kiinnostuneille sekä ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Tälle kurssille on tarjolla jatkokurssi, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa
2. Kurssin järjestää Viope Education Oy.

340830, 3D-pelikehitys
25.10.–29.11.2021, Tunteja 8
Ilm. 18.10. mennessä
Verkkokurssi
Ma 18.00–19.00
105,00 €
Kurssilla tutustutaan 3D-pelien tekemiseen Unity3D-pelinkehitysohjelmistolla. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin
kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi
käsin joustavalla aikataululla. Tutori pitää
ryhmälle viikoittain videotapaamisia,
jossa käydään läpi tehtäviä ja oppilaita
askarruttavia kysymyksiä. Tutori vastaa
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssilla opiskellaan
suositun Unity3D-pelinkehitysohjelmiston käyttöä perusteista alkaen. Kurssilla
käydään ohjelman käytön perusteet, sekä
tehdään erilaisia harjoitteita käyttäen
yksinkertaista C#-ohjelmointikieltä. Kurssin
jälkeen opiskelija osaa 3D-pelikehityksen
perusteet, mikä antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssin voi suorittaa
itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa
on suorittaa ensin kurssi 3D-peligrafiikka
ja animaatiot. Kurssilla tarvitaan C#-kielen
alkeiden osaamista. Kurssin järjestää Viope
Education Oy.

340840, Python-ohjelmoinnin
perusteet, osa 2
26.10.–30.11.2021, Tunteja 8
Ilm. 19.10. mennessä
Verkkokurssi
Ti 18.00–19.00
105,00 €
Kurssilla syvennetään Python-ohjelmointiosaamista. Opinnot tapahtuvat kokonaan
netin kautta, eli voit opiskella esimerkiksi
kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Tutori
pitää ryhmälle viikoittain videotapaamisia,
jossa käydään läpi tehtäviä ja oppilaita
askarruttavia kysymyksiä. Tutori vastaa
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset sekä
oliot. Tätä kurssia ennen on hyvä käydä
kurssin ensimmäinen osa, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 1. Kurssin järjestää
Viope Education Oy.
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Kuvataiteet
Vastuuhenkilö Maija-Liisa Hallikainen, p. 020 617 5406, maija-liisa.hallikainen@edu.imatra.fi

Lasten ja nuorten kuvataiteen kurssit ja työpajat
110380, Lasten kuvataidekurssi,
7-8 -vuotiaat
Syyslukukaudella kokoonnutaan 18.9.,
2.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2021
( 6 kertaa).
Kevätlukukaudella kokoonnutaan 15.1.,
29.1., 12.2., 26.2., 12.3. ja 26.3.2022
( 6 kertaa).
La 11.00–12.00, Tunteja 16
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Emmi Pellinen
52,00 € (sis. materiaalit)
Lasten kuviskurssilla tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen eri ilmiöihin ja
tekniikoihin kuvataideopettajan johdolla.
Kuviskurssi järjestetään lauantaisin noin
kaksi kertaa kuukaudessa, ja se on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Kuviskurssilla piirretään, maalataan, muotoillaan,
tehdään grafiikka ja rakennellaan teoksia
kannustavassa ilmapiirissä. Opetuksessa käytetään laadukkaita materiaaleja ja
välineitä. Kuviskurssi eroaa kuvataiteen
perusopetuksesta määräaikaisuutensa
puolesta; siinä missä perusopetuksessa
seurataan monivuotiseen henkilökohtaiseen kehitykseen johtavaa asteittaista
opintopolkua, keskitytään kuviskurssilla
ajankohtaisiin tehtävänantoihin. Kuviskurssiin voi liittyä myös kesken lukuvuoden,
mikäli ryhmissä on tilaa.
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110381, Lasten kuvataidekurssi,
9-10 -vuotiaat
Syyslukukaudella kokoonnutaan 18.9.,
2.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2021
( 6 kertaa).
Kevätlukukaudella kokoonnutaan 15.1.,
29.1., 12.2., 26.2., 12.3. ja 26.3.2022
( 6 kertaa).
La 12.30–13.30, Tunteja 16
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Emmi Pellinen
52,00 € (sis. materiaalit)
Sama sisältö kuin edellä olevassa kurssissa.

110385, Nuorten kuvataidetyöpaja
Ryhmä kokoontuu syyslukukaudella
18.-19.9., 2-3.10., 6-7.11. ja 4-5.12.2021
La-Su 14.00–15.30, Tunteja 16
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Emmi Pellinen
50 € (sis. materiaalit)
Nuorten kuvataidetyöpajassa aikuisuutta
kohti kulkeva nuori saa kokeilla eri tapoja
tuoda luovuuttansa esiin kuvataiteen keinoin. Samalla opitaan arvostamaan jokaisen ainutlaatuista kädenjälkeä. Ryhmässä
työskennellään kokeillen, ja virheitäkin
tehden. Näin löydetään jotain uutta ja
virkistävää, ja saadaan väylä itseilmaisuun.
Kuvallinen työskentely antaa esim. vastapainoa opiskeluihin tai sisältöä päivälle
välivuoden aikana, kun vielä etsitään omaa
reittiä. Kuvataidetyöpaja on suunnattu 1620- vuotiaille.

110388, Perhekuvis 2 x kk
sunnuntaisin, 3-4 -vuotias lapsi
yhden aikuisen kanssa
Syyslukukaudella kokoonnutaan 6 kertaa
19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.2021.
Kevätlukukaudella kokoonnutaan 6
kertaa 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja
27.3.2022.
Su 10.00–11.30, Tunteja 24
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Emmi Pellinen
Kurssimaksu 100,00 € lapselta ja aikuiselta (sis. materiaalit)
Tule viettämään kiireetöntä sunnuntaita
perhekuviskurssilla! Perhekuvis on koko
perheen yhteinen kuviskurssi, jossa tutustutaan taiteen ja muotoilun maailmaan
leikkien ja tutkien. Kurssilla tehdään sekä
lapsille että aikuisille sopivia piirustus-,
maalaus- ja muovailutehtäviä erilaisista turvallisista materiaaleista. Kurssi on
tarkoitettu 3- 4- vuotiaille lapsille. Lapsen
kanssa kurssille osallistuu yksi läheinen
aikuinen, joka voi olla esimerkiksi vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu lapselle
tärkeä henkilö. Ilmoittautuminen lapsen
nimellä, ilmoittautuessa ilmoita lapsen
mukana tulevan aikuisen nimi.

110389, Perhekuvis 2 x kk
sunnuntaisin, 5-6 -vuotias lapsi
yhden aikuisen kanssa
Syyslukukaudella kokoonnutaan 6 kertaa
19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.2021.
Kevätlukukaudella kokoonnutaan 6
kertaa 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja
27.3.2022.
Su 12.00–13.30, Tunteja 24
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Emmi Pellinen
Kurssimaksu 100,00 € lapselta ja aikuiselta (sis. materiaalit)
Sama sisältö kuin edellä olevassa kurssissa.

Lyhytkurssit
110303, Kerro se värein!
Luovaa värimaalausta
14.9.–7.12.2021, Tunteja 36
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ti 17.30–19.45
Merja Heiskanen
54,00 €
Tule kokemaan iloa ja oivalluksia värimaalauksen parissa! Maalausaiheet ja harjoitteet on suunniteltu tukemaan hyvinvointia.
Tutustumme myös väreillä työskentelyn
perusteisiin oman ilmaisun edistämiseksi.
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita luovasta toiminnasta hyvinvoinnin tukena.

110312, Koe ja kokeile grafiikkaa
kerran kuukaudessa
Kurssipäivät ovat viikonloppuisin lauantaina
ja sunnuntaina 25.-26.9., 16.-17.10. ja 27.-28.11.
ja 11.-12.12.2021, klo 10.00–15.45, Tunteja 56
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Merja Heiskanen
73,00 €
Tule kokemaan iloa ja oivalluksia grafiikan
parissa. Grafiikka on painomenetelmä,
jossa yhdeltä kuvalaatalta saa painettua
monta vedosta. Kurssilla tutustumme
kartonkigrafiikkaan ja reliefipainoon.
Kokeilemme myös näiden tekniikoiden yhdistämistä sekä vedoksen jatkotyöstämistä
vesiväreillä. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja
jonkin verran grafiikkaa tehneille.

110366, Valoa pimeään
Ke 13.10., 20.10., 10.11. ja 17.11.2021
klo 17.00-19.15, Tunteja 12
Mansikkalan koulukeskus, kuvataideluokka C156
Tarja Ahokainen
24,00 €
Tule viettämään tunnelmallisia iltoja
valmistamalla keraamisia lyhtyjä omin
käsin. Käytämme kivitavaramassoja ja käsin
rakentamistekniikoita. Sopii tuikuille, kynttilöille ja ledivaloille.

Koko lukuvuoden kurssit
110302, Sukellus luovaan
toimintaan
13.9.–29.12.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ma 13.30–15.45
Merja Heiskanen
94,00 €
Tule tutustumaan luovaan toimintaan
kuvallisen ilmaisun keinoin. Tehtävät ja
harjoitteet on suunniteltu edistämään luovuutta ja ilmaisutaitoa. Kurssilla käytämme
vesiohenteisia värejä ja erilaisia piirustusvälineitä. Luova toiminta soveltuu hyvin
myös rentoutumisen keinoksi. Maalatessa
ja piirtäessä voi hiljentää ja hidastaa itsensä käsillä olevaan hetkeen ja tekemiseen.
Kurssi sopii kaikille luovasta toiminnasta
ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille.
Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua
osallistujille työskentelyyn tarvittavat materiaalit ja työvälineet.
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110325, Muotoja paperista
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
To 17.30–19.45
Tarja Ahokainen
94,00 €
Tule kokeilemaan miten paperi taipuu kolmiulotteiseen muotoon mm. leikkaamalla,
liimaamalla, taittelemalla.

110308, Erilaisia näkökulmia
piirtämiseen
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ti 14.00–15.30
Maija-Liisa Hallikainen
66,00 €
Piirtäminen on innostavaa, ja siihen voi
tutustua kokeilen, havainnoiden ja itseään
ilmaisten. Kurssilla tutkitaan piirtämisen
erilaisia tapoja, tekniikoita ja materiaaleja.
Tutustutaan ja syvennetään tietoutta erilaisista piirtämisen muuttujista. Piirtämistä
harjoituttamalla kehitetään omaa kädenjälkeä ja löydetään uusia näkemisentapoja.
Kurssi sopii piirustusta jo hieman aiemmin
harrastaneille.

110310, Piirtämisen
henkilökohtaisuus
13.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022,
Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ma 18.15–20.30
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Piirtämistä lähdetään miettimään ja
toteuttamaan 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 käyttämään erilaisia
tekniikoita ja materiaaleja piirtämisessä.
Kurssi on tarkoitettu edistyneemmille
piirtäjille.

26

110313, Laatalta vedokseksi
grafiikanmenetelmin

110338, Väri kuultaa akvarellissa
ja tussimaalauksessa

15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ke 13.00–15.15
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Grafiikan opiskelu mahdollistaa laajan ja
täysin ainutlaatuisen kuvallisen ilmaisun.
Tänä vuonna opiskelija tutustuu grafiikan
tekniikoiden monimuotoisuuteen syväpainon ja monotypian keinoin. Opetellaan
grafiikan työskentelyn eri vaiheita ideoinnista laatan työstämisen kautta vedostamiseen. Opetus on tarkoitettu jo hieman
grafiikkaa harrastaneille. Opetuksessa
huomioidaan opiskelijan lähtötaso ja kuvan
tekemisen historia.

16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
To 13.00–15.15
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Kurssilla tutustutaan vesiliukoisiin maalaustekniikoihin: maalataan akvarelleilla ja
nestemäisellä tussilla. Syvennetään tietoutta väristä ja tutkitaan sen vivahde-eroja. Omaa havaintokykyä harjaannutetaan
suhteessa muotoon, väriin, valoon ja tilaan.
Kurssille voivat osallistua jo aiemmin
maalausta hieman harrastaneet kuin myös
vasta-alkajat.

110315, Vedos rakentaa
seuraavaa- grafiikka
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ke 10.00–12.15
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Syvennetään tietoutta grafiikan perinteisistä tekniikoista, joista luotsataan näkemyksiä grafiikan nykypäivään ja tutustutaan
sen uusiin ilmaisumahdollisuuksiin.
Kurssilla voit valita grafiikan eri tekniikoista
haluamasi ja syventyä siihen tai kokeilla
useita tekniikoita. Mahdollisia tekniikoita ovat mm. kuivaneula, viivasyövytys,
akvatinta, pehmeäpohja, carborundum,
monotypia ja kohopaino. Voit myös jatkaa
aikaisempia kesken jääneitä töitäsi. Kurssi
sopii jo grafiikkaan perehtyneille.

110340, Havainto ja tulkinta
värein ja muodoin- akvarelli,
jatko
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
To 10.00–12.15
Maija-Liisa Hallikainen
94,00 €
Tavoitteena on etsiä uusia menetelmiä ja
välineitä, jolla voidaan muodostaa kuvaa.
Lisätään käsitystä tekniikoiden perusteista
ja maalauksen kielestä. Samalla haastetaan omaa ajattelua maalauksesta, ja
kasvatetaan omalle kuvalle merkityksiä.
Maalausta lähestytään maaliaineena,
havaintona ja tunnetilana. Kurssille voivat
osallistua jo aiemmin maalausta harrastaneet.

110342, Piirustus ja akryylimaalaus, jatkoryhmä
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ke 18.00–20.15
Merja Heiskanen
94,00 €
Erilaisten aiheiden ja tekniikkaharjoitusten
kautta syvennetään omaa osaamista ja
ilmaisua. Kurssilla käytetään akryylivärejä
ja erilaisia piirtimiä. Kurssi on tarkoitettu
hieman piirustusta ja maalausta hallitseville.

110343, Akryylimaalaus
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ti 10.00–12.15
Merja Heiskanen
94,00 €
Akryylimaalaus on yksi maalaustaiteen
tekniikka. Akryyliväreillä voi maalata sekä
peittävästi että akvarellimaisen kuultavasti. Värit ovat vesiohenteisia ja nopeasti
kuivuvia. Kurssilla tutustumme akryylimaalauksen perusteisiin erilaisten tekniikkaharjoitusten sekä aiheiden avulla. Kurssi
soveltuu sekä vasta-alkajille että edistyneimmille maalareille.

110325, Muotoja paperista
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
To 17.30–19.45
Tarja Ahokainen
94,00 €
Tule kokeilemaan miten paperi taipuu kolmiulotteiseen muotoon mm. leikkaamalla,
liimaamalla, taittelemalla.

110347, Ikonimaalaus,
Kolme Neitsyt Mariaa
13.9.–15.11.2021, 10.1.–14.3.2022,
Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kuvataideluokka
Ma 10.15–13.15
Liisa Tynkkynen
94,00 €
Tutustumme kurssin aikana kolmeen
erilaiseen Neitsyt Marian ikonityyppiin,
joista valinnan mukaan maalaamme yhden
harjoitustyön. Perehdymme ikonimaalauksen keskeisimpiin työvaiheisiin ja ikonin taidehistorialliseen taustaan ja kuvasisältöön.
Kurssi sopii aloittaville ja ikonimaalausta jo
jonkin verran harrastaneille opiskelijoille.

110360, Keramiikkaa
illanvirkuille
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, kuvataideluokka C156
Ti 18.45–21.00
Tarja Ahokainen
94,00 €
Iloa ja hyvää oloa saven käsittelystä! Voit
valmistaa esineitä käyttöön tai koristeeksi
haluamastasi materiaalista. Käsinrakentaen ja dreijaten voit syventää oppimiasi
tekniikoita ja toteuttaa omia suunnitelmiasi
omaan tahtiin.

110362, Keramiikkaa illansuussa
13.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022,
Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, kuvataideluokka C156
Ma 17.30–19.45
Tarja Ahokainen
94,00 €
Iloa ja hyvinvointia saven kanssa työskentelystä! Valitse materiaali erilaisista kivitavaramassoista ja syvennä materiaalituntemustasi toteuttamalla omia suunnitelmia
haluamillasi tekniikoilla.

110365, Konkarien keramiikkaa
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, kuvataideluokka C156
Ti 16.15–18.30
Tarja Ahokainen
94,00 €
Ohjattua itsenäistä työskentelyä vuosien
mittaan opituilla taidoilla. Toteutat omia
suunnitelmiasi ja näkemyksiäsi eri tekniikoilla. Kehität muototajuasi ja keramiikkatyöskentelyä oman taiteellisen ilmaisun
välineenä.

27

Kädentaidot
Vastuuhenkilö Taija Kananen, p. 020 617 5405, taija.kananen@edu.imatra.fi

Tekstiili-ilmaisu ja
käsityöperinne
110407, Reikäompeleitaverkkokurssi
Kurssipäivät 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 8.11.,
15.11. ja 22.11.2021
Ensimmäisellä kerralla klo 17 – 17.45,
muilla kerroilla klo 17 – 20.
45,00 €, Tunteja 25
Verkkokurssi
Soja Murto
Kurssilla opetellaan Suomessa yleisesti
käytettävät reikäommeltekniikat: muurahaisenpolku, hammasrivireikäommel,
suomalainen reikäommel, suora Joutsenon reikäommel, ristikkopohjaisia
reikäompeleita sekä näiden sovellutuksia. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
malleihin, käyttötapoihin ja tarvikkeisiin,
joita voi myös tilata opettajalta. Tarvitset
hyvät valot ja teräväkärkiset, pienet sakset,
ompelukehyksen, ohuita, pallokärkisiä
neuloja, palttinasidoksista pellavakangasta ja pellavaista nypläyslankaa. Kurssi
toteutetaan verkkokurssina Teams-yhteydellä. Opetuksessa käytetään livevideota
ja etukäteen tallennettuja videoita, joita
voi katsoa myös kurssikertojen välissä.
Teams-yhteyttä varten tarvitaan sähköposti, joten anna se ilmoittautuessa. Huomioithan, että alkupuolella kurssi on 2 viikon
välein ja loppupuolella viikon välein.

110408, Kansallispukujen
ompelu
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 84
Kosken koulukeskus, TS
Ke 16.30–19.30
Soja Murto
105,00 €
15.09.-08.12.2021 klo 16.30-19.30 ja
12.01.-06.04.2022 klo 16.30-18.45.
Kansallispukujen ompelun ohessa
tutustutaan niiden historiaan, tekniikoihin, 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.
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110421, Punch Needle- tuftaus
Kurssipäivät pe 24.9., 8.10. ja 15.10.
klo 17.00-20.00 ja la 9.10. sekä 16.10.21
klo 10.00-13.00.
38,00 €, Tunteja 20
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
Taija Kananen
Tule tutustumaan rentouttavaan Punch
Needle -tuftaustekniikkaan, jolla voit
kuvioida langoilla nukkamaista pintaa
esim. seinätekstiiliin, tyynyyn, laukkuun,
kukkaroon, pöytäkoruun ym. kohteeseen
joko valmiin mallin tai oman suunnitelmasi
pohjalta. Kurssi-info ja tarviketilaus ensimmäisellä kerralla. Kurssi soveltuu kaikille
lankatekniikoista kiinnostuneille.

110436, Tekstiili- ja
kädentaitopaja
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 88
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ti 12.00–14.45
Taija Kananen
113,00 €
Tule mukaan monipuolisten kädentaitotekniikoiden pariin valmistamaan kaunista
kotiin ja pihaan! Kurssilla voit käyttää
valintasi mukaan uusia materiaaleja tai
kierrättää ja tuunata vanhaa. Voit mm.
valmistaa persoonallisia lyhtyjä syksyn
pimeneviin iltoihin, tuunata sisätiloihin
seinäkoreja vanhoista kirjoista, ommella
kangaspaloista pehmeitä tilkkumattoja,
tehdä talvisia pöytäkoristeita tai koristella
keväiseen pihaan hauskan minipuutarhan, johon voit nikkaroida ja muotoilla itse
tarvikkeita eri tekniikoin. Suunnittelukerta
ja kurssi-info yhdessä valittujen töiden
aikatauluista, materiaaleista ja tarvikkeista
ensimmäisellä kerralla.

110438, Okraa ja umbraa kuvioi kangasta maavärein
2Pe 18.2. klo 16.30-20.30 ja
la-su 19. -20.2.22 klo 10.00-16.15.
38,00 €, Tunteja 21
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Taija Kananen
Kurssilla tutustumme japanilaisiin kankaankuviointi-tekniikoihin pohjautuvaan
menetelmään, jolla kuvioimme kankaita
soijamaidon avulla vaatetus- tai sisustuskäyttöön maalaten, estokuvioiden ja
painaen. Väreinä käytämme ekologisia

maavärejä; pehmeitä okran, umbran,
terran ym. sävyjä. Kurssi ei vaadi painannan ennakkotietoja. Kurssi-info lähetetään
ilmoittautuneille sähköpostitse ennen
kurssin alkua.

Tilkkutyöt, ompelu
ja vaatetus
110401, Nykyajan ompeluseura 1
13.9.–29.11.2021, 10.1.–4.4.2022,
Tunteja 80
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
Ma 17.30–20.45
Helena Roiha
100,00 €
13.9.- 29.11.2021 klo 17.30-20.45 ja
10.1.- 4.4.2022 klo 17.30-19.45.
Ompelun peruskurssi, jossa opetellaan yhdessä ompelukoneen ja saumurin käyttöä
erilaisissa ompelutöissä. Voit ommella uusia vaatteita, korjata tai muodistaa vanhoja
tai opetella tekemään tilkkutöitä.

110402, Nykyajan ompeluseura 2
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 84
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
To 16.00–19.15
Helena Roiha
105,00 €
16.09.-09.12.2021 klo 16.00-19.15 ja
13.01.-07.04.2022 klo 16.00-18.15.
Ompelukurssi, jolla voit ommella uusia
vaatteita, korjata vanhoja tai tehdä tilkkutöitä.

110404, Tilkkutyöt
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 84
Kosken koulukeskus, TS
To 17.00–20.15
Hanna Vierikko
105,00 €
16.09.-09.12.2021 klo 17.00-20.15 ja
13.01.-07.04.2022 klo 17.00-19.15.
Tutustu tilkkujen värikkääseen maailmaan!
Kokeilemme tilkkujen monia mahdollisuuksia eri tekniikoiden avulla. Valmistetaan tekstiileitä, laukkuja, koristeita ym.
jokaisen oman taitotason ja toiveiden
mukaan. Kurssi sopii kaikille tilkkuilijoille.

110405, Helppo vaate
valmiskaavoilla
13.9.–29.11.2021, Tunteja 33
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ma 17.45–20.00
Taija Kananen
49,00 €
Ompele uutta valmiskaavoilla. Painanta- ja
ompelukurssi vain vähän tai ei lainkaan
ompelua harrastaneille. Opi koneompelun
perusteita (mitat, kangaslaadut, kaavojen
piirtäminen, leikkaaminen, ompelu) ja ompele valmiskaavoilla helppo arkivaate, kuten hame, tunika tai mekko. Mahdollisuus
halutessasi myös kuvioida omia kankaita
nopeilla painomenetelmillä. Kurssi-info
materiaaleista ja tarvikkeista ensimmäisellä kerralla.

110410, Rintaliivi-/ uimapuku/
lyhyt ompelukurssi
Pe 14.1 klo 18.15-20.30 suunnittelu/
tarvike tilaus.
Kurssipäivät: Pe 28.1., 4.2., 11.2.
klo 18.15-20.30 ja la 29.1., 5.2. ja 12.2.
klo 10.15-16.00 sekä 19.2. klo 10.00-15.00.
59,00 €, Tunteja 39
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
Erja Paajanen
Ovatko rintaliivisi aina väärän malliset?
Kurssilla valmistat omalle vartalollesi
sopivat, persoonalliset kaarituelliset tai
kaarituettomat rintaliivit tai uimapuvun

tai ompelet jonkun tarvitsemasi vaatteen.
Ensimmäisellä kerralla tarkistetaan mitat ja
valitaan rintaliiveihisi tai uimapukuun sopivat materiaalit, joita voit ostaa opettajalta.

Muotoilu ja muut
kädentaitotekniikat
110442, Laukku-, kori-, reppukurssi
Kurssin kokoontumiskerrat ke 20.10.
klo 18.00-20.15, pe 5., 12., 19.11.
klo 18.15–20.30, ja la 13., 20., 27.11 sekä
4.12.2021 klo 10.00–15.00
54,00 €, Tunteja 36
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
Erja Paajanen
Ommellaan parkki-, lampaan-,tai naudannahkasta, kankaasta, vanhoista vaatteista,
ym. uusiomateriaalista suunnittelemasi
laukku tai reppu. Voit tehdä pikkulaukun, ostoskassin tai vaikka harrastuksiisi
sopivan repun. Kahvipusseista voit punoa
monin eri tekniikoin korin.

110443, Makramee-solmeilu
21.9.–30.11.2021, Tunteja 40
Mansikkalan koulukeskus, TS, D139-140
Ti 17.00–20.15
Anu Peippo
60,00 €
Solmeile moderni seinätekstiili, huivi,
pussukka, kassi, amppeli, pöytätabletti,

tyynynpäällinen, varjostin tai vaikkapa
koru. Kurssilla opetellaan makramee-solmeilun perussolmut ja niiden yhdistämistä.
Perusasiohin jo perehtyneiden kanssa
syvennetään osaamista perussolmujen
sovelluksilla tai esim. macraweave-tekniikalla. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
erilaisiin makramee töihin, solmeiluun
sopiviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin.
Ota mukaan sakset, teippiä ja haluamiasi
solmeilumateriaaleja esim. hamppunarua
tai puuvillanyöriä. Kurssi on mahdollista
järjestää tarvittaessa myös etäopetuksena.

110448, Himmeli
Kurssi-info ja tarviketilaus ti 19.10.
klo 18.00-20.15.
Kurssipäivät la 20.11. ja
la-su 27.-28.11.2021 klo 10.00-14.15.
38,00 €, Tunteja 19
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ti 18.00–20.15, La 10.00–14.15,
Su 10.00–14.15
Taija Kananen
Kurssilla valmistamme oljista, pilleistä ja
lasiputkista erilaisia kattoon ripustettavia
perinteisiä himmeleitä tai ympärivuotisia,
moderneja koristeita seinälle tai ikkunaan.
Opit himmelin perustekniikat valmistamalla helppoja, pieniä himmeleitä tai
jatkat aiempaa harrastustasi vaativamman
himmelimallin parissa.
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110454, Syksyn korukurssi

110456, Metallisavesta koruksi

110466, Mosaiikki

15.9.–8.12.2021, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, TN
Ke 17.00–20.15
Anu Peippo
66,00 €
Päästetään mielikuvitus valloilleen ja
valmistetaan koruja omien suunnitelmien pohjalta eri materiaaleja yhdistellen,
tai vaikkapa vanhoista aterimista uutta
muokaten. Tekniikkoina mm. lehtisahausta, vasarointia, metallilangan taivuttelua,
juottamista, ketjunpunontaa, helmitöitä.
Ensimmäisellä kerralla sovitaan talven
ohjelmasta ja tarvikehankinnoista. Sopii
myös aloittelijoille.

13.1.–24.3.2022, Tunteja 40
Mansikkalan koulukeskus, TN
To 17.00–20.15
Anu Peippo
60,00 €
Valmistetaan koruja hopea-tai kuparisavesta, jotka polton jälkeen ovat täyttä
metallia. Hopeasavea voi yhdistää lasiin,
sekä kuparisaveen, ja polton jälkeen
molempiin voi yhdistää esim. uv-hartsia,
polymeerimassoja ja muita materiaaleja.
Hopea- ja kuparisavitöitä voi myös emaloida. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
metallisavien mahdollisuuksiin ja tehdään
materiaalitilaus. Materiaalikustannukset
hopeasaven osalta 80 - 150 €, kuparisaven
osalta 30 - 60 €, maksetaan opettajalle.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiheeseen jo perehtyneille.

13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
To 17.30–20.30
Taija Kananen
66,00 €
Mosaiikkien sommittelu on hauskaa:
keväisiä kukkaruukkuja, puutarhakoristeita,
lintujen juoma-altaita - värikäs ja innostava
mosaiikkitekniikka soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Voit valmistaa mosaiikkitöitä omille tai eri muotoisille valmispohjille useilla mosaiikkilaaduilla, kuten lasi-,
glitteri-, tai peilimosaiikeilla, lasihelmillä tai
rikkoutuneita astioita- ja kaakeleita töissäsi
kierrättäen. Kurssi-info materiaaleista ja
tarvikkeista ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

110464, Lasityöpaja

Kurssipäivät to 30.9., 7. ja 14.10.
klo 16.00 -19.00, su 3.10.2021
klo 16.00-20.00 ja to 21.10.2021
klo 16.00-16.45.
36,00 €, Tunteja 18
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Anna-Maija Jokinen
Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä betonista valaen ja verkon
päälle muotoillen. Töitä voi koristella esim.
upotus- ja sabluunamenetelmillä sekä
maalaten ja värjäten. Info sähköpostiin
ennen kurssin alkua.

110455, Kevään korukurssi
12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Mansikkalan koulukeskus, TN
Ke 17.00–20.15
Anu Peippo
66,00 €
Korukurssilla valmistetaan persoonallisia
koruja vaikkapa siemenhelmistä punoen
tai kierrätysmateriaaleista uutta muokaten.
Värikkäitä, keveitä koruja syntyy polymeerimassoista, ja perinteisemmistä tekniikoista
kiinnostuneet voivat harjoitella lehtisahausta, juottamista, tai ketjunpunontaa.
Ensimmäisellä kerralla sovitaan yhteisistä
tekniikoista ja tarvikehankinnoista. Sopii niin
aloittelijoille kuin aiheeseen jo perehtyneillekin.

16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 96
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
To 11.30–14.30
Anna-Maija Jokinen
123,00 €
Pajassa valmistetaan tiffany-, lyijykisko- ja
sulatusmenetelmillä taso- ja kolmiulotteisia käyttö- ja koriste-esineitä joko valmiin
mallin tai omien suunnitelmien pohjalta.
Voit toteuttaa töitä myös eri tekniikoita
yhdistellen. Hyödynnetään myös tähdelasit ja käytetään kierrätyslasia (pullot, purkit,
ikkunalasi) kokeillen erilaisia tuunaustapoja.

110468, Betonia kotiin ja
puutarhaan

110469, Betonitöitä
kesäpuutarhaan
Kurssi-info 17.5. klo 17.00-18.30.
Kurssipäivät ma 23.5., ti 24.5. ja ma 30.5.
klo 17.30-20.00 sekä to 2.6.2022
klo 17.00-17.45
26,00 €, Tunteja 13
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Taija Kananen
Tule mukaan valamaan kesäisiä koristeita
betonista pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Voit valaa esim. ruukkuja, lyhtyjä
tai muita pihakoristeita, askellaattoja ja
lintujen juoma-altaita erilaisin koristelumenetelmin.
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110470, Saippuaa
Pe 17.9. klo 17.30-19.00, pe 1.10.ja 15.10.
klo 17.30-19.45 sekä la 18.9., 2.10. ja
16.10.2021 klo 10.00-15.00
46,00 €, Tunteja 26
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Anu Peippo
Kurssilla valmistetaan saippuaa kasvirasvoista kylmä- ja kuumamenetelmillä.
Saippuaa voi valaa myös valmismassoista. Tutustutaan saippuanvalmistuksen
raaka-aineisiin, eri menetelmien mahdollisuuksiin, ja opitaan turvalliset työskentelytavat, valmiiden reseptien muokkausta,
sekä värjäys- ja kuviointimenetelmiä.
Raaka-aineiden lisäksi tarvitset teräksisiä, muovisia tai lasisia sekoitusastioita
ja sekoitusvälineitä, valumuotteja, essun,
suojalasit ja suojahanskat. Tarkemmat ennakkotiedot lähetetään osallistujille sähköpostilla viikko ennen kurssin alkua. Kurssi
ei sovellu lapsille. Kurssi on mahdollista
järjestää tarvittaessa myös etäopetuksena.

Puutyöt ja huonekalujen
entisöinti
110472, Perinteinen rahi
Su 10.10 klo 10 - 14.15 ja
ma-pe 25. - 29.10.21 klo 9.15 - 15.00
62,00 €, Tunteja 40
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Mari Sorvali
Kurssilla tutustutaan perinteisen verhoilun
materiaaleihin ja työtapoihin. Kurssityönä
voit rakentaa oman rahin kierrejoustimilla
jousitettuna tai heinällä pehmustettuna.
Voit myös korjata vanhaa, olemassaolevaa
istuinta, joka on tehty perinteisen verhoilun menetelmiä ja materiaaleja käyttäen.
Ensimmäisellä kurssikerralla suunnitellaan
työ ja rakennetaan rahiin runko. Jos korjaat
vanhaa, ota kurssityö mukaan heti ensimmäiselle kerralle. Ota mukaan kotoa löytyvät
perus-käsityökalut ja muistiinpanovälineet.
Tarvittavat materiaalit opiskelijat hankkivat
itse. Materiaaleja on myös mahdollista ostaa
opettajalta.

110473, Huonekalujen entisöinti
ja verhoilu A
15.9.–8.12.2021, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ke 10.00–15.00
Mari Sorvali
102,00 €
Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt
puuhuonekalut että verhoillut kalusteet. Pe-

rinteisten, kierrejoustimilla ja heinätäytteellä
pehmustettujen ja uudempien, vaahtomuovilla pehmustettujen istuinten teko. Puuosien
pienimuotoiset entisöinti- ja pintakäsittelyt.
Tarvitsemansa materiaalit opiskelijat hankkivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan
aloituskerralle. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo jonkin verran harrastaneille.

täytteellä pehmustettujen ja uudempien,
vaahtomuovilla pehmustettujen istuinten
teko. Puuosien pienimuotoiset entisöinti- ja
pintakäsittelyt. Tarvitsemansa materiaalit
opiskelijat hankkivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan aloituskerralle. Kurssi on
tarkoitettu vasta-alkajille ja jo jonkin verran
harrastaneille.

110474, Huonekalujen entisöinti
ja verhoilu B

110477, Puutyökurssi

12.1.–6.4.2022, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Ke 10.00–15.00
Mari Sorvali
102,00 €
Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt
puuhuonekalut että verhoillut kalusteet.
Perinteisten, kierrejoustimilla ja heinätäytteellä pehmustettujen ja uudempien,
vaahtomuovilla pehmustettujen istuinten
teko. Puuosien pienimuotoiset entisöinti- ja
pintakäsittelyt. Tarvitsemansa materiaalit
opiskelijat hankkivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan aloituskerralle. Kurssi
sopii aloittelijoille ja jo jonkin verran harrastaneille.

110475, Huonekalujen entisöinti
ja verhoilu C
Kurssin kokoontumispäivät: la 25.9.,
9.10, 23.10, 13.11 ja 4.12.2021 sekä 15.1,
29.1, 12.2, 26.2, 12.3. klo 9.15-15.00 ja
26.3.2022 klo 10.00-11.30
102,00 €, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Mari Sorvali
Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt
puuhuonekalut että verhoillut kalusteet. Perinteisten, kierrejoustimilla ja heinätäytteellä
pehmustettujen ja uudempien, vaahtomuovilla pehmustettujen istuinten teko. Puuosien
pienimuotoiset entisöinti- ja pintakäsittelyt.
Tarvitsemansa materiaalit opiskelijat hankkivat itse. Ota kunnostettavat työt mukaan
aloituskerralle. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo jonkin verran harrastaneille.

110476, Huonekalujen entisöinti
ja verhoilu D

14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, TN
Ti 17.00–19.15
Saku Särkinen
102,00 €
Kurssilla opetellaan ja kerrataan puuntyöstön perusteita ja harjoitellaan koneiden
käyttöä. Kurssilla valmistetaan peruspuutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi
soveltuu sekä vasta-alkajille että jatkajille.

110478, Puutyön jatkokurssi
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 72
Mansikkalan koulukeskus, TN
Ma 17.00–19.15
Saku Särkinen
102,00 €
Jatkokurssi on tarkoitettu aikaisemmin
puutöitä tehneille. Kurssilla valmistetaan
vapaavalintaisia töitä.

Erityisryhmien kädentaidot
110488, Poutapilven kädentaitajat
16.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022
Poutapilven palvelukoti
To 12.15–16.00
Erja Paajanen
100,00 €
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,
tehdään isoja kokonaisuuksia. Kaikkien
ryhmien kanssa tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin, kuten huovutus,
kankaanpainaminen, massojen muotoilu ja
juhlapyhien koristeet.

Pe 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja
3.12.2021 sekä 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3.
ja 25.3.2022 klo 15.30 - 20.15
102,00 €, Tunteja 72
Tainion taiteiden talo, kädentaitoluokka
Mari Sorvali
Kurssitöiksi soveltuvat sekä pienehköt
puuhuonekalut että verhoillut kalusteet.
Perinteisten, kierrejoustimilla ja heinä-
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Tanssi ja liikunta
Vastuuhenkilö Kari Salin, p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi

Tanssi
110500, Lastentanssi (5-6 v.)
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 24
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ti 16.30–17.15
Sanna Kinni
51,00 €
Lastentanssi koostuu erilaisista liikunnallisista, sosiaalisista ja luovista harjoituksista.
Tunneilla leikitään, tanssitaan ja harjoitetaan lapsen motorisia taitoja monipuolisesti.

110524, Nykytanssi/ Jazz 1
(7-10 v.)
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ti 17.25–18.25
Sanna Kinni
72,00 €
Tunneilla harjoitamme eri tanssityylejä (nykytanssi, hiphop, jazz yms.) mielenkiinnon
mukaan ja tottakai hyvässä ilmapiirissä.
Keskitymme tunneilla myös kehittämään
liikkuvuutta, ryhtiä ja tasapainoa sekä luovuutta mukavien tanssisarjojen lomassa.

110525, Nykytanssi/ Jazz 2
11-14 v.)
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 40
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ti 18.35–19.50
Sanna Kinni
79,00 €
Tunneilla harjoitamme eri tanssityylejä (nykytanssi, hiphop, jazz yms.) mielenkiinnon
mukaan ja tottakai hyvässä ilmapiirissä.
Keskitymme tunneilla myös kehittämään
liikkuvuutta, ryhtiä ja tasapainoa sekä luovuutta mukavien tanssisarjojen lomassa.

110527, Twerkkaus
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 32
Savikannan koulu, liikuntasali
Ma 17.40–18.40
Sanna Kinni
72,00 €
Perustwerkkausliikkeitä, lyhyitä koreoita ja kehonliikkuvuusharjoituksia. Välillä
myös vaativampia joukossa. Suosituksena
polvisuojat ja juomapullo. Tule pitämään
hauskaa meidän kanssamme!
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110531, Aikuisbaletti

110542, Etä-FolkJam

19.9.–12.12.2021, 16.1.–10.4.2022,
Tunteja 48
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Su 11.00–12.30
Nastasia Belaia
83,00 €
Baletti on hyvä keino parantaa ryhtiä, keskivartalon hallintaa, tasapainoa, venyvyyttä ja
erilaisten lihasten voimaa ja sopii erinomaisesti myös aikuisille treenimuodoksi. Tunnilla teemme balettitekniikkaan perustuvia
sarjoja ja nautimme kauniista musiikista. On
mahdollisuus tehdä harjoituksia kovakärkisillä tossuilla. Tunti sopii aloittelijoille sekä
jatkajille.

114.9.–7.12.2021, Tunteja 16
Verkkokurssi
Ti 19.00–20.00
Soja Murto
37,00 €
Etätunnit pidetään Facebook-livelähetyksinä. FolkJam on suomalainen tanssiliikuntamuoto, jossa askeleina on mm. kotoisat
valssi, polkka, sottiisi ja humppa. Valmiiksi
ei tarvitse osata kuin kävellä. Ohjaaja
johdattaa sarjoihin rauhallisella tempolla.
Tunnit sisältävät, nopeaa, iloista menoa ja
rauhallisempaa tunnelmointia. Askelsarjat
on mukautettu pieniin tiloihin. Varustaudu
kevyillä, tanssiin sopivilla vaatteilla ja jalkineilla sekä vesipullolla. Hiki tulee ja kunto
nousee. Lisätietoja lajista: www.folkjam.fi.
Voit ostaa koko syyskauden tai yksittäisiä
tunteja. Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin,
mikäli kurssi toteutuu eli koko syyskaudelle ilmoittautuneita on tarpeeksi. Huom!
Ohjeet osallistumiseen lähetetään sähköpostilla, joten ilmoita sähköpostiosoitteesi
ilmoittautuessa!

110535, Latinomix
13.9.–31.12.2021, 1.1.–11.4.2022, Tunteja 24
Savikannan koulu, liikuntasali
Ma 16.45–17.30
Sanna Kinni
51,00 €
Latinomix yhdistää eri latinotanssit samalle
tunnille, kuten mm. salsan, samban,
reggaetonin, cha cha chan sekä bachatan.
Tunneilla lähdetään liikkeelle kunkin tanssin perusaskelista ja hiljalleen siirrytään
haastavampiin sarjoihin niin, että jokainen
pysyy mukana. Tunti sopii kaikille latinotansseista sekä -rytmeistä kiinnostuneille.
Rohkeasti mukaan!

110541, Tanssiliikunta FolkJam
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 32
Vuoksenniskan koulukeskus, uusi sali
(E-talo)
Ti 17.10–18.10
Soja Murto
72,00 €
FolkJam on suomalainen tanssiliikuntamuoto, jossa askeleina on mm. kotoisat
valssi, polkka, sottiisi ja humppa. Valmiiksi
ei tarvitse osata kuin kävellä. Ohjaaja
johdattaa sarjoihin rauhallisella tempolla.
Tunnit sisältävät, nopeaa, iloista menoa,
tanssipelejä ja rauhallisempaa tunnelmointia. Liikumme yksin ryhmässä, paria
ei tarvita. Varustaudu kevyillä, tanssiin sopivilla vaatteilla ja jalkineilla sekä vesipullolla. Hiki tulee ja kunto nousee. Lisätietoja
lajista: www.folkjam.fi.

110542 kerta, Etä-FolkJam
14.9.–7.12.2021, Tunteja 16
Verkkokurssi
Ti 19.00–20.00
Soja Murto
Kertamaksu 4,00 €,
Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin 8.9.
alkaen mikäli koko syyskauden kurssi
toteutuu. kts. sisältö edellisestä kurssista.

110545, Irlantilainen tanssi
(Riverdance)
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 48
Savikannan koulu, liikuntasali
To 19.00–20.30
Nastasia Belaia
83,00 €
Tällä kurssilla tutustumme irlantilaisen
tanssin perusperiaatteisiin ja opimme tärkeimmät askeleet: promenade, hop back,
side step, joilla rakennamme perinteisen
irlantilaisen tanssin koreografian. Sopii
aloittelijoille ja kaikille irlantilaisista tansseista kiinnostuneille.

110561, Lavatanssi 1
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Tunteja 40
Savikannan koulu, liikuntasali
Ma 19.45–21.00
Juha Auvinen
79,00 €
Kurssilla opetellaan perinteisiä lavatansseja, Kurssi soveltuu niille joilla ei ole
aikaisempaa tanssikokemusta tai vähäinen sellainen. Huom! Lavatanssikurssi
vaatii tanssiparin. Kurssille voi ilmoittautua
kuitenkin myös ilman paria, mutta mikäli
kurssilta ei paria löydy, niin huolehdi peruminen 26.9. mennessä.

110562, Lavatanssi 2-3
15.9.–8.12.2021, 11.1.–6.4.2022, Tunteja 40
Vuoksenniskan koulukeskus, uusi sali
(E-talo)
Ke 18.30–19.45
Juha Auvinen, Liisa Auvinen
134,00 €
Kurssi soveltuu 1 - 3 vuotta tanssineille.
Huom! Lavatanssikurssi vaatii tanssiparin.
Kurssille voi ilmoittautua kuitenkin myös
ilman paria, mutta mikäli kurssilta ei paria löydy, niin huolehdi peruminen 26.9. mennessä.

110565, Argentiinalainen tango
alkeisjatko
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 40
Vuoksenniskan koulukeskus, uusi sali
(E-talo)
Ke 19.45–21.00
Juha Auvinen, Liisa Auvinen
134,00 €
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
26.9. mennessä.

110571, Itämainen tanssi
peruskurssi
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ke 17.30–19.00
Susa Wikström
83,00 €
Itämainen tanssi koostuu pehmeästä liikekielestä, värinöistä, voimakkaista iskuista
ja kehon hallinnasta. Tunneilla harjoittelemme tanssin perusliikkeitä, tekniikkaa ja

askelsarjoja. Kevätlukukaudella opettelemme 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
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 48
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ke 19.00–20.30
Susa Wikström
83,00 €
Tunneilla kertaamme ja syvennämme
itämaisen tanssin ilmaisua sekä tekniikkaa
liikevariaatioiden sekä askelsarjojen avulla.
Tutustumme tanssin eri tyyleihin sekä
välineisiin. Jatkokurssi on koreografiapainotteinen. Soveltuu yli 3 vuotta tanssineille.

110578, Seniorilavatanssi
16.9.–9.12.2021, Tunteja 24
Savikannan koulu, liikuntasali
To 10.00–11.30
Marjatta Lahti
51,00 €
Seniorilavatanssi -kurssilla harjoitellaan
yleisimpien paritanssien perusteet. Tansseina 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

Lyhytkurssit
110546, Saksalaisia
kansantansseja
11.–25.9.2021, Tunteja 6
Kosken koulukeskus, liikuntasali
La 12.00–13.30
Nastasia Belaia
16,00 €
Kurssilla tutustutaan saksalaisiin kansantansseihin: ländler ja schunkel. Kaksi
opetuskertaa harjoitellaan ja kolmannella
juhlitaan.

110547, Venäläisiä
kansantansseja
6.–20.11.2021, Tunteja 6
Kosken koulukeskus, liikuntasali
La 12.00–13.30
Nastasia Belaia
16,00 €
Kurssilla tutustutaan venäläisiin pari- ja
piirikansantansseihin. Kaksi opetuskertaa
harjoitellaan ja kolmannella juhlitaan.

110548, Breton-tansseja
27.11.–11.12.2021, Tunteja 6
Kosken koulukeskus, liikuntasali
La 12.00–13.30
Nastasia Belaia
16,00 €
Kurssilla tutustutaan Ranskan kelttiläisten
osien kansantansseihin, jotka ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuosisatoja.
Kaksi opetuskertaa harjoitellaan ja kolmannella juhlitaan.

110575, Tiukkaa tekniikkaa
itämaisittain 1
2.–16.10.2021, Tunteja 6
Kosken koulukeskus, liikuntasali
La 12.00–13.30
Susa Wikström
16,00 €
Tiivis tekniikkatunti. Harjoittelemme ja
syvennämme itämaisen tanssin tekniikkaa
ja liikekieltä. Pureudumme kaikkeen siihen
mitä koreografioiden tuoksinassa emme
ole ehtineet. Luvassa ihanan kipeitä lihaksia, hikeä, naurua ja oivalluksia. Sopii kaikille tasoille. Lopussa kunnon venyttelyt.

110576, Tiukkaa tekniikkaa
itämaisittain 2
27.4.–18.5.2022, Tunteja 8
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ke 18.00–19.30
Susa Wikström
21,00 €
Tiivis tekniikkatunti. Harjoittelemme ja
syvennämme itämaisen tanssin tekniikkaa
ja liikekieltä. Pureudumme kaikkeen siihen
mitä koreografioiden tuoksinassa emme
ole ehtineet. Luvassa ihanan kipeitä lihaksia, hikeä, naurua ja oivalluksia. Sopii kaikille tasoille. Lopussa kunnon venyttelyt.
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Liikunta
830102, Lihaskunto
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 32
Savikannan koulu, liikuntasali
Ke 18.25–19.25
Saija Ijäs
66,00 €
Voimaa vartaloon! Toiminnallinen treeni
kehittää koko kehon fysiikkaa monipuolisesti. Tehokkaita lihaskuntoliikkeitä omalla
keholla ja käsipainoilla. Välissä sykettä
nostavia aerobisia osuuksia, jolloin rasvan
palaminen on taattu! Lopuksi kevyt venyttely. Omat käsipainot mukaan!

830103, Äijät - lihaskuntoa miehille
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 32
Savikannan koulu, liikuntasali
Ke 19.30–20.30
Saija Ijäs
66,00 €
Elämäsi kuntoon! Helppo lämmittely.
Yksinkertainen ja tehokas jokamiehen
jumppa aktiiviliikkujasta penkkiurheilijaan.
Lihaskuntoliikkeitä oman kehon painolla
sekä kahvakuulalla. Lopuksi kevyet venyttelyt suurimmille lihasryhmille. Rohkeasti
rehkimään! Oma kahvakuula mukaan.

830105, Vatsapeppu A
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ma 18.05–19.05
Maaria Haltsonen
66,00 €
Kiinteyttä, kuntoa ja muotoja! Helppo alkulämmittely, jota seuraa monipuolinen lihaskuntojumppa. Keskitytään etenkin vatsa- ja
pakaraseudun lihasryhmiin. Ei hyppimistä
tai loikkimista, vaan rehtiä rehkimistä!

830106, Vatsapeppu B
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
To 18.00–19.00
Saija Ijäs
66,00 €
Tunnin sisältö kuten edellä. Tunnin lopussa
kevyt venyttely.

830107, Lantionpohjajumppa
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 24
Savikannan koulu, liikuntasali
Ke 16.30–17.15
Saija Ijäs
51,00 €
Joka naisen lantionpohjajumppa, jossa
opimme tuntemaan lantiomme, lantion-
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pohjan ja etsimme syvät vatsalihakset antaen niille kyytiä tehokkaiden harjoitteiden
avulla. Tunti sopii niin raskaana oleville,
synnyttäneille, ikääntyville ja jokaiselle
naiselle joka haluaa vahvistaa keskivartalon tukea tai kärsii heikon lantionpohjan
aiheuttamista ongelmista. Tunnille voit
ottaa vauvan mukaan ja tehdä harjoituksen vauvan ehdoilla, mutta harjoitus on
tarkoitettu äidille.

830111, Rakas keho
- kehonhuolto
13.9.–30.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Tunteja 24
Savikannan koulu, liikuntasali
Ma 18.50–19.35
Sanna Kinni
51,00 €
Tunnilla vaihtelevasti kehonhuoltoa. Lempeästi kehonhuoltoa eri tyylejä ja tekniikoita käyttäen. Lopussa myös pieni hetki
säästetty loppurentoutukselle.

830112, Kahvakuula naisille ja
miehille
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
To 19.05–20.05
Saija Ijäs
66,00 €
Monipuolinen ja tehokas toiminnallinen
treeni. Useimmissa liikkeissä koko keho
työskentelee samanaikaisesti, joten rasvanpoltto ja kunnon kohoaminen on taattu.
Myös tasapaino ja kehonhallinta parantuvat. Omat kuulat mukaan.

830113, Syvävenyttely
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 24
Kosken koulukeskus, liikuntasali
To 20.10–20.55
Saija Ijäs
51,00 €
Monipuolinen venyttelytunti, joka sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Tunnilla teemme
alkulämmittelyn, jonka jälkeen pitkäkestoisia venytyksiä koko keholle. Laitathan
lämpimästi päälle!

830118, Venyttely-rentoutus
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 32
Vuoksenniskan koulukeskus, uusi sali
(E-talo)
Ti 20.00–21.00
Maaria Haltsonen
66,00 €
Tunnilla parannetaan liikkuvuutta ja venytellään rauhallisesti läpi kehon suurimmat
lihasryhmät. Jokainen liikkuu oman tasonsa mukaisesti, joten tunti sopii kaikille. Tun-

nilla tehdään kevyt avaava alkulämmittely,
jonka jälkeen siirrytään lattialla tehtäviin
venyttelysarjoihin. Tunnin jälkeen tunnet
olosi rentoutuneeksi ja lihaksetkin kiittävät!

830131, Niska-hartiajumppa
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 32
Savikannan koulu, liikuntasali
Ke 17.20–18.20
Saija Ijäs
66,00 €
Ovatko hartiasi jumissa? Kipuileeko niska?
Tämä tehokas niska-hartiajumppa elvyttää
kireitä ja jumiutuneita lihaksia sekä parantaa ryhtiä. Tunnilla vahvistetaan ylävartalon
lihaskuntoa, harjoitetaan tasapainoa sekä
avataan huolellisesti niskan ja hartianseudun lihaksia erilaisin venytyksin.

830132, Dynaaminen venyttely
ja rentous
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 32
Vuoksenniskan koulukeskus, B-talon
liikuntasali
Ke 17.10–18.10
Ulla Siitonen
66,00 €
Kehonhuoltotunti, jonka tavoitteena on
lisätä liikkuvuutta, lihaskuntoa, tasapainoa
ja kehonhallintaa. Avaavilla liikkeillä ja
dynaamisilla venytyksillä lisätään selkärangan, nivelten ja sidekudosrakenteiden
liikkuvuutta ja aktivoidaan monipuolisesti lihastoimintaketjuja. Rentoutumista
harjoitellaan erilaisia menetelmiä mm.
syvähengitystekniikkaa kokeillen. Oma
jumppa-alusta ja lämmintä vaatetta rentousosioon.

830133, Dynaaminen venyttely
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 24
Kosken koulukeskus, liikuntasali
To 17.05–17.50
Ulla Siitonen
51,00 €
Tunnin sisältö kuten edellä.

830141, PhysioFit jumppa kevyt A
14.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Tunteja 32
Urheilutalo, Peilisali
Ti 13.00–14.00
Ulla Siitonen
66,00 €
Fysioterapeutin ohjaama intervallityyppinen ryhmäliikunta. Harjoiteltavat liikkeet
ovat tehokkaita ja selkeitä selkä-, niska- ja
nivelystävällisiä perusliikkeitä. Toiminnalliset harjoitteet kehittävät kehonhallintaa
sekä tasapainoa ja pilatestyyppisilliä

lattialiikkeillä parannetaan erityisesti
keskivartalon lihasvoimaa ja koko kehon
liikkuvuutta. Tunnin lopuksi tehdään sykettä laskeva venyttely- ja rentousosuus.
Ti 2.11. ei tuntia.

830142, PhysioFit jumppa kevyt B
15.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022, Tunteja 32
Vuoksenniskan koulukeskus, B-talon
liikuntasali
Ke 16.00–17.00
Ulla Siitonen
66,00 €
Tunnin sisältö kuten edellä.

830143, PhysioFit jumppa
16.9.–9.12.2021, 13.1.–7.4.2022, Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
To 16.00–17.00
Ulla Siitonen
66,00 €
Tunnin sisältö kuten edellä.

830144, PhysioFit jumppa
Seniorit
14.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Tunteja 24
Urheilutalo, Peilisali
Ti 12.00–12.45
Ulla Siitonen
51,00 €
Fysioterapeutin ohjaama intervallityyppinen ryhmäliikunta, joka sopii kaiken
kuntoisille ja jossa huomioidaan ikääntyvän liikkujan tarpeet. Tunnin sisältö kuten
edellä. Ti 2.11. ei tuntia.

830153, Astangajoogan
alkeiskurssi
14.9.–7.12.2021, 11.1.–5.4.2022, Tunteja 48
Vuoksenniskan koulukeskus, uusi sali
(E-talo)
Ti 18.25–19.55
Maaria Haltsonen
78,00 €
Astanga on fyysistä ja dynaamista joogaa,
joka voimistaa koko kehoa. Harjoituksessa 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.
Jatkokurssi sopii sinulle, jos olet käynyt
astangan alkeiskurssin ja olet tottunut
fyysisempiin asanoihin. Tunnilla tarvitset
mukavan, joustava asun ja oman alustan.

830154, Astangajoogan
jatkokurssi
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 48
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ma 19.10–20.40
Maaria Haltsonen
78,00 €
Kurssin sisältö kuten edellä.

830163, Äijä-jooga
13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022,
Tunteja 32
Kosken koulukeskus, liikuntasali
Ma 17.00–18.00
Maaria Haltsonen
66,00 €
Kurssilla käydään läpi joogan perusteet:
Kehon ja mielen yhteyden tavoittaminen
ja tasapainottaminen kehoa vahvistavilla
ja rentouttavilla liikkeillä. Mukava, joustava
(lämmin) asu ja oma alusta.

830165, Hathajoogaa etänä
13.9.–6.12.2021, 10.1.–4.4.2022, Tunteja 32
Verkkokurssi
Ma 17.00–18.00
Sari Tiimonen
66,00 €
Joogaa etänä oman aikataulusi mukaan
nettiyhteydellä varustetun älypuhelimen,
tabletin tai tietokoneen avulla. Harjoituksen linkki tulee sähköpostiisi ollen voimassa viikon ajan, jonka jälkeen saat seuraavan
harjoituksen linkin. Kurssi koostuu 12 harjoituksesta syyskaudella sekä kevätkaudella. Harjoituksen pituus 60min., sisältäen
asanaharjoittelua, aurinkotervehdyksiä,
hengitysharjoituksia ja lyhyitä rentoutusharjoituksia. Voit ostaa koko lukuvuoden tai
yksittäisiä tunteja. Yksittäiset tunnit tulevat
myyntiin 7.9. alkaen, mikäli kurssi toteutuu
eli koko lukuvuodelle ilmoittautuneita on
tarpeeksi. Huom! Ohjeet osallistumiseen
lähetetään sähköpostilla, joten ilmoita
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessa!

830167, Yinjoogaa etänä
13.9.–6.12.2021, 10.1.–4.4.2022, Tunteja 40
Verkkokurssi
Ma 18.00–19.15
Sari Tiimonen
72,00 €
Joogaa etänä oman aikataulusi mukaan
nettiyhteydellä varustetun älypuhelimen,
tabletin tai tietokoneen avulla. Harjoituksen linkki tulee sähköpostiisi ollen voimassa viikon ajan, jonka jälkeen saat seuraavan harjoituksen linkin. Kurssi koostuu 12
harjoituksesta syyskaudella sekä kevätkaudella. Yinjooga sopii kaikille ja erityisesti kankeille kehoille ja voimaharjoittelun
tueksi sekä kiireiselle ja stressaantuneelle.
Yinjooga on lempeä kehon ja mielen yhtäaikainen harjoitus jolla vaikutetaan erityisesti parasympaattiseen hermostoon, joka
mm. alentaa stressitasoa ja verenpainetta,
hidastaa sykettä ja hengitystaajuutta sekä
vilkastuttaa ruoansulatuselinten toimintoja.
Yinjoogan asanoissa viipyillään pitkään
pyrkien venyttämään kehosi sidekudoksia,
samalla liikkuvuutesi lisääntyy, nestekierto
edistyy ja mielesi rentoutuu suorittamattomuudessa. Yinjoogan juuret ovat kiinalaisessa lääketieteessä ja Taolaisuudessa.
Voit ostaa koko lukuvuoden tai yksittäisiä
tunteja. Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin
7.9. alkaen, mikäli kurssi toteutuu eli koko
lukuvuodelle ilmoittautuneita on tarpeeksi.
Huom! Ohjeet osallistumiseen lähetetään
sähköpostilla, joten ilmoita sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessa!

830167 Yinjoogaa etänä (kerta)
13.9.–6.12.2021, 10.1.–4.4.2022
Verkkokurssi
Ma 18.00–19.15
Sari Tiimonen
Kertamaksu 5,00 €
Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin 7.9.
alkaen mikäli koko lukuvuoden kurssi
toteutuu. Kts. sisältö edellisestä koko
lukuvuoden kurssista.

830165 Hathajoogaa etänä
(kerta)
13.9.–6.12.2021, 10.1.–4.4.2022
Verkkokurssi
Ma 17.00–18.00
Sari Tiimonen
Kertamaksu 4,00 €
Yksittäiset tunnit tulevat myyntiin 7.9.
alkaen mikäli koko lukuvuoden kurssi
toteutuu. Kts. sisältö edellisestä koko
lukuvuoden kurssista.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään
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