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Kempele-opiston 

OPINTO-OHJELMA 
lukuvuosi 2018-2019

Opas sisältää myös tietoa 
kulttuurin, kirjaston, nuorisopalveluiden 

ja liikuntapalveluiden toiminnasta.
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Oppaan ulkoasu ja taitto: Katja Perälä 
Painopaikka: Erweko Oy, Oulu 
Painosmäärä: 13 400 kpl
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Kansalaisopisto on yksi tärkeimmistä 
kunnan vapaa-ajan palveluista

Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja 
taitoja. 

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjal-
ta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten 
monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 
kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 
sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

TERVETULOA KEMPELE-OPISTON KURSSEILLE!

Kaikille kursseille ilmoittautuminen alkaa 
la 25.8.2018 klo 9.00 netissä osoitteessa 

kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaa-aika/Kempele-opisto

HUOM! Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa samaan aikaan.
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Kempele-opisto 

Osoite: Kempeleen kunta, Kempele Akatemia, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kempele
Käyntiosoite: Honkasentie 15, 90450 Kempele
Opiston toimisto p. 050 4636 431 
netissä: kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaa-aika/Kempele-opisto
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kempele.fi 

Kädentaitojen opetustila, Taitola, Asemantie 1, 90440 Kempele
Kudontatila, Honkasentie 11, 90450 Kempele

HENKILÖKUNTA

Hallinto
Merja Hillilä, Kempele-opiston rehtori p. 050 4636 423
Hely Takalahti, kurssisihteeri p. 050 4636 431

Päätoimiset opettajat
Henna Luokkanen, tekstiilityönopettaja p. 050 4636 499
Kari Suvilehto, musiikinopettaja p. 050 5236 832

KEMPELE-OPISTON TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2018-2019

Syyslukukausi: 
ryhmäopetuksessa 17.9. – 2.12.2018 (10 työviikkoa) 
musiikin yksilöopetuksessa 3.9. – 2.12.2018 (12 työviikkoa) 
taiteen perusopetuksessa 27.8. – 15.12.2018 (14 työviikkoa)

Syysloma 22. – 28.10.2018 (viikko 43)

Kevätlukukausi: 
ryhmäopetuksessa 7.1. – 28.4.2019 (14 työviikkoa) 
musiikin yksilöopetuksessa 7.1. – 7.4.2019 (12 työviikkoa) 
taiteen perusopetuksessa 7.1.-12.5.2019 (16 työviikkoa) 
 
Talviloma 4. – 10.3.2019 (viikko 10) 
Pääsiäisloma 18. – 22.4.2019
(Kiirastorstaina 18.4.2019 ei ole opetusta).

HUOM!  Joidenkin kurssien aloitus- ja päättymisajat voivat poiketa yllämainituista 
opiston työajoista. Varmistathan kurssin toiminta-ajan opinto-oppaasta, opettajalta 
tai opiston toimistosta. Myös muut muutokset lukuvuoden aikana ovat mahdollisia.
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Kursseille ilmoittautuminen alkaa lauantaina 25.8.2018 kello 9.00 netissä 
osoitteessa kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaa-aika/Kempele-opisto 
 
Lauantaina 25.8. klo 9.00-12.00 ilmoittautumisia otetaan vastaan myös Kempe-
le-opiston toimistolla ja Taitolassa (Kempele-opiston toimisto: Honkasentie 15 ja 
Taitola: Asemantie 1)  
 
Puhelimitse ilmoittautuminen, p. 050 4636 431 
- 25.8. klo 9.00-12.00 
- 27.8. alkaen toimistoaikana (ma-pe klo 8.00-16.00)

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä sähköiseen tietojärjestelmään. Suosit-
telemme ensisijaisesti ilmoittautumaan netin kautta.  
 
Emme huomioi ilmoittautumisia sähköpostilla, teksti- tai vastaajaviestillä. 
 
Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudeksi 
uudelleen. Ilmoittautuminen niihin on voimassa koko lukuvuoden. 
 
HUOM! Myös kevään 2019 lyhytkursseille ilmoittautuminen alkaa 25.8.2018 
klo 9.00.

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

KURSSIEN TOTEUTUMINEN JA TIEDOTUS
Kurssi toteutetaan, mikäli kurssilla on vähintään 8 ilmoittautunutta opiskelijaa. Joilla-
kin erityiskursseilla opiskelijoiden minimimäärä saattaa olla myös enemmän. Yleensä tästä 
on maininta kurssien esittelytekstissä. Päätös kurssin aloittamisesta tehdään noin viikkoa 
ennen kurssin alkamista ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän perusteella. 

Emme lähetä erillistä vahvistusta kurssin alkamisesta ennen kurssia. Opistosta ote-
taan yhteyttä ainoastaan, mikäli kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta. 
Kursseihin liittyvistä muutoksista ilmoitamme pääsääntöisesti tekstiviestillä.

KURSSIMAKSUT
Maksut ovat kurssikohtaisia ja määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurs-
simaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu, tutkintomaksu tai vastaava, 
näistä on maininta kurssikuvauksessa. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat kurssille tar-
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vittavat materiaalit itse.

Kurssimaksu laskutetaan, mikäli et ole maksanut sitä ilmoittautumisen yhteydessä verkko-
kaupassa. Voit siis aloittaa kurssin vaikka et olisi saanut laskua tai maksanut vielä kurssi-
maksua.

Mikäli olet oikeutettu johonkin opiston tarjoamaan maksuetuuteen, älä maksa kurssimak-
sua ilmoittautumisen yhteydessä vaan ota yhteyttä opiston toimistoon maksuetuuden saa-
miseksi. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka 
ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.

KURSSIEN PERUUTTAMINEN JA MAKSUJEN PALAUTTAMINEN
• Ilmoittautuminen on aina sitova. Opiskelija voi perua varatun paikan veloituksetta 

5 vrk ennen kurssin alkamista. Muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. 
Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

• Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin. Musiikin yk-
silöopetuksessa voidaan kuitenkin kevään kurssimaksu palauttaa, mikäli keskeytys 
tapahtuu syyslukukaudella 31.12. mennessä.

• Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle vaikka 
kurssimaksu olisi suoritettu.

• Kurssimaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kurssi ei käynnisty ja 
opiskelija on ehtinyt maksaa kurssimaksun.

• Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille syyslukukauden ai-
kana, veloitetaan kurssimaksu koko lukuvuodelta. Maksua ei palauteta, jos opiskelija 
syystä tai toisesta keskeyttää kurssin joko syys- tai kevätlukukauden aikana. 

• Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille kevätlukukaudella, 
veloitetaan kurssimaksuna puolet koko lukuvuoden kurssimaksusta.

• Lyhyt- ja intensiivikursseista maksetaan aina koko kurssimaksu.
• Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua.
• Mikäli koko lukuvuoden kestävä opintoryhmä joudutaan lakkauttamaan syyslukukau-

della alhaisen opiskelijamäärän vuoksi, kurssimaksusta palautetaan puolet. Mikä-
li ryhmä lakkautetaan kevätlukukaudella, kurssimaksua ei palauteta. Vain syys- tai 
kevätlukukauden kestävillä kursseilla tai lyhytkursseilla maksuja ei palauteta, mikäli 
kurssi joudutaan keskeyttämään.

• Yksilö- ja ryhmäopetuksessa tunnit voidaan jättää korvaamatta 2 kertaa lukuvuoden 
aikana.

• Kempele-opisto voi evätä henkilön opiskeluoikeuden seuraavalle lukuvuodelle, mikäli 
hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta lukuvuosilta tai muita avoimena 
olevia maksuja Kempeleen kunnalle. 

Peruutus- ja maksuehdot on hyväksytty Kempeleen kunnanhallituksessa 21.5.2018.
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KEMPELE-OPISTOSSA ON LUKUVUONNA 2018 - 2019 KÄYTÖSSÄ SEURAAVAT 
MAKSUETUUDET:
1. Kempeleläiset työttömät saavat lukuvuoden aikana yhden kurssin ilmai-

seksi (ei koske musiikin yksilöopetusta). Opiskelijan tulee itse anoa opis-
tolta mahdollista maksuetuutta noin viikkoa ennen kurssin alkamista.  
Toimi näin: Toimita TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta opiston toimis-
toon (käyntiosoite: Honkasentie 15) tai sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@
kempele.fi tai postitse osoitteella Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 
Kempele. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnäm-
me alennuksen työvoimahallinnon 02 = työtön koodilla. Kempele-opisto ei ole vel-
vollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden 
käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.

2. Kempeleläisiltä 90 vuotta täyttäneiltä ei peritä kurssimaksuja.  Tämä huomioi-
daan henkilötunnuksen perusteella laskutuksen yhteydessä.

3. Opetushallituksen opintoseteliavustusta myönnetään hakemuksesta Opetus-
hallituksen kohderyhmiin kuuluville henkilöille, joita ovat senioriväestö, elä-
keläiset, oppimisvaikeuksia kokevat ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavat. 
Opiskelija voi käyttää opintoseteliä maksuvälineenä lukuvuonna 2018-2019 Kempe-
le-opiston järjestämän koulutuksen yksittäisen kurssin maksamiseen tai kurssimak-
sun alennukseen. 

MIKÄLI OLET OIKEUTETTU OPINTOSETELIAVUSTUKSEEN JA HALUAT HAKEA 
ETUUTTA, TOIMI NÄIN:
1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko puhelimitse opiston toimistoon tai netin 

kautta. Netin kautta ilmoittautuessasi älä maksa kurssimaksua. Opintoseteli-
avustus huomioidaan laskutuksen yhteydessä hakemuksen perusteella, mikäli 
avustusta on jäljellä. 

2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja allekirjoitettuna Kempele-opistolle 
ilmoittautumisen jälkeen. Opintosetelihakemuslomake löytyy Kempele-opiston net-
tisivulta tai sen voi noutaa Kempeleen kunnan neuvonnasta (Asemantie 1), Kem-
pele-opiston toimistolta (Honkasentie 15) tai Zeppelinin kirjastolta (Zeppelinintie 1). 

3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postitse, sähköpostin liitteenä tai tuo-
malla sen opiston toimistoon. Postiosoite on Kempeleen kunta, Kempele-opis-
to, PL 12, 90441 Kempele, sähköposti kansalaisopisto@kempele.fi ja käynti-
osoite Honkasentie 15. 

• Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä avustuk-
seen oikeutetuille henkilöille niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. 

• Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla opintosetelihakemuksella (ei 
esim. puhelimitse, teksti-, vastaaja- tai sähköpostiviestillä eikä muulla hake-
muksella). 
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• Setelin arvo on 20 euroa 
• Opisto ei palauta rahaa, mikäli kurssi on halvempi kuin 20 euroa
• Opintoseteli on saajalle henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi
• Opintosetelietuutta voi käyttää vain kerran lukuvuoden aikana
• Opetushallituksen päätöksen mukaan eläkeläinen on henkilö, joka saa sairas- tai 

kansaneläkettä eikä hän ole ansiotyössä, senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyt-
täneitä (ehdon tulee täyttyä kurssin alkuun mennessä). Oppimisvaikeuksia kokevien 
osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Al-
haisen pohjakoulutuksen omaavilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuk-
sen jälkeistä koulutusta.

TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN
Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista mahdollisista muutoksista ja 
uusista kursseista ilmoitamme nettisivuillamme sekä kuntatiedotteessa. Voit seurata meitä 
myös facebookissa ja instagramissa osoitteessa @taitola_kempele.

TODISTUKSET
Opetukseen osallistuneet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan työvuoden 
ajalta on ilmainen, aiemmista opinnoista se maksaa 10 € / todistus.

TENTTITILAISUUDET
Kempele-opistolla on mahdollisuus suorittaa eri oppilaitosten tenttejä valvotusti. Tenttiajois-
ta on sovittava ennakkoon opiston toimiston kanssa. Opisto järjestää tenttitilan, valvojan 
sekä huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta ja vastausten postittamisesta. 
Tentin valvonnasta laskutetaan 80 euroa/tenttitilaisuus + arvonlisävero 24 %.

VAKUUTUKSET
Kempele-opisto on vakuuttanut opiskelijansa.

PALAUTE
Voit antaa palautetta opiston toiminnasta ja opetuksesta sähköpostitse osoitteella 
kansalaisopisto@kempele.fi
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OMATOIMIKUDONTA
 
Omatoimikudonta on tarkoitettu kankaan-
kudonnan perusteet hallitseville. Varatta-
vissa olevat mattojen loimileveydet ja – vä-
rit ovat: 90cm musta, 90cm valkoinen ja 
150cm valkoinen.  Yhdet kangaspuut vara-
taan aina kerrallaan kuukaudeksi yhden ku-
tojan käyttöön. Tarvittaessa voit tiedustella 
lyhempiä kudontajaksoja. Kutojat hankkivat 
käyttämänsä materiaalit (kudemateriaalit) 
itse. Lisäksi Kempele-opisto veloittaa loi-
men hinnan käytön mukaan. Kudontakuu-
kausi maksaa 45 €.
 
Varattavissa olevat kudonta-ajat:
Syksy 2018
A 2.9.2018-30.9.2018
B             2.10.2018-30.10.2018
C            4.11.2018-29.11.2018
D            2.12.2018-30.12.2018
Kevät 2019
E             2.1.2019-31.1.2019
F             3.2.2019-28.2.2019
G            2.3.2019-31.3.2019
H             2.4.2019-30.4.2019
I              4.5.2019-30.5.2019
J             2.6.2019-30.6.2019
 
Varaukset omatoimikudontaan tekstii-
lityönopettaja Henna Luokkanen p. 050 
4636 499

MUSIIKKI

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS

Musiikin yksilöopetusta annetaan seuraa-
vissa instrumenteissa: piano, huilu, har-
monikka, viulu, sello, rummut, klassinen 

kitara, sähkökitara, klarinetti, saksofoni, 
klassinen yksinlaulu ja pop/ jazz -laulu. 
Opetus on yksilöopetusta 30 min. /vko /
opiskelija. Yksilöopetuksen hinta on 174 €/
lukuvuosi. Kaikissa instrumenteissa ei tällä 
hetkellä ole vapaita paikkoja, mutta paikko-
jen vapautuessa uusia opiskelijoita otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuminen on voimassa yhden lukuvuo-
den ajan. Huomioithan ilmoittautuessasi 
instrumenttikohtaiset vaatimukset, esim. 
ikä. Opiskelupaikan saadessaan henkilö 
on oikeutettu opiskelemaan instrumentti- /
lauluopetuksessa 5 lukuvuoden ajan. Opis-
kelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskute-
taan opiskelupaikan varmistuttua. 

Musiikin yksilöopetukseen voit ilmoittautua 
osoitteessa kempele.fi/Kempele Akatemia 
ja vapaa-aika/Kempele-opisto, josta löydät 
myös lisätietoa musiikin yksilöopetuksen 
opiskelun periaatteista.

Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut 
musiikinopettaja Kari Suvilehto p. 050 
5236 832.

VUOKRATTAVAT SOITTIMET

Opistolla on vuokrattavia viuluja ja yksi 
lapselle tarkoitettu harmonikka. Soittimen 
vuokra on 50 € + alv 24% /lukuvuosi. Lu-
kuvuoden ulkopuolella tapahtuva vuokraa-
minen on 30 € + alv 24 %. Soittimen vuokra 
on enintään 1 vuosi sopimuksen allekirjoit-
tamisesta.

Soittimen vuokra laskutetaan erikseen. 
Vuokran lisäksi peritään 50 €:n panttimak-
su, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, 
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kun soitin palautetaan. Ehtona panttimak-
sun palautukselle on, että soitin palaute-
taan moitteettomassa kunnossa.  

Panttimaksu maksetaan Kempeleen kun-
nan tilille FI04 5740 4420 0054 78, viestiksi 
Viulupantti 2615.K502 tai Harmonikkapant-
ti 2615.K502. Soittimen vuokraajan tulee 
esittää kuitti maksetusta panttimaksusta 
ennen kuin hän saa soittimen käyttöönsä.

MUSIIKIN RYHMÄOPETUS

110115 Vauvamuskari 0 - 1 -vuotiaille
SANTAMÄKITALO, SAMMALMETSÄN 
SALI
Peltomiehentie 5  
ti 16.00-16.30
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019  
Maiju Laurila
Kurssimaksu 40,00 € 
Ryhmä on suunnattu alle 1-vuotiaille lap-
sille yhdessä aikuisen kanssa. Vauvamus-
karissa herätellään lapsen kiinnostusta ja 
rakkautta musiikkiin leikkien, lorujen, lau-
lujen, musiikkiliikunnan ja soittimien kautta. 
Luodaan yhdessä positiivisia ja elämyksel-
lisiä musiikkiretkiä. Kurssimaksu sisältää 
yhden aikuisen ja yhden lapsen. HUOM! 
ILMOITATHAN SEKÄ VANHEMMAN ETTÄ 
LAPSEN TIEDOT ERIKSEEN! 

110116 Perhemuskari
SANTAMÄKITALO, SAMMALMETSÄN 
SALI
Peltomiehentie 5  
ti 16.30-17.15
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019  
Maiju Laurila

Kurssimaksu 60,00 € 
Tämä ryhmä on tarkoitettu aikuiselle yhdes-
sä yhden tai useamman 0-4 -vuotiaan lap-
sen kanssa. Muskarissa herätellään lapsen 
kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin leikkien, 
lorujen, laulujen, musiikkiliikunnan ja soitti-
mien kautta. Luodaan yhdessä positiivisia 
ja elämyksellisiä musiikkiretkiä. Kurssimak-
su sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen. 
Mikäli ilmoitat useamman kuin yhden lap-
sen, hinta on 30 euroa/lapsi. Tällöin kurs-
simaksu laskutetaan. ILMOITATHAN SEKÄ 
VANHEMMAN ETTÄ LAPSEN TIEDOT 
ERIKSEEN! 

110117 Muskari 3-4 -vuotiaille
SANTAMÄKITALO, SAMMALMETSÄN 
SALI
Peltomiehentie 5  
ti 17.15-18.00
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Maiju Laurila
Kurssimaksu 48,00 € 
Ryhmä on suunnattu 3-4 -vuotiaille lapsil-
le. Tenavamuskarin tavoitteena on tarjota 
lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia 
ja taitoja sekä antaa virikkeitä jatkuvan mu-
siikkiharrastuksen syntymiseen. Tenava-
ryhmässä lorutellaan, soitetaan, lauletaan, 
liikutaan, maalataan ja opitaan hauskan 
tekemisen kautta musiikin perusasioita, 
kuten TAA tai TI-TI -rytmejä. Ensimmäisel-
lä kokoontumiskerralla voi vanhempi/van-
hemmat olla tarvittaessa mukana, jonka 
jälkeen pyritään lapsen itsenäiseen osallis-
tumiseen ryhmässä. 

110118 Muskari 5-6 -vuotiaille
SANTAMÄKITALO, SAMMALMETSÄN 
SALI
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Peltomiehentie 5  
ti 18.00-18.45
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019
Maiju Laurila
Kurssimaksu 48,00 € 
Ryhmä on suunnattu 5-6 -vuotiaille lapsil-
le. Tenavamuskarin tavoitteena on tarjota 
lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia 
ja taitoja sekä antaa virikkeitä jatkuvan mu-
siikkiharrastuksen syntymiseen. Tenava-
ryhmässä lorutellaan, soitetaan, lauletaan, 
liikutaan, maalataan ja opitaan hauskan 
tekemisen kautta musiikin perusasioita, 
kuten peruskäsitteitä, rytmejä ja musiikin 
peruselementtejä. 

110120 Koululaisten kitararyhmä
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
B-TALO, MUS.LK. 051
Koulutie 4 A 6  
ke 14.15-15.00
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019
Kari Suvilehto
Kurssimaksu 38,00 € 
Kitaransoiton perusteet: sointumerkit, -ot-
teet ja -taulut, näppäily- ja plektrasoitto 
sekä komppaus. 

110121 Bändi yläkoululaisille ja luki-
olaisille
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
B-TALO, MUS.LK. 051
Koulutie 4 A 6  
ke 19.15-20.00
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019
Kari Suvilehto
Kurssimaksu 42,00 € 
Bändiin voivat tulla soitinta jonkin verran 

hallitsevat. Soitetaan ja lauletaan rockkia ja 
poppia. Kappalevalinnoissa huomioidaan 
omat toiveet. 

110125 Pelimannit
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 105
Nerolantie 4  
ke 17.30-19.00
5.9.2018-21.11.2018
9.1.2019-10.4.2019
Seija Ylikärppä
Kurssimaksu 84,00 € 
Mukavaa yhdessä soittamista, ei aivan 
vasta-alkajille. Soittimina esim. harmonik-
ka, viulu, kitara jne. Nuotinlukutaito ei ole 
välttämätön. Oma soitin mukaan. HUOM! 
Poikkeava kurssin alkamisajankohta. 

110126 MelodiSet
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
B-TALO, LK. 031
Koulutie 4 A 6  
ma 18.30-21.00
17.9.2018-26.11.2018  
7.1.2019-15.4.2019
Sanna Jaako
Kurssimaksu 61,00 € 
Tule laulamaan kuoroon ilman suurta kyn-
nystä. Laulamme kansanlauluja, perinteisiä 
kuorolauluja ja viihdelauluja kolmi- ja ne-
liäänisesti. Opiskelu on tavoitteellista, mut-
ta rentoa. Esiinnymme muutaman kerran 
lukukaudessa. Tiedustelut kuoronjohtaja 
Sanna Jaako p. 0400 706553. 

110127 Kamarikuoro Aiolos
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
B-TALO, MUS.LK. 051
Koulutie 4 A 6  
su 17.00-20.15
2.9.2018-11.11.2018  
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13.1.2019-28.4.2019  
Satu Korpi
Kurssimaksu 82,00 € 
Korkeatasoinen ja monipuolinen kuoro-oh-
jelmisto; äänenmuodostusta, hengityshar-
joituksia, laulu-tekniikkaa. Koelaulutilaisuus 
järjestetään 2.9. klo 17 Kirkonkylän yhte-
näiskoulun musiikkiluokassa 051, B-talo. 
Lisätietoa: www.aiolos.fi 

110128 Palvelukeskuksen lauluryhmä
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVE-
LUTALO
Hovintie 12  
pe 13.00-13.45
21.9.2018-30.11.2018  
11.1.2019-26.4.2019 
Kari Suvilehto
Ei kurssimaksua
Yhteislauluna iskelmiä, suomipoppia, kan-
sanlauluja ja koululauluja. Laulutuokioon 
voivat tulla mukaan myös kauempana asu-
vat. 

KULTTUURIKOULU 

119800 Kulttuurikoulu
Kurssimaksu 60,00 € 
Kulttuurikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 
7-12 –vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka vie-
lä etsivät omaa harrastustaan. Tavoitteena 
on erilaisten taitojen oppiminen, itseilmai-
sun kehittäminen, sosiaalisten ja ryhmässä 
toimimisen taitojen oppiminen sekä oman 
identiteetin ja itsetunnon kehittyminen. Op-
piminen, kokeileminen, itseilmaisu ja har-
joitteleminen tapahtuvat kannustavassa ja 
rohkaisevassa ilmapiirissä. Opiskelija voi 
valita alla olevista kuudesta aihealueesta 
(Kädentaidot, Teatteri ja draama, Tanssitai-

de, Kuvataide, Musiikki, Sanataide ) neljä, 
joihin jokaiseen on mahdollisuus tutustua 
lukuvuoden aikana 12 oppitunnin ajan ja 
löytää näin oma mieluinen harrastuksensa. 
Joillekin aihealueille on jo laadittu oma lu-
kujärjestys, osalle aihealueista lukujärjes-
tys laaditaan kun tiedetään, montako opis-
kelijaa aihealueeseen on ilmoittautunut. 
Aihealueiden tarkemmat sisällöt ja kuvauk-
set ovat alla. 
ILMOITTAUTUMISOHJE: 
1) Ilmoittaudu ensin Kulttuurikouluun 
(119800) 
2) Valitse sen jälkeen alla olevista kuudes-
ta aihealueesta neljä, joihin myös ilmoit-
taudutaan. 
Kulttuurikoulun kurssimaksu 60 euroa si-
sältää kaikki neljä aihealuetta. Lisätiedot 
Kulttuurikoulusta; Merja Hillilä p. 050 4636 
423 tai s-posti merja.hillila(at) kempele.fi 

119801 Kulttuurikoulu - Kuvataide
TAITOLA
Asemantie 1  
to 16.15-17.45
13.9.2018-18.10.2018  
Kaisa Uurtio
Kuvataiteen aihealueella opetellaan kuvan 
tekemisen perustaitoja ja tekniikoita kuva-
taiteen eri osa-alueilla. Opintojen sisältö voi 
muodostua mm.seuraavista: maalaaminen, 
grafiikka, hiilipiirustus, sarjakuvan tekemi-
nen, muovailu ja kollaasitekniikka. Opinto-
jen sisältöä voidaan muokata osallistujien 
toiveiden mukaan. 

119802 Kulttuurikoulu - Tanssitaide
KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B  
ma 18.00-19.00
1.10.2018-3.12.2018  
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Kul$uurikoulun	aihealueet	


14.6.17	 Kul*uurikoulu	 1	

Kuvataide	

Tanssitaide	

	Kädentaidot	

	Sanataide	 Tea*eri	ja	draama	

	Musiikki/	
Instrumen>opinnot	

Kul$uurikoulun	rakenne	





14.6.17	 Kul*uurikoulu	 2	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

1.		lukuvuosi	

12	ot	

12	ot	

12	ot	

12	ot	

2.	
lukuvuosi	

Uusi	
harras
tus	
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Jouni Uosukainen
Tanssitaiteen aihealueella tutustutaan eri 
tanssilajeihin ja eri lajien tanssitekniikkaan. 
Tunneilla kehitetään esiintymis- ja ilmaisu-
taitoja. Tanssilajeina voivat olla esim. sho-
wtanssi, nykytanssi, kansantanssi ja klas-
sinen baletti. 

119803 Kulttuurikoulu - Kädentaidot
TAITOLA
Asemantie 1  
to 16.15-17.45
1.11.2018-13.12.2018 
Kaisa Uurtio
Kädentaitojen aihealueella tutustutaan 
erilaisiin kädentyön tekniikoihin ja materi-
aaleihin. Oppijalle annetaan mahdollisuus 
kokeilevaan tuotteiden valmistukseen ja 
ilmaisuun. 

119804 Kulttuurikoulu - Sanataide
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU
Nerolantie 4  
la 09.30-14.30
su 09.30-14.30
16.2.2019-17.2.2019 
Tarja Uusitalo
Sanataiteen aihealueen tavoitteena on sa-
navaraston ja mielikuvituksen rikastuttami-
nen. Kurssilla kerrotaan, keksitään, leiki-
tään kielellä ja havainnoidaan ympäristöä. 
Harjoituksia tehdään sekä suullisesti että 
kirjoittaen. Ryhmässä myös annetaan ja 
saadaan kirjavinkkejä ja innostetaan luke-
maan. Työskentelyssä kiinnitetään huomio-
ta rohkaisevaan, sallivaan ja innostavaan 
ilmapiiriin. 

119805 Kulttuurikoulu - Musiikki 
/ Instrumenttiopinnot
Toimipaikka avoin  
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Musiikin aihealueella pyritään herättämään 
kipinä musiikkiin ja sen elinikäiseen har-
rastamiseen. Työmuotoina mm. yksin- ja 
yhdessä musisointi sekä musiikin kuunte-
lu. Yksilötunneilla perehdytään instrumen-
tin soittamisen tekniikkaan. Opiskelijalla 
on mahdollisuus saada yksilöopetusta 1-2 
instrumentissa opiston tarjonnan mukaan 
(ei klassinen, eikä pop/jazz -yksinlaulu) 
enintään 6 oppitunnin ajan. Jokaiselle ai-
healueeseen ilmoittautuneelle opiskelijalle 
tehdään henkilökohtainen opintosuunni-
telma yksilöopetuksen osalta. Kurssi to-
teutetaan kevätlukukaudella. Tarkemmat 
aikataulut ja opettajat ilmoitetaan aihealu-
eeseen ilmoittautuneille myöhemmin. Lisä-
tiedot Merja Hillilä p. 050 4636 423 

119806 Kulttuurikoulu - Teatteri 
ja draama
Toimipaikka avoin   
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Teatteri ja draama -aihealueella tutustu-
taan teatteri-ilmaisuun ja näyttelijätyö-
hön. Työtapoina voivat olla mm. draama, 
sekä erilaiset ilmaisu- ja improvisaatio-
harjoitukset. Sisältöä ja työtapoja voidaan 
suunnitella myös opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Työskentelyssä kiinnitetään huo-
miota rohkaisevaan, sallivaan ja myöntei-
seen ilmapiiriin. Kurssi toteutetaan kevätlu-
kukaudella. Tarkempi aikataulu ja opettaja 
ilmoitetaan aihealueeseen ilmoittautuneille 
myöhemmin. 
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KIELET 

ENGLANTI 

120301 Communicate! -englantia
KEMPELEEN LUKIO, LK. 115
Koulutie 4 B  
ti 17.30-19.00
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Pirkko Böhm-Sallamo
Kurssimaksu 50,00 € 
Käytännön englantia keskustelujen avulla, 
harjoittelua ja tehtäviä kurssilaisten toi-
vomista aihepiireistä. Kurssi rakentuu yh-
dessä kurssilaisten kanssa suunnitellen. 
Sanavaraston laajentamistehtäviä, virike-
materiaaleja ohjaajalta. Ota mukaan oma 
sanakirja ja muistiinpanovälineet. Käymme 
läpi ajankohtaisia aiheita, matkailua, kult-
tuuria ja historiaa, eri ammatteihin liittyviä 
teemoja. Kurssin opetuskielenä on pääosin 
englanti. 

120302 Everyday English 2
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
A-TALO, LK. 010
Koulutie 4 A 6  
to 14.00-15.30
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 € 
Jatketaan arkielämän kielenkäyttötilantei-
den harjoittelua sekä englannin perusra-
kenteisiin tutustumista. Lisäksi kirjan avulla 
laajennetaan matkailusanastoa, opetellaan 
asioimaan puhelimitse sekä tutustutaan 
mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelä-
mään liittyvään sanastoon. Oppikirja: Eve-
ryday English 2 

120303 Steps into English 3
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4  
ti 17.15-18.45
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssi soveltuu hyvin kenelle tahansa, jolla 
on jo perustiedot englannin kielestä. Kurs-
silla syvennetään jo opittua ja kehitetään 
lisää kielitaitoa. Kirja sisältää kymmenen 
teemakokonaisuutta, joiden aihepiireinä 
ovat mm. asuminen, opiskelu, työ, huvit, 
ostokset, liikkuminen ja turvallisuus, luonto 
ja ympäristö. Oppikirja: Steps into English 3 

120306 English Junior Club Kirkon-
kylä
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
A-TALO, LK. 010
Koulutie 4 A 6  
to 13.00-13.45
20.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-25.4.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssi on tarkoitettu eskarilaisille ja eka-
luokkalaisille. Kurssilla harjoitellaan pe-
russanastoa musiikin, leikkien, pelien, as-
kartelun, piirtämisen ja videoiden kautta. 
Kurssille tarvitset A4 vihkon, liiman, väritys-
kyniä, vesipullon. 

120307 English Junior Club Linna-
kangastalo
LINNAKANGASTALON KOULU, LK 1083
Linnakaarto 20  
ti 15.15-16.00
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019  
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Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssi on tarkoitettu eskarilaisille ja eka-
luokkalaisille. Kurssilla harjoitellaan pe-
russanastoa musiikin, leikkien, pelien, as-
kartelun, piirtämisen ja videoiden kautta. 
Kurssille tarvitset A4 vihkon, liiman, väritys-
kyniä, vesipullon. 

120308 English Junior Club Ylikylä
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4  
ti 16.30-17.15
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssi on tarkoitettu eskarilaisille ja eka-
luokkalaisille. Kurssilla harjoitellaan pe-
russanastoa musiikin, leikkien, pelien, as-
kartelun, piirtämisen ja videoiden kautta. 
Kurssille tarvitset A4 vihkon, liiman, väritys-
kyniä, vesipullon. 

VENÄJÄ 

120601 Venäjä 1
KEMPELEEN LUKIO, LK 166
Koulutie 4 B  
ke 17.30-19.00
19.9.2018-28.11.2018  
9.1.2019-17.4.2019 
Aljona Doroshenko
Kurssimaksu 50,00 € 
Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä ja 
tutustumaan venäläiseen kulttuuriin Pora 1 
–kirjan avulla. Aloitetaan aakkosista ja opis-
kellaan kielen keskeisiä kielioppirakenteita 
ja arkipäivän puhetilanteissa tarvittavaa 
sanastoa. Tämän jakson aihepiirejä ovat 
tutustuminen ja esittäytyminen sekä itses-

tä, perheestä ja sukulaisista kertominen. 
Oppikirja Pora 1 

120603 Venäjä 3
KEMPELEEN LUKIO, LK 166
Koulutie 4 B  
ke 19:05-20:35
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019 
Aljona Doroshenko
Kurssimaksu 50,00 € 
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opin-
toja Pora! 2 -kirjan avulla. Alussa on Pora!1 
-kirjan kappale 9, sitten siirrymme Pora – 2 
kirjaan. Syvennämme jo käsiteltyjä aiheita 
ja opimme uutta, aiheina mm. matkustami-
nen, työskentely Venäjällä, opiskelu, kello-
najat, vuodenajat, sää ja olotila. Harjoitte-
lemme venäjän puhumista, kuuntelemista, 
lukemista ja kirjoittamista. Oppikirja: Marja 
Jegorenkov, Sirpa Piispanen: Pora! 2 Ve-
näjää aikuisille 

ESPANJA 

120701 Espanjan alkeiskurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4  
to 19.00-20.30
20.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-25.4.2019 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiske-
lemme käytännön puhekieltä arkielämän ja 
matkailun tilanteissa sekä espanjan kielen 
perusrakenteita. Oppikirja: Buenas Migas 1 

120702 Espanjan alkeet jatkokurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4  
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ti 19.00-20.30
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 € 
Jatkamme oppikirjan kappaleesta 6, alussa 
kertausta. Myös uudet opiskelijat ovat ter-
vetulleita! Soveltuu kieltä noin vuoden opis-
kelleille. Opiskelemme käytännön puhekiel-
tä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä 
espanjan kielen perusrakenteita. Oppikirja: 
Buenas Migas 1 

120704 Espanjan alkeet senioreille
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LUOKKA-
TILA AVOIN
Nerolantie 4  
ma 13.00-14.30
17.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Ete-
nemme rauhalliseen tahtiin rennossa ilma-
piirissä perussanastoa, rakenteita ja ään-
tämistä harjoitellen aihepiirinä matkailun 
ja arkielämän tilanteet. Oppikirja: Buenas 
Migas 1 

120705 Espanjan jatkokurssi A
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4  
to 17.30-19.00
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019  
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 € 
Jatkamme oppikirjan kappaleesta 10, alus-
sa kertausta. Myös uudet opiskelijat ovat 
tervetulleita! Soveltuu kieltä 1-2 vuotta 
opiskelleille. Opiskelemme käytännön pu-

hekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa 
sekä espanjan kielen perusrakenteita. Op-
pikirja: Fantástico! 1.
 
120706 Espanjan jatkokurssi B
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4  
ti 17.30-19.00
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 50,00 € 
Jatkoa edellisen lukuvuoden kurssille. Myös 
uudet opiskelijat ovat tervetulleita! Soveltuu 
kieltä noin 2-3 vuotta opiskelleille. Opiske-
lemme käytännön puhekieltä arkielämän ja 
matkailun tilanteissa sekä espanjan kielen 
perusrakenteita. Oppikirja: Buenas Migas 2 

120707 Matkailuespanjan lyhytkurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 219/221
Nerolantie 4  
ma 17.30-20.30
ti 17.30-20.30
10.9.2018-11.9.2018 
Anna Kaisa Puhakka
Kurssimaksu 20,00 € 
Matkailijan tilanteita (mm. kahvilassa, ho-
tellissa, ravintolassa, ostoksilla, lääkärissä) 
ja sanastoa, myös kuunteluharjoituksia. 
Kurssi lähtee alkeista. Opiskelumateriaali 
opettajalta. 

ITALIA 

120801 Ci vediamo in piazza! 
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, LK. 1043
Nerolantie 4  
ti 18.45-20.15
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019 
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Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 50,00 € 
Tämä on vaativuudeltaan keskitasoinen 
italian kurssi. Jos osaat kertoa omasta per-
heestä, harrastuksista ja arkipäivän tilan-
teista, olet lämpimästi tervetullut. Kurssilla 
on runsaasti puheharjoittelua ja opettaja 
puhuu italiaa. Käymme läpi kielioppia, sa-
nastoa ja kulttuuria unohtamatta. Opiskelu-
materiaali sovitaan kurssin alussa opetta-
jan kanssa. 

120802 Viaggio in Italia - italian inten-
siivi kurssi
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
A-TALO, LK. 010
Koulutie 4 A 6  
ma 17.00-20.15
ti 17.00-20.15
ke 17.00-20.15
to 17.00-20.15
pe 17.00-20.15
13.5.2019-17.5.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 40,00 € 
Kurssi lähtee alkeista. Kurssi sisältää mat-
kailu- ja ravintolasanastoa, kulttuuritietoutta 
sekä monipuolisia tehtäviä. Opiskelumate-
riaalin saa opettajalta. 

MUUT KIELET 

129801 Japanin kielen alkeiskurssi 
KEMPELEEN LUKIO, LK 166
Koulutie 4 B  
ma 17.30-19.00
17.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-15.4.2019
Erika Sininärhi
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssin tavoitteena on perehtyä japanin 

kielen alkeisiin. Kurssi sopii aloittelijoille, 
joilla ei ole aiempaa kokemusta japanin 
opiskelusta tai jotka ovat opiskelleet kieltä 
vain itsenäisesti. Opetellaan tavukirjaimis-
tot eli hiragana- ja katakana-merkit. Lisäksi 
lukusanat, laskutavat, adjektiivit, verbien 
masu-muodon mennyt aikamuoto ja kiel-
teinen muoto tulevat tutuiksi. Oppikirja: 
Karppinen, Takako: Japanin kielen alkeet 1 
(Finnlectura) 

KUVATAITEET 

110300 Grafiikkapaja lapsille
TAITOLA, Asemantie 1  
to 16.15-17.45
21.2.2019-28.2.2019 
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 18,00 € 
Lyhytkurssin aikana tutustutaan yksinker-
taisiin painomenetelmiin kuvan tekemises-
sä. Kurssilaiset valmistavat itse painolaa-
tan, jolla tehdään väri- ja kuviointikokeiluja. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Kurssista saa leiman Kulttuuripassiin. 

110301 Taidemaalaus
KEMPELEEN LUKIO, ALATORI
Koulutie 4 B  
ke 18.00-20.30
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019  
Aura Sinervo
Kurssimaksu 80,00 € 
Luota taiteen tekemisen prosessiin. Kokei-
le! Kokeilun kautta saat rohkaisua itseilmai-
suun ja oma ainutlaatuinen näkemys kehit-
tyy. Väriopin, sommittelun ja eri tekniikoiden 
avulla luovuus pääsee vauhtiin. Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin pidempään harrasta-

 

Kulttuuripassi
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neillekin. Tarvikkeet kurssille hankitaan 
itse, opettajan opastuksella. Ikäraja kurssil-
le on 15 vuotta. Tarvitset maalaustarvikkeet 
(maalit, pensselit ym.), luonnoslehtiön ja 
maalauspohjat. 

KÄDEN TAIDOT

TEKSTIILI-, NAHKA- JA HOPEATYÖT 
SEKÄ ASKARTELU 

      KOKO LUKUVUODEN KURSSIT

110400 Huovutus- ja villakirjonta-
kurssi
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.15
24.9.2018-26.11.2018
14.1.2019-15.4.2019  
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 55,00 € 
Tule tekemään asusteita, sisusteita ja ko-
ruja erilaisilla huovutustekniikoilla. Kokei-
lemme märkähuovutusta, neulahuovutusta, 
pesukonevanutusta sekä erilaisten teknii-
koiden yhdistämistä. Mahdollisuus myös 
tehdä villakirjontaa villakankaisiin. Ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla suunnitellaan 
lukukauden teemat. Materiaalit tilataan yh-
dessä. 

110401 Kirjonta A
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 12.00-15.15
19.9.2018-28.11.2018  
9.1.2019-17.4.2019
Kati Pistemaa

Kurssimaksu 91,00 € 
Kurssilla valmistetaan perinteisellä kirjonta-
menetelmällä esim. liinoja, tyynyjä, verhoja, 
asusteita, isoja ja pienempiä töitä opiske-
lijoiden toiveiden mukaan. Materiaalina voi 
käyttää esim. villaa, pellavaa ja puuvillaa. 
Tutustumme myös hardanger- ja peittokir-
jontaan, sekä kirjontatöiden viimeistelyyn. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kirjonnan 
saloihin jo perehtyneille. 

110402 Kirjonta B
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 16.00-19.15
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019 
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 91,00 € 
Kurssilla valmistetaan perinteisellä kirjonta-
menetelmällä esim. liinoja, tyynyjä, verho-
ja, asusteita, yms. Materiaalina voi käyttää 
esim. villaa, pellavaa ja puuvillaa. Kurssilla 
on mahdollisuus kokeilla useampaa kirjon-
tatekniikkaa mm. hardanger- ja peittokirjon-
taa. 

110403 Kudonta
HONKASEN KUDONTATILA
Honkasentie 11  
ti 16.00-19.15
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 91,00 € 
Opitaan perustiedot ja -taidot kankaanku-
donnasta. Sovelletaan valmiita työohjeita 
ja suunnitellaan yksilöllisiä pieniä kudon-
tatöitä. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidem-
pään harrastaneille. Kurssilla kudottavat 
työt suunnitellaan yhdessä ensimmäisillä 
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kerroilla, jolloin läsnäolo on tärkeää. Kurs-
silaiset hankkivat itse tarvittavat materiaalit, 
tilauksia voidaan tehdä yhdessä. 

110405 Pitsinnypläys
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, TEKST.LK. 4
Koulutie 4 A 6  
ke 18.00-21.15
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019 
Saara Henriksson
Kurssimaksu 91,00 € 
Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille ja pitkään 
nyplänneille. Alkeet aloittelijoille ja kehityk-
sen mukaan erilaisia tekniikoita. Pitkään 
nyplänneille riittää eri tekniikoita Euroopan 
eri maista. Tarvitset nypläysalustan eli pääl-
lystetty levy (esim. routalevyä 50 x 50 cm). 
Muut tarvikkeet voi ostaa opettajalta. 

110406 Tilkkuilua
TAITOLA
Asemantie 1  
ti 09.00-12.15
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 91,00 € 
Tule viettämään tiistaiaamuja helppojen 
tilkkutöiden parissa. Tehdään tilkkutöitä 
leppoisaan tahtiin kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Samalla opetellaan ompeluko-
neen käyttöä tilkkutöissä monipuolisesti ja 
opitaan tilkkutyön perusasiat. 

110407 Päivän tilkut
TAITOLA
Asemantie 1  
ti 12.45-16.00
18.9.2018-27.11.2018

8.1.2019-16.4.2019 
Paula Vainio
Kurssimaksu 91,00 € 
Tutustutaan tilkkujen monipuoliseen maail-
maan ompelemalla isoja ja/tai pieniä tilkku-
töitä. Käytetään erilaisia tilkkutyötekniikoita 
monipuolisesti tarvittaessa erikoisvälineitä 
hyödyntäen. Kurssi sopii ompelunperusteet 
ja tilkkutyön perustekniikat hyvin hallitsevil-
le. 

110408 Illan tilkut
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
to 18.00-21.15
27.9.2018-29.11.2018
17.1.2019-25.4.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 55,00 € 
Tutustutaan tilkkujen monipuoliseen maail-
maan ompelemalla isoja ja/tai pieniä tilkku-
töitä. Käytetään erilaisia tilkkutyötekniikoita 
monipuolisesti tarvittaessa erikoisvälineitä 
hyödyntäen. Kurssi sopii ompelunperusteet 
ja tilkkutyön perustekniikat hyvin hallitsevil-
le. 

110414 Ompelua iloksi ja hyödyksi 
päiväryhmä
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 09.00-12.15
17.9.2018-10.12.2018
7.1.2019-1.4.2019
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 91,00 € 
Maanantaiaamun ompelu on hyvä aloitus 
uudelle viikolle. Täällä voit ommella vaat-
teita lapsille ja aikuisille sekä valmistaa si-
sustustekstiilejä. Jokainen voi edetä omaa 
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vauhtiaan, joten aiempaa kokemusta et 
tarvitse. Henkilökohtaiset työvälineet kuten 
sakset ja nuppineulat sekä ompelutöissä 
tarvittavat materiaalit ja kankaat opiskelijat 
hankkivat itse. Kurssilla on käytössä ompe-
lukoneet, saumurit, tasosaumain sekä kaa-
valehtiä ja tarvikkeet kaavojen piirtämistä 
varten. Huomioithan poikkeavan kurssin 
lukujärjestyksen! 

110433 Ompelua iloksi ja hyödyksi 
iltaryhmä
LINNAKANGASTALON KOULU, TEKST.LK.
Linnakaarto 20  
ke 18.00-21.15
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019  
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 91,00 € 
Voit valmistaa tai korjata oman tarpeen mu-
kaan vaatteita lapsille tai aikuisille, ommel-
la sisustustekstiilejä tai harjoitella erilaisia 
valmistusmenetelmiä. Jokainen voi edetä 
omaa tahtiaan, joten aiempaa kokemus-
ta ompelusta ja ompelukoneista ei tarvita. 
Henkilökohtaiset työvälineet kuten sakset ja 
nuppineulat sekä ompelutöissä tarvittavat 
materiaalit ja kankaat opiskelijat hankkivat 
itse. Kurssilla on käytössä ompelukoneet, 
saumurit, tasosaumain sekä kaavalehtiä ja 
tarvikkeet kaavojen piirtämistä varten. 

110415 Käsityöasema
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 12.45-16.00
17.9.2018-10.12.2018 
7.1.2019-1.4.2019 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 18,00 € 
Käsityöasema on opiston uusi toiminta-

muoto! Täältä voit varata 1-3 kertaa ker-
ralla milloin tulet Taitolaan ompelemaan 
vaatteita, asusteita, sisusteita, painamaan 
kangasta, tekemään ajankohtaisia sisus-
tustuoteita, viimeistelemään keskeneräisiä 
töitä tai oppimaan uutta. Käsityöaseman 
idea nousee kurssilaisten tarpeista päästä 
hyödyntämään Taitolan tiloja ja hyviä konei-
ta, eikä kurssilaisten tarvitse sitoutua kurs-
sille koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen 
tapahtuu puhelimitse soittamalla Henna 
Luokkaselle 0504636499. Yksi kurssikerta 
maksaa 18 euroa, kaksi kertaa 30 euroa ja 
kolme kertaa 45 euroa. 

110416 Kankaanpainantaa ja ompe-
lua A
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ti 18.00-21.15
18.9.2018-4.12.2018  
8.1.2019-26.3.2019 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 55,00 € 
Tule painamaan persoonallisia kankaita 
vaatetus-, sisustus- tai muita käsitöitä var-
ten. Käytämme monipuolisesti erilaisia pai-
nannan menetelmiä. Painetuista kankaista 
ommellaan sisusteita, asusteita ja vaatteita. 
Henkilökohtaiset työvälineet, kuten sakset 
ja nuppineulat sekä ompelu- ja painotöissä 
tarvittavat materiaalit ja kankaat kurssilai-
set hankkivat itse. Painovärejä voi ostaa 
opettajalta. Kurssi sopii niin vasta-alkajille 
kuin pidempään harrastaneille. Ryhmä ko-
koontuu joka toinen viikko. 
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110417 Kankaanpainantaa ja ompe-
lua B
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ti 18.00-21.15
25.9.2018-11.12.2018  
15.1.2019-2.4.2019  
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 55,00 € 
Tule painamaan persoonallisia kankaita 
vaatetus-, sisustus- tai muita käsitöitä var-
ten. Käytämme monipuolisesti erilaisia pai-
nannan menetelmiä. Painetuista kankaista 
ommellaan sisusteita, asusteita ja vaatteita. 
Henkilökohtaiset työvälineet, kuten sakset 
ja nuppineulat sekä ompelu- ja painotöissä 
tarvittavat materiaalit ja kankaat kurssilai-
set hankkivat itse. Painovärejä voi ostaa 
opettajalta. Kurssi sopii niin vasta-alkajille 
kuin pidempään harrastaneille. Ryhmä ko-
koontuu joka toinen viikko. 

110418 Iltaompelu A
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ke 18.00-21.15
19.9.2018-5.12.2018
9.1.2019-27.3.2019 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 55,00 € 
Tule ompelemaan helppoja ja yksilöllisiä 
vaatteita lapsille ja aikuisille. Kurssi sopii 
niin vasta-alkajille kuin pidempään harras-
taneillekin. Kurssilla on mahdollisuus oppia 
saumurin käyttöä sekä löytää tasosaumurin 
monet mahdollisuudet. Ota mukaan omat 
ompelutarvikkeet; kankaat, neulat, sakset, 
ompelukonelangat. Ryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko. 

110419 Iltaompelu B
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ke 18.00-21.15
26.9.2018-12.12.2018 
16.1.2019-3.4.2019 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 55,00 € 
Tule ompelemaan helppoja ja yksilöllisiä 
vaatteita lapsille ja aikuisille. Kurssi sopii 
niin vasta-alkajille kuin pidempään harras-
taneillekin. Kurssilla on mahdollisuus oppia 
saumurin käyttöä sekä löytää tasosaumurin 
monet mahdollisuudet. Ota mukaan omat 
ompelutarvikkeet; kankaat, neulat, sakset, 
ompelukonelangat. Ryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko. 

110435 Koululaisten käsityöpaja 
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
to 18.15-19.45
20.9.2018-22.11.2018  
10.1.2019-11.4.2019
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 45,00 € 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin pehmeiden 
materiaalien työstömenetelmiin sekä suun-
nitellaan ja toteutetaan oma käsityöprojekti. 
Kurssi on tarkoitettu käsitöistä kiinnostu-
neille alakoululaisille, eikä vaadi aiempaa 
kokemusta. Materiaalimaksu sisältyy kurs-
simaksuun. Kurssista saa leiman Kulttuuri-
passiin. 

110448 Koreja, kasseja ja rasioita 
kahvipusseista 
TAITOLA
Asemantie 1 

 

Kulttuuripassi
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Joka toinen viikko 
to 10.00-13.15
20.9.2018-22.11.2018 
10.1.2019-11.4.2019
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 55,00 € 
Punomme kasseja, koreja ym. mukavaa 
kahvipusseista. Uutuutena myös ruutupu-
nontaa. Ryhmä kokoontuu joka toinen viik-
ko. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Taitolas-
sa on muutamia kahvipusseja kurssilaisten 
käyttöön. 

110465 Kätevästi käsillä
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
to 12.00-14.30
27.9.2018-29.11.2018 
17.1.2019-25.4.2019  
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 41,00 € 
Kurssilla tehdään pienimuotoisia töitä neu-
lahuovuttaen, askarteluhuovasta ommel-
len, solmeillen, helmistä punoen, paperina-
rua tai metallilankaa työstäen. Työt voivat 
olla esim. asusteita, koruja, pehmoleluja, 
avaimenperiä, magneetteja yms. Ensim-
mäisellä kerralla infoa tarvittavista välineis-
tä ja materiaaleista. 

110475 Huonekalujen verhoilu
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU 
B-TALO, TEKN.LK.
Koulutie 4 A 6  
ti 17.00-20.15
la 10.00-15.45
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Laura Kokko
Kurssimaksu 110,00 € 

Jos sinulla on tuoli, joka kaipaa uutta ilmet-
tä, tämä kurssi on tarkoitettu juuri sinulle. 
Tervetuloa verhoilemaan oma projektisi 
verhoilijan opastuksella. Sinulla ei tarvitse 
olla aiempaa kokemusta verhoilusta, avoin 
mieli riittää. Tiloissa ei ole mahdollista säi-
lyttää projektia. Lisätietoja; Laura Kokko 
p. 0400 359712. Alaikäraja kurssille on 18 
vuotta. Kurssi kokoontuu kahtena lauantai-
na; 13.10.2018 ja 30.3.2019.

110477 Nikkaroidaan kotiin
LINNAKANKAAN KOULU, TEKN.LK.
Linnakaarto 20  
ke 17.00-20.15
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019
Tuomas Huhtala
Kurssimaksu 91,00 € 
Kurssilla valmistetaan uusista materiaaleis-
ta omiin ja kodin tarpeisiin erilaisia käyttö-
esineitä ja huonekaluja. Voit valmistaa ruo-
kapöydän, hyllyjä, syöttötuolin tai kaikkea 
sitä mitä kotitaloudessa tarvitaan. Sinulla 
ei tarvitse olla aikaisempaa kokoemusta, 
opettelemme kurssin alussa erilaisten työs-
tökoneiden käyttöä ja työskentelytekniikoi-
ta. Liimat, hiomatarvikkeet sekä muut tarvit-
tavat materiaalit kurssilaiset hankkivat itse. 
Tervetuloa toteuttamaan haaveita! HUOM! 
Kurssin alaikäraja on 18 vuotta. 

110478 Kaiutin- ja audiorakentelu 
sekä puutyöt
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, PUUTYÖLK.
Koulutie 4 A 6  
ke 17.30-20.45
19.9.2018-28.11.2018  
9.1.2019-17.4.2019 
Tatu Toukomies



25

Kurssimaksu 91,00 € 
Kurssilla valmistamme laadukkaita kaiutti-
mia, subwoofereita ja vahvistimia kotiteat-
teriin tai tehdään vaikkapa uudet kotelot 
vanhoille hifikaiuttimille. Kaiutinkoteloita 
teemme massiivipuuliimalevystä, mdf-le-
vystä viilutettuna tai maalattuna. Jakosuo-
timet valmistetaan valmiista sarjoista tai 
itse suunnitellen. Myös muut puutyöt ovat 
sopivia kurssille. Kurssilaiset hankkivat 
käytettävät materiaalit itse. Aikaisempaa 
kokemusta kaiutinrakentelusta ei vaadi-
ta. Käytettävien puuntyöstökoneiden takia 
ikäraja on 18 v. Omia työkaluja ei tarvita. 
Sisäänkäynti Koulutien puolelta. 

110479 Puukkokurssi
YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU, TEKN.LK.
Nerolantie 4  
ke 17.00-20.15
19.9.2018-12.12.2018 
9.1.2019-24.4.2019  
Markku Parkkinen
Kurssimaksu 108,00 € 
Kurssilla valmistetaan puukkoja käsityönä. 
Puukoissa on mahdollista käyttää valmiste-
rää tai halutessaan terän voi valmistaa itse. 
Ota ensimmäiselle kurssikerralle mukaan 
valmisterä tai latta, mistä terän voi valmis-
taa. Kurssin alussa saat ohjeistusta tarvitta-
vien materiaalien hankinnasta. Opettajalta 
voi ostaa kahvamateriaaleja. HUOM! Kurs-
sin alaikäraja on 18 vuotta.

            LYHYTKURSSIT SYKSY

110434 Peruskaava omilla mitoilla
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.30-20.45

la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
21.9.2018-30.9.2018
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 45,00 € 
Tuntuuko, etteivät valmiit kaavat istu kun-
nolla? Haluaisitko ymmärtää enemmän 
kaavoista? Tule piirtämään peruskaava 
omilla mitoilla. Kurssilla piirretään puvun 
peruskaava henkilökohtaisten mittojen 
pohjalta, ommellaan sovitusversio ja teh-
dään tarvittavat kaavamuutokset. Ilmoita 
ilmoittautumisen yhteydessä sähköposti-
osoitteesi, johon lähetämme ennen kurssin 
alkua listan kurssilla tarvittavista materiaa-
leista ja tarvikkeista. Kurssipäivät ovat 21.9 
sekä 28.-30.9. 

110420 Saumuri tutuksi
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-16.30
22.9.2018-22.9.2018
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 24,00 € 
Tule opettelemaan saumurin langoitusta ja 
lankojen vaihtoa sekä tutustumaan saumu-
rin monipuoliseen hyödyntämiseen. Halu-
tessasi voit ottaa oman saumurin mukaan 
(myös ohjekirja.) Tutustumme saumurin 
käyttöön käytännössä ja valmistamme 
helppoja asusteita, esimerkiksi pipoja. 

110409 Reaktiivivärjäystä
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
5.10.2018-7.10.2018
Paula Vainio
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Kurssimaksu 40,00 € 
Nestemäiset reaktiivivärit sopivat luonnon-
materiaalien värjäykseen. Tule värjäämään 
kankaita, uudistamaan vaatteita tai kodin 
tekstiileitä värjäten. Värit maksetaan erik-
seen kulutuksen mukaan. Tarkempi ohjel-
ma ja tarvikeluettelo toimitetaan noin 1 viik-
ko ennen kurssia.

110449 Tölkin nipsuista kukkaroita ja 
laukkuja
TAITOLA
Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
20.10.2018-21.10.2018 
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla valmistamme pieniä töitä juoma-
tölkkien avausrenkaista eli nipsuista. Nip-
suja yhdistämällä virkkaamme niistä kuk-
karoita, avainrenkaita ym. Varaa mukaan 
tasakärkiset pihdit, sivuleikkurit ja langaksi 
esim. Novita Kotiväki. Lisäksi tarvitset nip-
suja ja virkkuukoukun (nro 2,5) käsialasta 
riippuen. 

110442 Nahkaa ommellen syksy
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
2.11.2018-18.11.2018  
Eija Keränen
Kurssimaksu 44,00 € 
Valmistamme nahkasta sisusteita, asus-
teita ja asukokonaisuuksia; hame, housut 
tms. omien tarpeiden mukaan. Materiaa-
leja tilataan yhdessä ja nahkaedustaja käy 
paikan päällä. Mukaan tarvitset omat om-

pelutarvikkeet; sakset, langat, liidut sekä 
iloista mieltä! Info/suunnittelukerta 2.11. klo 
18.00-19.30. Kurssiviikonloppu 16.-18.11. 

110421 DIY viikonloppu: äidit ja isot 
tytöt
TAITOLA
Asemantie 1  
la 09.00-16.30
su 09.00-16.30
13.10.2018-14.10.2018
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 48,00 € 
Suuren suosion saaneet DIY-kurssit saavat 
uusia muotoja! Nyt äidit ja isot tytöt (noin 10 
vuotiaat ja vanhemmat) voivat tulla yhdes-
sä tekemään sisustusjuttuja ja monenlaisia 
käsityötuotteita vaikkapa tyttöjen huonee-
seen. Kurssilla paljon DIY (do it yourself) 
-ideoita. Kurssi-ideoihin voi käydä tutus-
tumassa Taitolassa kaksi viikkoa ennen 
kurssin alkua olemalla yhteydessä Henna 
Luokkaseen p. 0504636499. Kurssimaksu 
sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen. 
Lisälapsesta maksu on 50% kurssimaksus-
ta. Ilmoitathan sekä lapsen että aikuisen 
tiedot erikseen! 

110423 DIY viikonloppu 
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-19.30
la 09.00-16.30
su 09.00-16.30
9.11.2018-25.11.2018 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 45,00 € 
Täällä voit oppia monenlaisia tekniikoita ja 
toteuttaa ajankohtaisia sisustusjuttuja vii-
konlopun aikana. Kurssilla paljon DIY (do it 
yourself) -ideoita! Voit tulla kurssille vaikka 
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et olisikaan aiemmin harrastanut käsitöitä. 
Infokerta pidetään 9.11 ja kurssiviikonloppu 
on 24.-25.11. 

110452 Korupaja
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
18.9.2018-27.11.2018 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 48,00 € 
Kurssilla voit valmistaa koruja metallilan-
goista ja levyistä, hopea- ja kuparisavesta, 
puusta ja muista luonnonmateriaaleista. 
Kierrätä ja luo uutta! Voit kokeilla pyörö-
hiotun kiven istuttamista tai emalointia. Yh-
distele eri materiaaleja! Tuo ensimmäiselle 
kerralle jokin pieni esine (max 5 cm) yhteis-
tä ideointia varten. 

110453 Hopeakoru A
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
su 09.00-14.00
21.9.2018-23.9.2018 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla voit valmistaa hopeakorusi ho-
pealangasta, levystä sekä hopea-tai al-
pakkalusikoista. Opit hopeatyöskentelyn 
perustyötapoja esim. lenkkien tekoa, ketju-
jen punontaa, juottamista, pintakuviointia, 
levyn muotoilua sekä kapussi-muotoisen 
(sileäpohjainen, päältä pyöreäksi hiottu) 
kiven/lasin istuttamista koruusi. Voit ottaa 
mukaasi myös reiällisiä kiviä, parittomia 
korviksia ym. vanhoja korun osia liitettäväk-
si työhösi. Ohjaajalla lankoja ja levyä myy-
tävänä kurssilla tehtäviin töihin. 

110457 Metallilankatyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
23.11.2018-24.11.2018  
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 25,00 € 
Jouluisella teemalla koriste- ja käyttöesinei-
tä metallilangoista ja -verkoista. Ohjeet ma-
teriaalin-hankintaan netti-ilmoittautumisen 
yhteydessä kohdasta Lisätietoja kurssista 
tai opiston toimistosta. 

110460 Jätepuusta, romusta ja rojus-
ta uutta kotiisi
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ke 17.30-20.45
19.9.2018-7.11.2018 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 42,00 € 
Pyöriikö nurkissasi ylijäämä puuta, ajanpa-
tinoimia taloustavaroita tai muuta tavaraa, 
josta et ole voinut luopua? Yhdistele uutta 
ja vanhaa! Ideoimme yhdessä ja annamme 
esineille uuden käyttötarkoituksen. Aikai-
sempaa puu- tai muun teknisen työn koke-
musta ei tarvita. 

110466 Yksilöllisiä koruja makra-
me-tekniikalla
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
23.11.2018-30.11.2018 
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssilla solmeilemme erilaisia makra-
me-tekniikkaan kuuluvia solmuja valmis-
taen käsikoruja, korvakoruja, kaulakoruja 
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sekä asusteita. Halutessasi voit valmistaa 
myös isompia makrameetöitä kuten amp-
peleita ja sisustustekstiilejä. Ilmoita sähkö-
postiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydes-
sä, saat viikko ennen kurssin alkua infoa 
tarvittavista materiaaleista. 

110469 Kranssikurssi A
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-13.15
10.11.2018-10.11.2018
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 € 
Tule oppimaan kranssien tekoa! Kurssilla 
tehdään jouluinen kranssi. Materiaaleina 
erilaiset havut, kuten tuija, kuusi, mänty ja 
pihta, erilaiset leikkovihreät, kuten eukalyp-
tukset ja pistaasi, sekä erilaiset kuivat hei-
nät ja siemenkodat. Kranssit koristellaan 
kauniilla nauhoilla. Opettaja perii materiaa-
leista materiaalimaksun 20€. Mikäli mate-
riaalien suhteen erityistoiveita, on hyvä ot-
taa yhteyttä vähintään viikko ennen kurssi 
alkua. 

110470 Kranssikurssi B
TAITOLA
Asemantie 1  
la 14.00-17.15
10.11.2018-10.11.2018 
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 € 
Tule oppimaan kranssien tekoa! Kurssilla 
tehdään jouluinen kranssi. Materiaaleina 
erilaiset havut, kuten tuija, kuusi, mänty ja 
pihta, erilaiset leikkovihreät, kuten eukalyp-
tukset ja pistaasi, sekä erilaiset kuivat hei-
nät ja siemenkodat. Kranssit koristellaan 
kauniilla nauhoilla. Opettaja perii materiaa-
leista materiaalimaksun 20€. Mikäli mate-

riaalien suhteen erityistoiveita, on hyvä ot-
taa yhteyttä vähintään viikko ennen kurssi 
alkua. 

110472 Jouluinen kukka-asetelma A
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-13.15
8.12.2018-8.12.2018
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 € 
Kurssilla tehdään kukka-asetelma astiaan 
verkkotekniikkaa käyttäen. Värimaailma 
kukissa valkoisista herkkiin pastellisävyihin 
ja tummiin punaisen sävyihin. Kurssilainen 
saa asetelman itselleen. Kukkina käytetään 
mm. ruusuja, vahakukkaa, neilikoita, eu-
kalyptuksia, krysanteemeja. Opettaja perii 
materiaaleista materiaalimaksun 30€. Mi-
käli materiaalien suhteen erityistoiveita, on 
hyvä ottaa yhteyttä vähintään viikko ennen 
kurssi alkua. 

110473 Jouluinen kukka-asetelma B
TAITOLA
Asemantie 1  
la 14-00-17.15
8.12.2018-8.12.2018  
Minna Ekdahl
Kurssimaksu 15,00 € 
Kurssilla tehdään kukka-asetelma astiaan 
verkkotekniikkaa käyttäen. Värimaailma 
kukissa valkoisista herkkiin pastellisävyihin 
ja tummiin punaisen sävyihin. Kurssilainen 
saa asetelman itselleen. Kukkina käytetään 
mm. ruusuja, vahakukkaa, neilikoita, eu-
kalyptuksia, krysanteemeja. Opettaja perii 
materiaaleista materiaalimaksun 30€. Mi-
käli materiaalien suhteen erityistoiveita, on 
hyvä ottaa yhteyttä vähintään viikko ennen 
kurssi alkua. 
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110424 Joulua kotiin
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-16.30
3.11.2018-3.11.2018 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 24,00 € 
Tule valmistamaan kauniit ja tunnelmalliset 
joulukoristeet sisustukseen. Teemme esi-
merkiksi paperisia tähtiä, kuusenkoristeita, 
jouluvalojen tuunausta, lahjapakettien ko-
risteita ja monia ajankohtaisia juttuja. Ilmoi-
ta sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen 
yhteydessä, saat infoa tarvikkeista viikko 
ennen kurssin alkua. 

110436 Joulukorttipaja lapselle ja ai-
kuiselle
TAITOLA
Asemantie 1  
la 9.30-12.00
1.12.2018-1.12.2018 
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 20,00 € 
Ilahduta läheisiä yhdessä lapsen kanssa 
tehdyillä joulukorteilla. Kurssilta saat ideoi-
ta ja valmiita malleja, mutta voit suunnitella 
kortteja myös omista lähtökohdista käsin. 
Tarvitset mukaan erilaisia papereita ja ko-
toa löytyviä askartelutarvikkeita. Kurssilla 
on käytettävissä kuvioleikkureita. Kurssi-
maksu sisältää yhden lapsen ja yhden ai-
kuisen. Lisälapsesta maksu on 50% kurs-
simaksusta. Ilmoitathan sekä lapsen että 
aikuisen tiedot erikseen! 

110425 Joululahjamaraton
TAITOLA
Asemantie 1  
la 09.00-19.15
15.12.2018-15.12.2018

Henna Luokkanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Tule urakoimaan pehmeät paketit jouluksi. 
Yhden tehokkaan päivän aikana ehdit vii-
meistellä kesken jääneet työt ja valmistaa 
vaikkapa yöasuja pukinkonttiin. Halutessa-
si voit ottaa oman saumurin mukaan. 

            LYHYTKURSSIT KEVÄT

110410 Kankaanpainanta
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
26.1.2019-27.1.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule maalaamaan, kuvioimaan ja paina-
maan kankaita painoväreillä. Helpot ja 
monipuoliset painovärit antavat paljon 
mahdollisuuksia; voit kuvioida kankaita 
jatkojalostusta varten tai tuunata valmiita 
vaatteita, kodintekstiileitä ja kankaita. Var-
masti uniikki vaate syntyy itsepainetusta 
kankaasta. Tarkemmat ohjeet tarvikkeista 
toimitetaan sähköpostilla ilmoittautumisen 
jälkeen. Painovärit maksetaan erikseen 
käytön mukaan. 

110422 DIY kurssi: äidit ja pienet tytöt
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
15.2.2019-16.2.2019
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 32,00 € 
Suuren suosion saaneet DIY-kurssit saa-
vat uusia muotoja! Nyt äidit ja pienet tytöt 
voivat tulla yhdessä tekemään sisustus-
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juttuja ja pieniä käsityötuotteita vaikkapa 
tyttöjen huoneeseen. Kurssilla paljon DIY 
(do it yourself) -ideoita! Ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä, 
saat viikko ennen kurssin alkua infoa tar-
vikkeista ja tehtävistä töistä. Kurssimaksu 
sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen. 
Lisälapsesta maksu on 50% kurssimaksus-
ta. Ilmoitathan sekä lapsen että aikuisen 
tiedot erikseen! 

110437 Kevätpaja A
TAITOLA
Asemantie 1  
ti 18.00-21.15
9.4.2019-30.4.2019
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule painamaan ja ompelemaan keväisiä 
vaatteita ja tekstiilejä. Painetaan kankaita 
erilaisin painannan menetelmin, ommel-
laan kankaista sisusteita, asusteita ja vaat-
teita. Ota mukaan omat ompelutarvikkeet; 
kankaat, neulat, sakset, ompelukonelan-
gat. Painovärejä voi ostaa opettajalta. 

110427 Kevätpaja B
TAITOLA
Asemantie 1  
ti 18.00-21.15
7.5.2019-28.5.2019
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule painamaan ja ompelemaan keväisiä 
vaatteita ja tekstiilejä. Painetaan kankaita 
erilaisin painannan menetelmin, ommel-
laan kankaista sisusteita, asusteita ja vaat-
teita. Ota mukaan omat ompelutarvikkeet; 
kankaat, neulat, sakset, ompelukonelan-
gat. Painovärejä voi ostaa opettajalta. 

110428 Kevätpaja C
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 18.00-21.15
8.5.2019-29.5.2019 
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule painamaan ja ompelemaan keväisiä 
vaatteita ja tekstiilejä. Painetaan kankaita 
erilaisin painannan menetelmin, ommel-
laan kankaista sisusteita, asusteita ja vaat-
teita. Ota mukaan omat ompelutarvikkeet; 
kankaat, neulat, sakset, ompelukonelan-
gat. Painovärejä voi ostaa opettajalta. 

110429 Ompelumaraton
TAITOLA
Asemantie 1  
la 09.00-19.15
18.5.2019-18.5.2019  
Henna Luokkanen
Kurssimaksu 30,00 € 
Tuntuuko että kurssityöt ovat jäämässä 
kesken? Onko kaapeissa kenties kesken-
eräisiä ompeluksia? Vai etkö ole ehtinyt 
kursseille? Varaa nyt aikaa yhteen urakka-
lauantaihin ja tule ompelemaan kokonai-
seksi päiväksi. Halutessasi voit ottaa mu-
kaan oman saumurin. 

110411 Monta kivaa tilkkutyötä 
- kesäkurssi
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 16.00-20.15
ti 16.00-20.15
ke 16.00-20.15
to 16.00-20.15
3.6.2019-6.6.2019
Paula Vainio
Kurssimaksu 45,00 € 
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Neljä intensiivistä päivää tilkkutöiden pa-
rissa. Ommellaan keskeneräisiä valmiik-
si, opetellaan uusia helppoja ja haastavia 
blokkeja ja tekniikoita. Tilkkuiloa parhaim-
millaan. 

110438 Kesäkässää koululaisille
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
3.6.2019-6.6.2019 
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule aloittamaan kesäloma mukavien käsi-
töiden parissa. Jokaiselle kurssipäivälle on 
oma teema ja pieni työ. Otathan mukaasi 
myös pientä välipalaa. Materiaalimaksu 
sisältyy kurssimaksuun. Kurssista saa lei-
man Kulttuuripassiin. 

110439 Ompelua iloksi ja hyödyksi 
kesäkurssi
TAITOLA
Asemantie 1  
ma 10.00-13.15
ti 10.00-13.15
ke 10.00-13.15
to 10.00-13.15
10.6.2019-13.6.2019
Hanna-Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 36,00 € 
Kesän lyhytkurssilla voit ommella vaatteita 
lapsille ja aikuisille sekä valmistaa sisus-
tustekstiilejä. Henkilökohtaiset työvälineet 
kuten sakset ja nuppineulat sekä ompe-
lutöissä tarvittavat materiaalit ja kankaat 
opiskelijat hankkivat itse. Kurssilla on käy-
tössä ompelukoneet, saumurit, tasosau-

main sekä kaavalehtiä ja tarvikkeet kaa-
vojen piirtämistä varten. Kurssilla on myös 
mahdollista painaa ja värjätä kangasta. 

110443 Nahkaa ommellen kevät
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-21.15
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
4.1.2019-6.1.2019
Eija Keränen
Kurssimaksu 44,00 € 
Valmistamme nahkasta sisusteita, asus-
teita ja asukokonaisuuksia; hame, housut 
tms. omien tarpeiden mukaan. Materiaaleja 
tilataan yhdessä ja nahkaedustaja käy pai-
kan päällä. Mukaan tarvitset omat ompelu-
tarvikkeet; sakset, langat, liidut sekä iloista 
mieltä! Info/suunnittelukerta 4.1. klo 18.00-
19.30. Kurssiviikonloppu 11.-13.1.
 
110445 Kalannahkaa käsitöihin
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
la 09.30-16.15
su 09.30-15.15
22.2.2019-24.3.2019  
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 46,00 € 
Opi valmistamaan raa’asta kalannahasta 
kasviparkittua nahkaa ja valmista siitä va-
paavalintainen työ, esimerkiksi ranneke tai 
pieni pussukka. Kurssi koostuu kahdesta 
osiosta joiden välissä on kotona tehtävä 
parkitustyö. Ensimmäinen osa on 22.-23.2. 
ja toinen osa 22.-24.3.2019. Mukaan tarvit-
set seuraavat välineet: sakset, leikkuulau-
ta, esiliina, kumihanskat, sanko + kansi, 
näskäin (metallinen paistinlasta, tylsähkö 

 

Kulttuuripassi
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puukko tms. käy myös), jälkimmäisellä ker-
ralla lisäksi ompelutarvikkeet. 

110446 Tinalankatyöt
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 17.00-21.00
10.4.2019-24.4.2019 
Sirpa Juusola
Kurssimaksu 36,00 € 
Opi valmistamaan nahkainen ranneke, 
jossa on tinalankapunontaa ja kirjomaan 
tinalangalla kuvio villakankaalle, jonka voi 
sitten ommella vaikka pieneen nahkapus-
sukkaan. Ohjaajalta voit ostaa tarvikkeita 
kurssilla tehtäviin töihin. Mukaan tarvitset 
seuraavat välineet; teräväkärkiset sakset, 
nahkaneula (kolmiokärki), nahanompe-
lulankaa, näkymätöntä lankaa, pehmeää 
nahkaa, tukikangasta, verkaa, tinalankaa.
 
110450 Kahvipussit uusiokäyttöön
TAITOLA
Asemantie 1  
la 09.00-15.45
su 09.00-15.45
9.2.2019-10.2.2019 
Aili Heikkinen
Kurssimaksu 36,00 € 
Punotaan mm. koreja ja kasseja suora- ja 
vinopäätteisen lastukorin tapaan. Ota mu-
kaan oma metalliviivain, pihdit, pyykkipoi-
kia, sakset ja maalarinteippiä. Sopii myös 
aloittelijoille. Taitolassa on muutamia kahvi-
pusseja kurssilaisten käyttöön. 

110454 Hopeakoru B
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00

su 09.00-14.00
11.1.2019-13.1.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla voit valmistaa hopeakorusi ho-
pealangasta, levystä sekä hopea-tai al-
pakkalusikoista. Opit hopeatyöskentelyn 
perustyötapoja esim. lenkkien tekoa, ketju-
jen punontaa, juottamista, pintakuviointia, 
levyn muotoilua sekä kapussi-muotoisen 
(sileäpohjainen, päältä pyöreäksi hiottu) 
kiven/lasin istuttamista koruusi. Voit ottaa 
mukaasi myös reiällisiä kiviä, parittomia 
korviksia ym. vanhoja korun osia liitettäväk-
si työhösi. Ohjaajalla lankoja ja levyä myy-
tävänä kurssilla tehtäviin töihin. 

110456 Hopeasavikorut ja -ketjut
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ke 17.30-20.45
27.2.2019-17.4.2019 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 40,00 € 
Kurssilla voit ottaa lähtökohdaksi hopea-
langasta punotun ketjun ja suunnitella sekä 
valmistaa siihen hopeasaviriipuksen tai toi-
sinpäin. Hopeasavi tilaus tehdään kurssin 
alussa, muu materiaali on ostettavissa oh-
jaajalta. Halutessasi voit keskittyä pelkäs-
tään hopealankakorujen tekoon. 

110458 Emalointi
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ke 17.30-20.45
pe 17.45-21.00
la 09.00-14.00
24.4.2019-27.4.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 32,00 € 
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Emalointi on koristelutekniikka, jossa me-
tallipinnalle (vahvuus 0.8 -1.0 mm) kiin-
nitetään kuumentaen joko läpinäkyvä tai 
peittävä värillinen erikoislasimassa (emali-
väri). Kurssilla muotoillaan (sahaus, viilaus, 
hionta) kupari, tompakki tai hopealevystä 
(koru)pohja, johon teemme emaloinnin ns, 
märkäemaloinnilla. Jos sinulla on valmii-
ta hopeasavikoruja, voit tehdä emaloinnin 
myös niihin. Ohjaajalla myytävänä pohja-
materiaali ja emalista peritään pieni maksu.
 
110461 Punontaa kierrätysmateriaa-
leista 
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
15.1.2019-26.2.2019
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 42,00 € 
Opi perinteistä uudella tavalla! Maito- ja 
mehupurkit, sanoma- ja aikakausilehdet, 
kahvi- ja muovipussit sekä monet muut 
kotiin kertyvät pakkausmateriaalit sopivat 
perinteisten punontatekniikoiden materiaa-
leiksi. Palttina, spiraali ja ristipunonta ovat 
tuttuja sidoksia mm. tuohi- ja kaislapunon-
nassa. Kerää materiaalia! 

110462 Naisten puutyöt
SANTAMÄKITALON KOULU, TEKN.LK.
Peltomiehentie 5  
ti 17.30-20.45
12.3.2019-30.4.2019 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 48,00 € 
Nikkaroi kotiisi esim. naulakko, kenkäteline, 
hyllykkö tai jokin muu pienehkö ja keveä 
puutyö. Voit keskittyä unelmakodin raken-
tamiseen nukeille tai puulelujen valmista-
miseen. Kurssi sopii myös pajunpunontaa 

harrastaneille, jotka haluavat valmistaa töi-
hin puuosia. Aikaisempaa puutyökokemus-
ta ei tarvitse olla. 

110467 Makramee solmeilu lapsille ja 
nuorille
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 17.00-21.00
1.2.2019-8.2.2019 
Leena Oikkonen
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssilla solmeilemme erilaisia makra-
me-tekniikkaan kuuluvia solmuja valmis-
taen käsikoruja, korvakoruja, kaulakoruja 
sekä asusteita. Halutessasi voit valmistaa 
myös isompia makrameetöitä kuten amp-
peleita ja sisustustekstiilejä. Ilmoita sähkö-
postiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydes-
sä, saat viikko ennen kurssin alkua infoa 
tarvittavista materiaaleista. Kurssista saa 
leiman Kulttuuripassiin. 

110476 Syanotypia
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-19.30
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
12.4.2019-4.5.2019
Juha Korhonen
Kurssimaksu 39,00 € 
Syanotypiassa valmistetaan sini- tai rus-
keasävyinen kuva valokuvan pohjalta tai 
fotogrammina esineiden muodoista tai 
molempia yhdistämällä. Valokuva muunne-
taan mustavalkoiseksi ja negatiiviksi, josta 
tulostetaan kalvo valotusta varten. Valotus 
tapahtuu auringonvalolla tai uv-lampulla. 
Valotettava materiaali voi olla luonnon-
kuituinen paperi (esim. akvarelli- tai syvä-

 

Kulttuuripassi



34

painopaperi) tai kangas, jopa puu. Valolle 
herkkä emulsio levitetään siveltimellä, 
mikä mahdollistaa kuvalle vapaan muodon 
ja käden jäljen. Kehitys tehdään vedellä. 
Välineet ja kemikaalit ovat yksinkertaisia 
ja edullisia, niinpä syanotypioita voi hyvin 
tehdä myös kotioloissa. Kurssi ei vaadi 
aikaisempaa osaamista ja on käytäntöpai-
notteinen. Materiaaleista peritään erillinen 
maksu. Kurssi muodostuu seuraavista ope-
tuskerroista: infokerta 12.4 klo 18-19.30 
kuvankäsittely ja kalvojen tulostus 27.4 klo 
10.30-15.30 syanotypioiden valmistus 28.4 
ja 4.5 klo 10-16.00. 

TANSSI 

110500 Tanssin saloihin esteettö-
mästi 3-5 -vuotiaille, syksy
SANTAMÄKITALO, 
SAMMALMETSÄN SALI
Peltomiehentie 5  
ke 17.15-17.45
19.9.2018-14.11.2018 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Tunnilla tanssin ja leikin kautta tutustutaan 
tanssin saloihin. Rytmiin, askeleihin, liikun-
nan iloon ja riemuun, iloittelua ja improvi-
saatiota. Tutustutaan tanssin kautta omaan 
kehoon ja sitä kautta ammennetaan kehon 
kieltä, tuntemusta ja mieltä musiikin kaut-
ta. Tanssi tuo liikkumisen ilon kaikenlaisille 
tanssijoille: hitaille, nopeille, pienille ja suu-
rille. Tanssitunnilla eri tavoin liikkuvat lapset 
voivat yhdessä tanssia ja nauttia siitä het-
kestä yhdessä. 

110501 Tanssin saloihin esteettö-
mästi 3-5 -vuotiaille, kevät
SANTAMÄKITALO, 
SAMMALMETSÄN SALI
Peltomiehentie 5  
ke 17.15-17.45
9.1.2019-27.2.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Tunnilla tanssin ja leikin kautta tutustutaan 
tanssin saloihin. Rytmiin, askeleihin, liikun-
nan iloon ja riemuun, iloittelua ja improvi-
saatiota. Tutustutaan tanssin kautta omaan 
kehoon ja sitä kautta ammennetaan kehon 
kieltä, tuntemusta ja mieltä musiikin kaut-
ta. Tanssi tuo liikkumisen ilon kaikenlaisille 
tanssijoille: hitaille, nopeille, pienille ja suu-
rille. Tanssitunnilla eri tavoin liikkuvat lapset 
voivat yhdessä tanssia ja nauttia siitä het-
kestä yhdessä. 

110502 Lastentanssi 4-5 -vuotiaille A
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ti 16.30-17.15
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019  
Hanna-Leena Laukkanen
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja 
oman kehon tuntemista tanssin liikekielen 
ja musiikin avulla. Painopiste on luovan 
liikkeen tuottamisessa erilaisten monipuo-
listen harjoitteiden avulla musiikin ja rytmin 
säestämänä. Tärkeintä on liikkumisen ja 
tanssin ilon tuottaminen. Asusteena tunnilla 
olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet 
ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalas-
sa. Kurssi on tarkoitettu innokkaille, tans-
sista kiinnostuneille tytöille ja pojille.  
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110503 Lastentanssi 4-5 -vuotiaille B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
to 17.30-18.15
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019
Saija Varila
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule liikkumaan ja leikkimään musiikin tah-
tiin! Kurssilla harjoitellaan ja vahvistetaan 
motorisia taitoja tanssin keinoin. Käymme 
läpi eri tanssityylejä erilaisten tanssiharjoit-
teiden, pelien ja leikkien kautta. Tärkeintä 
tunneilla on iloinen fiilis ja onnistumisen ko-
kemukset. Mukaan tarvitset joustavat vaat-
teet ja halutessasi juomapullon. 

110504 Lastentanssi 6-7 -vuotiaille A
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ti 17.15-18.00
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019 
Hanna-Leena Laukkanen
Kurssimaksu 36,00 € 
Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja 
oman kehon tuntemista tanssin liikekielen 
ja musiikin avulla, minkä lisäksi tutustumme 
rytmien tuottamiseen ja kuuntelemiseen. 
Tunnilla teemme tekniikkaharjoitteita mm. 
tasapainoa, kehonhallintaa sekä käsien ja 
jalkojen yhteistyötä parantaen. Tärkeintä 
on tuottaa lapselle onnistumisen ja ilon tun-
teita tanssin ja liikkumisen avulla. Kurssi on 
tarkoitettu innokkaille, tanssista kiinnostu-
neille tytöille ja pojille. 

110505 Lastentanssi 6-7 -vuotiaille B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  

to 18.15-19.00
20.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-25.4.2019 
Saija Varila
Kurssimaksu 36,00 € 
Tule liikkumaan ja leikkimään musiikin tah-
tiin! Kurssilla harjoitellaan ja vahvistetaan 
motorisia taitoja tanssin keinoin. Käymme 
läpi eri tanssityylejä erilaisten tanssiharjoit-
teiden, pelien ja leikkien kautta. Tärkeintä 
tunneilla on iloinen fiilis ja onnistumisen ko-
kemukset. Mukaan tarvitset joustavat vaat-
teet ja halutessasi juomapullon. 

110506 Showtanssi 8-10 -vuotiaille A
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ti 18.00-19.00
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019  
Hanna-Leena Laukkanen
Kurssimaksu 48,00 € 
Kurssi on monipuolinen ja vauhdikas koko-
naisuus, joka sisältää vaikutteita mm. jazz-, 
disco-, ja street-tansseista. Tunnit sisältä-
vät alkulämmittelyn, tanssitekniikkaa sekä 
tanssisarjan harjoittelun. Lisäksi teemme 
lihaskuntoharjoituksia ja venyttelemme. 
Kurssi on suunnattu vähän tanssineille 
ja vasta-alkajille. Mukaan tarvitset iloisen 
mielen, joustavat vaatteet ja halutessasi 
juomapullon. 

110507 Showtanssi 8-10 -vuotiaille B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
to 16.30-17.30
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019 
Saija Varila
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Kurssimaksu 48,00 € 
Tule nauttimaan liikkumisesta ja kokemaan 
vauhdin hurmaa hyppien, pyörien ja tanssi-
lajille ominaisia liikkeitä tanssien! Kurssilla 
harjoitellaan pelien ja erilaisten tanssisar-
jojen kautta showtanssin perustekniikkaa. 
Kurssi on suunnattu vähän tanssineille 
ja vasta-alkajille. Mukaan tarvitset iloisen 
mielen, joustavat vaatteet ja halutessasi 
juomapullon. 

110509 Showtanssi 11-14 -vuotiaille
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
to 19.00-20.15
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019 
Saija Varila
Kurssimaksu 60,00 € 
Tule nauttimaan liikkumisesta ja kokemaan 
vauhdin hurmaa hyppien, pyörien ja tanssi-
lajille ominaisia liikkeitä tanssien! Kurssilla 
harjoitellaan showtanssin perustekniikkaa 
erilaisten harjoitusten ja koreografioiden 
kautta. Käymme läpi myös tanssin perusak-
robatiaa ja lattiatyöskentelyä. Kurssi on 
suunnattu vähän tanssineille ja vasta-alka-
jille. Mukaan tarvitset iloisen mielen, jousta-
vat vaatteet ja halutessasi juomapullon. 

110511 Showtanssi 7-10 vuotiaille, 
syksy
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ke 17.00-17.45
19.9.2018-28.11.2018  
Jouni Uosukainen
Kurssimaksu 18,00 € 
Kurssilla opetellaan showtanssin kautta 
tanssin perusasioita suosikkimusiikkeihin 
tehtyihin sarjoihin. Kurssi kehittää lisäksi 

ketteryyttä ja notkeutta. Huom! Tämä kurssi 
kestää vain syksyn. 

110513 Latinoshowtanssi nuorille ja 
aikuisille, syksy
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ke 17.45-19.00
19.9.2018-28.11.2018
Jouni Uosukainen
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssilla opetellaan latinalaistekniikkaa ja 
showtanssin alkeita kivoihin mukaansa-
tempaavin lattarimusiikkeihin. Huom! Tämä 
kurssi kestää vain syksyn. 

110515 Paritanssi
KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B  
ma 19.00-20.30
1.10.2018-10.12.2018
Jouni Uosukainen
Kurssimaksu 30,00 € 
Onko tanssitaitosi päässyt ruostumaan? 
Mikäli vastasit kyllä, tämä kurssi on tarkoi-
tettu juuri sinulle.Kurssi on 10 kerran ker-
tauskurssi yleisimpien lavatanssien perus-
teisiin. Tansseina valssi, foxi ja fusku. 

110516 Itämainen tanssi, alkeet
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ti 18.00-19.00
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019 
Anna Salminen
Kurssimaksu 50,00 €
Opetellaan naisellista itämaista tanssia 
egyptiläiseen tyyliin. Perusliikkeitä (mm. 
kierrot, liu´ut, ympyrät, kahdeksikot, iskut) 
ja askelsarjoja, lähtökohtana vartalon hal-
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linta ja oikeaoppiset liikeradat. Itämainen 
tanssi vahvistaa erityisesti keskivartalon li-
haksia, lisää liikkuvuutta ja parantaa ryhtiä. 
Sopii kaikenikäisille vasta-alkajille ja alkei-
den kertaajille. Varusteena mukavat ja jous-
tavat vaatteet oman mielen mukaan, pitkä 
hame/leninki on ainoa ei-suositeltava asu. 
Voit tanssia avojaloin, tossuilla tai pehmeil-
lä tanssikengillä, sukatkin käyvät, kunhan 
eivät ole kovin liukkaat. Ota mukaan lanteil-
le kiedottava huivi tai kangas. 

110518 Sambic ® - Brasilialaisia 
tansseja, kevät
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-12.30
23.2.2019-6.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 30,00 € 
Vauhdikasta tanssiliikuntaa brasilialaisil-
la tansseilla (samba-reggae, axé-tanssit 
ja brasilialainen samba). Kaikille sopivalla 
tunnilla kohotamme kuntoa ja lisäämme 
vartalon liikkuvuutta ihanilla brasilialaisilla 
rytmeillä. Pehmeät reggaen liikkeet poista-
vat selän, hartiaseudun ja rintarangan jäyk-
kyyttä ja samba pistää puolestaan lantioon 
liikettä! Myös ryhti ja lihaskunto paranevat! 
Selkeät askelkuviot perinteisin ja trendik-
käin lisukkein. Rentoa, hauskaa ja hikistä 
sekä aitoa brasifiilistä! 

LIIKUNTA 

830100 Vauvajumppa
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ke 10.00-10.30
19.9.2018-28.11.2018  

9.1.2019-17.4.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 40,00 € 
Vauvajumppa on Äideille kohdistettu jump-
pa, joka auttaa toipumaan synnytyksestä ja 
saamaan äiti kohti parempaa kuntoa. Tunti 
on vuorovaikutusta oman vauvan kanssa, 
mutta tutustut samalla samassa elämän-
tilanteessa oleviin äiteihin ja vauvoihin. 
Tunnille voi osallistua noin 2-12kk ikäisen 
vauvan kanssa. Tunnilla jokainen liikkuu 
oman kunnon ja tunnon mukaan, harkinnan 
mukaan vauvaa painona käyttäen. Suurin 
osa liikkeistä tehdään vauva sylissä liik-
kuen. Halutessa voit käyttää tunnilla myös 
kantoliinaa. Tunnilla on rento ilmapiiri ja vai-
pan vaihto tai syöttäminen on sallittua myös 
tunnin aikana. Tällä tunnilla vahvistat erityi-
sesti syviä vatsalihaksia ja keskivartalon 
tukea, voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. 

830101 Kehitysvammaisten saliban-
dykerho
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
A-TALO, LIIKUNTASALI
Koulutie 4 A 6  
ma 16.00-17.30
17.9.2018-26.11.2018  
7.1.2019-15.4.2019  
Jani Kiljo ja Marja-Leena Holappa
Kurssimaksu 63,00 € 
Tarkoitettu aikuisille ja yläasteikäisille nuo-
rille. Tavoitteena on fyysisen kunnon ja 
sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen sekä 
painonhallinta liikunnan avulla. Sisältö: Sa-
libandy-painotteinen pelikerho. Toiveiden ja 
tarpeiden mukaan voidaan harrastaa myös 
muita vauhdikkaita joukkuepelejä. Sisäpeli-
varustus ja sisäkengät sekä salibandymaila 
mukaan. 
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830102 Erityisvesivoimistelu
VIRK.UIMALA ZIMMARI
Lehmikentäntie 2  
ti 09.45-10.30
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019  
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 € 
Osallistuminen edellyttää omatoimista pär-
jäämistä vedessä. Vedessä teemme lihas-
kuntoharjoituksia sekä käytämme pienvä-
lineitä harjoituksissa ja välillä nostamme 
sykettä! Lopuksi venyttelemme rauhallises-
ti. Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksa-
vat Zimmariin erityisryhmien käyntimaksun. 

830103 Aamupilates A
NUORISOSEURANTALO
Kirkkotie 19  
ti 09.00-10.00
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019 
Maija Impola ja Pia Kumpulainen
Kurssimaksu 50,00 € 
Lempeä, kehoa ja mieltä huoltava tunti. 
Pilates-liikkeet on sovellettu senioreille so-
piviksi. Tavoitteena voimakkaampi, liikku-
vampi ja joustavampi keho. Kurssin vetä-
jänä toimii syyslukukauden Maija Impola ja 
kevätlukukauden Pia Kumpulainen. 

830104 Aamupilates B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ti 10.30-11.30
18.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-16.4.2019
Maija Impola ja Pia Kumpulainen
Kurssimaksu 50,00 € 
Lempeä, kehoa ja mieltä huoltava tunti. 
Pilates-liikkeet on sovellettu senioreille so-

piviksi. Tavoitteena voimakkaampi, liikku-
vampi ja joustavampi keho. Kurssin vetä-
jänä toimii syyslukukauden Maija Impola ja 
kevätlukukauden Pia Kumpulainen. 

830105 Selkäpilates
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
su 18.00-19.00
23.9.2018-2.12.2018 
13.1.2019-28.4.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 50,00 € 
Selkäpilates on tarkoitettu erityisesti sinul-
le, joka kärsit selkävaivoista! Selkäpilatek-
sessa vahvistetaan erityisesti keskivartalon 
syviä lihaksia, jotka tukevat ryhtiämme ja 
selkärangan toimintaa. Tunnilla tehdään 
myös kehonhallinta-, liikkuvuus- ja rentou-
tusharjoituksia huomioiden selän alueen 
kiputilat ja rajoitteet. Selkäpilates vahvistaa 
kehon tukea, mutta myös rentouttaa yliki-
reitä lihasryhmiä. Mukaan tarvitset oman 
jumppapatjan ja yllesi rentoa vaatetusta. 

830106 Pilates -jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
to 19.00-20.00
20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019 
Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
Kurssimaksu 50,00 € 
Pilates -jatkokurssilla keskitytään edistä-
mään kehonhallintaa ja liikkuvuutta mo-
nipuolisesti erilaisilla pilatesharjoitteilla. 
Edellytyksenä kurssille on vähintään yhden 
vuoden pilates-harrastus. 
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830107 Pilatesrulla
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
su 17.00-18.00
23.9.2018-2.12.2018
13.1.2019-28.4.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 50,00 € 
Pilatesrullatunti lisää nivelten liikkuvuutta, 
lihasten joustavuutta, parantaa ryhtiä ja 
avaa asentoa keskilinjaan. Lisäksi se pa-
rantaa hengitystä asennon suoristuttua ja 
lievittää myös lihasperäisiä kiputiloja. Tun-
nin ensimmäinen puolisko keskittyy kes-
kivartaloa ja kehonhallintaa vahvistaviin 
liikkeisiin, joissa käytetään pitkää pilatesrul-
laa. Tunnin toinen puolisko keskittyy kehoa 
huoltaviin liikkeisiin. Suurimmalle osalle 
treenaajista kehoa huoltava rullaus on ai-
van turvallista. Rullausta ei kannata tehdä, 
jos lihaksessa on akuutti vamma. Paine voi 
hidastaa vamman paranemista. Myös iho- 
tai laskimo/valtimosairauksista kärsivien 
kannattaa välttää rullausta. Putkirullaustun-
nille tarvitset mukaan jumppa-alustan, ren-
not sisäliikuntavaatteet, sekä pilatesrullan 
(noin 90cm pitkä). 

830109 Asahi terveysliikunta 
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ti 19.00-20.00
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019  
Sirpa Kortesalmi
Kurssimaksu 50,00 € 
Asahi on suomalainen fysioterapian kaltai-
nen liikuntamuoto, joka on suunniteltu en-
naltaehkäisemään ja hoitamaan yleisimpiä 
suomalaisten terveysongelmia, mm. tuki- 

ja liikuntaelimistön ongelmia ja stressiä. 
Asahin liikkeet ovat hitaita, rauhallisia ja 
helppoja. Koko harjoitus tehdään seisten. 
Asahi sisältää rentoutumisharjoittelua, jos-
sa keskitytään kehon tuntemuksiin ja hen-
gitykseen. Asahi sopii hyvin myös raskaana 
oleville ja ylipainoisille henkilöille. 

830110 Lempeä aamujooga
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ke 09.00-10.00
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 50,00 € 
Lempeä aamujooga herättelee ihanasti uu-
teen päivään. Tällä kurssilla opit tekemään 
hallittua ja hidasta joogaharjoitusta. Har-
joituksessa ei hakeuduta äärirajoille mak-
simisyvyyksiin vaan asanat viedään lem-
peästi niihin kohtiin mihin keho sillä hetkellä 
luonnollisesti asettautuu. Aamujoogatunnin 
alkupuoli sisältää hitaan dynaamisia asa-
noita, joista edetään staattisempiin asanoi-
hin ja loppurentoutukseen. Harjoitus edes-
auttaa kehomieliyhteyden löytämistä, sekä 
kehonhallinnan, liikkuvuuden ja tasapainon 
kehittymistä. Se auttaa myös mm stressin-
hallinnassa ja hengityksen syventämises-
sä, sekä antaa mahdollisuuden päästää irti. 
Harjoitus sopii kaikille, etkä tarvitse aiem-
paa joogataustaa osallistuaksesi. 

830111 Päiväjooga I
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
to 10.00-11.30
20.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-25.4.2019 
Ingrid Sepp
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Kurssimaksu 60,00 € 
Ryhmä on aloittelijoille ja jonkin verran joo-
gaa harrastaneille. Hathajoogan lempeät ja 
hoitavat harjoitukset tehdään oman hengi-
tyksen rytmissä. Ota oma jooga-alusta mu-
kaan. 

830112 Päiväjooga II
NUORISOSEURANTALO
Kirkkotie 19  
ke 10.00-11.30
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019  
Ingrid Sepp
Kurssimaksu 60,00 € 
Ryhmä on joogaa pidempään harrastaneil-
le. Hathajoogan lempeät ja hoitavat harjoi-
tukset tehdään oman hengityksen rytmissä. 
Sopii mm. senioreille. Ota oma jooga-alus-
ta mukaan. 

830113 Jooga
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ma 17.00-18.30
17.9.2018-26.11.2018  
7.1.2019-15.4.2019  
Outi Rautio
Kurssimaksu 60,00 € 
Ryhmä on tarkoitettu joogaa jo jonkin ver-
ran harrastaneille ja joogan perusteisiin tu-
tustuneille. Ryhmässä syvennetään omaa 
harjoitusta. Tehdään fyysisiä harjoituksia 
keskittyneesti, jolloin hengityksen laatu 
paranee, rentoudutaan ja hellitetään tietoi-
sesti. Ota mukaan oma jooga-alusta, kiris-
tämättömät vaatteet sekä lämmin pusero ja 
sukat loppurentoutusta varten. 

830114 Selkäjooga
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
su 19:00-20.00
23.9.2018-2.12.2018  
13.1.2019-28.4.2019  
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 50,00 € 
Tällä kurssilla opit tekemään hallittua ja 
hidasta joogaharjoitusta hitaan uddjai-hen-
gityksen ja keskivartalon tuen avulla. Har-
joituksessa ei hakeuduta äärirajoille mak-
simisyvyyksiin vaan asanat viedään niihin 
kohtiin mihin keho sillä hetkellä luonnolli-
sesti asettautuu. Selkäjoogatunnin alku-
puoli sisältää hitaan dynaamisia asanoita, 
joista edetään staattisempiin asanoihin ja 
loppurentoutukseen. Harjoitus edesauttaa 
kehomieliyhteyden löytämistä, sekä ke-
honhallinnan, liikkuvuuden ja tasapainon 
kehittymistä. Se auttaa myös mm kivunlie-
vitykseen, stressinhallintaan ja hengityksen 
syventämisessä, sekä antaa mahdollisuu-
den päästää irti. Harjoitus sopii kaikille, et 
tarvitse aiempaa joogataustaa osallistuak-
sesi. 

830116 Voimajooga
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ke 19.00-20.30
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019 
Sini Felipe
Kurssimaksu 60,00 € 
Liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen 
tunti, joka yhdistää lihaskuntoharjoittelua 
ja joogaa. Asentoharjoitukset ovat kehoa 
venyttäviä ja voimistavia. Tuntiin sisältyy 
liikkeitä myös pilateksesta. Alkulämmittely 
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tehdään joogasta tutuilla sarjoilla ja tunti 
päättyy venyttelyyn ja rentoutukseen. Oma 
joogamatto tarvitaan. 

830117 Miesten jooga
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ma 18.30-20.00
17.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019  
Juha Sarviaho
Kurssimaksu 60,00 € 
Tämä joogakurssi on tarkoitettu ainoastaan 
miehille. Mukana pärjää aloittelevakin, mut-
ta myös edistyneille on haastetta. Sinun ei 
tarvitse olla notkea, päin vastoin, mitä kan-
keampi olet sitä enemmän hyödyt joogasta. 
Teemme venytteleviä ja liikkuvuutta lisää-
viä helppoja joogaharjoituksia. Tavoittee-
namme on rentoutumisen, mielenrauhan 
ja keskittymisen kehittäminen. Liikkeet on 
helppo oppia ja ne sopivat kaikenikäisille ja 
-kuntoisille. Ota mukaan oma jooga-alusta, 
kiristämättömät vaatteet sekä lämmin pu-
sero ja sukat loppurentoutusta varten.
 
830120 Aamujumppa A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ti 08.30-09.30
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019  
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 € 
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppa-
tunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään lihas-
kunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, 
tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpassa kaikki 
liikkuvat oman kunnon mukaan. Tunti sopii 
senioreiden lisäksi myös muille rauhallises-
ta ja monipuolisesta liikunnasta kiinnostu-

neille. Jumppa-alusta mukaan ja rennot 
sisäliikuntavaatteet sekä juomapullon tar-
vitset tunnille mukaan. 

830121 Aamujumppa B
NUORISOSEURANTALO
Kirkkotie 19  
ke 09.00-10.00
19.9.2018-28.11.2018  
9.1.2019-17.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 € 
Naisille ja miehille tarkoitettu perusjumppa-
tunti. Alkuverryttelyn jälkeen tehdään lihas-
kunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita, 
tunnin lopuksi venyttelyt. Jumpassa kaikki 
liikkuvat oman kunnon mukaan. Tunti sopii 
senioreiden lisäksi myös muille rauhallises-
ta ja monipuolisesta liikunnasta kiinnostu-
neille. Jumppa-alusta mukaan ja rennot 
sisäliikuntavaatteet sekä juomapullon tar-
vitset tunnille mukaan. 

830122 Lavis
PIRILÄSALI
Piriläntie 145  
pe 17.30-18.30
21.9.2018-30.11.2018  
11.1.2019-26.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 € 
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi hauska, 
helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tans-
sitaan ilman paria. Tunnilla tanssitaan tut-
tuja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, 
polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha 
cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssi-
askeleiden perusteita. Lavatanssi on niin 
mukavaa, että et edes huomaa kuntoile-
vasi. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin kun-
toilijoille. Varaa mukaasi rennot vaatteet ja 
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juomapullo. 

830123 Kevennetty Lavis - Lavatans-
sijumppa
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
ti 16.30-17.30
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 € 
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi hauska, 
helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssi-
taan ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja 
lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polk-
ka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskelei-
den perusteita ja kevennetään askelluksia 
ilman hyppyjä. Lavatanssi on niin mukavaa, 
että et edes huomaa kuntoilevasi. Sopii niin 
aloittelijoille kuin kuntoilijoille. 

830124 CORE
KETOLANPERÄN KOULU, LIIKUNTASALI
Luonungintie 13  
ma 19.00-20.00
17.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-15.4.2019  
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 50,00 € 
CORE-tunti on keskivartalon vahvuuteen, 
liikkuvuuteen ja hallintaan tähtäävä moni-
puolinen tunti, jonka tarkoituksena on ke-
hittää kehoa kokonaisuutena. Tunnin har-
joitteet tähtäävät kehon ytimeen, ”CORE” 
lihasten harjoittamiseen (selkä- ja vatsali-
hakset). Tunnilla kehitellään liikkeitä hel-
posta haastavampaan, parannetaan aero-
bista kuntoa, kiinteytetään lihaksia sekä 
kehitetään tasapainoa ja ryhtiä. Tunti sopii 
niin aloittelijoille kuin kuntoilijoille. Jump-

pa-alusta ja rennot sisäliikuntavaatteet tun-
nille mukaan sekä juomapullo. 

830125 Vatsa-peppu-reisijumppa
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ti 20.00-20.45
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019
Sini Felipe
Kurssimaksu 48,00 € 
VPR-tunnilla käytetään vastuksena oman 
kehon painoa. Tunti keskittyy kehon suu-
riin lihasryhmiin parantaen lihaskuntoa 
sekä kiinteyttäen keskivartaloa. Tehokkaan 
lihaskunto-osuuden lisäksi tunnilla lyhyt 
alkulämmittely sekä venyttelyt. Ohjelma 
soveltuu monen tasoiselle vaihtoehtoliikkei-
den myötä. VPR-tunnilla käytetään musiik-
kia. Tunnille tarvitset jumppa-alustan. 

830127 Miesten kuntoliikunta
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
A-TALO, LIIKUNTASALI
Koulutie 4 A 6  
ke 19.00-20.00
19.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-17.4.2019  
Pasi Näyhä 
Kurssimaksu 50,00 € 
Monipuolista liikuntaa vastuksena oma 
keho. Tunti sisältää alkulämmittelyn mm. 
erilaiset pelit, lihaskunto-osuuden ja lop-
puverryttelyn. Kurssi sopii kaikenikäisille ja 
-kokoisille miehille. 

830128 Tuolijumppa
KEMPELEEN CARITAS
Suolatie 4  
to 10.45-11.45
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20.9.2018-29.11.2018  
10.1.2019-25.4.2019  
Kirsi Viio
Kurssimaksu 50,00 € 
Miehille ja naisille soveltuvaa harjoittelua, 
jossa pääpaino jalkojen ja vartalon lihas-
ten voiman vahvistaminen sekä tasapainon 
harjoittaminen. Jumppa tehdään istuen tai 
seisten, jokainen voi harjoitella oman kun-
non mukaan. Sopii aloittelijoille ja myös pi-
dempään harrastaneille. 

830130 Kuntosalikurssi senioreille - 
aloittelijat
KEMPELE-HALLI
Koulutie 3  
pe 09.00-09.45
21.9.2018-30.11.2018 
11.1.2019-26.4.2019  
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 € 
Ryhmä on tarkoitettu senioreille, jotka ovat 
aloittelijoita ja kaipaavat ohjausta kunto-
saliharjoittelussa ja innostusta sekä tukea 
harjoitteluun. Ryhmä soveltuu myös hen-
kilöille, joilla on terveyteen tai liikkumiseen 
liittyviä ongelmia. 

830131 Kuntosalikurssi senioreille 
jatkoryhmä A
KEMPELE-HALLI
Koulutie 3  
ma 09.00-09.45
17.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 € 
Ryhmä on tarkoitettu Starttaa terveyttä 
-kuntosalikurssin käyneille tai muuten hie-
man kuntosaliharjoittelukokemusta omaa-
ville henkilöille. Ryhmä sopii henkilöille, 

jotka kaipaavat ohjausta kuntosaliharjoitte-
lussa tai joilla on terveyteen tai liikkumiseen 
liittyviä ongelmia. 

830132 Kuntosalikurssi senioreille 
jatkoryhmä B
KEMPELE-HALLI
Koulutie 3  
ma 10.00-10.45
17.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-15.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 48,00 € 
Ryhmä on tarkoitettu jo hieman kuntosali-
harjoittelukokemusta omaaville henkilöille. 
Ryhmä sopii henkilöille, jotka kaipaavat 
ohjausta kuntosaliharjoittelussa tai joilla on 
terveyteen tai liikkumiseen liittyviä ongel-
mia. 

830133 Voima- ja kehonhallintaryhmä A
KEMPELEEN CARITAS
Suolatie 4  
ke 10.30-11.30
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 20,00 € 
Senioreille tarkoitettu ryhmä, jossa tavoit-
teena on jalkavoimien ja tasapainon kohen-
taminen, mikä osaltaan auttaa päivittäisistä 
toiminnoista selviytymisessä. Ryhmä tar-
joaa myös hauskaa yhdessäoloa muiden 
ryhmäläisten kanssa. Voima- ja kehonhal-
lintaharjoittelu on helppoa, kiertoharjoit-
teluna toteutettavaa ja selkein liikekuvin 
opastettua. Liikkumisen apuväline, esim. 
rollaattori tai kävelykeppi, ei ole este ryh-
mään osallistumiseen. Kurssimaksu 20 eu-
roa. 
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830134 Voima- ja kehonhallintaryhmä B
KEMPELEEN CARITAS
Suolatie 4  
to 09.30-10.30
20.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-25.4.2019
Kirsi Viio
Kurssimaksu 20,00 € 
Senioreille tarkoitettu ryhmä, jossa tavoit-
teena on jalkavoimien ja tasapainon kohen-
taminen, mikä osaltaan auttaa päivittäisistä 
toiminnoista selviytymisessä. Ryhmä tar-
joaa myös hauskaa yhdessäoloa muiden 
ryhmäläisten kanssa. Voima- ja kehonhal-
lintaharjoittelu on helppoa, kiertoharjoit-
teluna toteutettavaa ja selkein liikekuvin 
opastettua. Liikkumisen apuväline, esim. 
rollaattori tai kävelykeppi, ei ole este ryh-
mään osallistumiseen. Kurssimaksu 20 eu-
roa. 

LIIKUNTAKOULU

830135 Liikuntakoulu 7-8 -vuotiaille; 
Santamäen koulu
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ke 16:00-17.00
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019 
Tapio Kontio
Kurssimaksu 64,00 € 
Liikuntakoulu on suunnattu ensisijaisesti 
7-8 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole vielä 
löytäneet omaa liikuntaharrastustaan seu-
rassa tai joukkueessa. Liikuntakoulussa 
opetellaan myönteisessä ja kannustavas-
sa ilmapiirissä motorisia perustaitoja lei-
kinomaisesti. Lajitaitoharjoitusten kautta 

tutustumme eri liikuntalajeihin. Ota kurssil-
le mukaan sisäliikuntavarustus (t-paita ja 
shortsit) sekä iloinen mieli. Tule reippaasti 
mukaan kokemaan liikunnan iloa! Lisätieto-
ja antaa Liikuntakoulun opettaja Tapio Kon-
tio, p. 044 0693 875 

830136 Liikuntakoulu 9-10 -vuotiaille; 
Santamäen koulu
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ke 17.00-18.00
19.9.2018-28.11.2018 
9.1.2019-17.4.2019
Tapio Kontio
Kurssimaksu 64,00 € 
Liikuntakoulu on suunnattu ensisijaisesti 
9-10 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole vie-
lä löytäneet omaa liikuntaharrastustaan 
seurassa tai joukkueessa. Liikuntakoulus-
sa opetellaan myönteisessä ja kannusta-
vassa ilmapiirissä motorisia perustaitoja 
leikinomaisesti. Lajitaitoharjoitusten kautta 
tutustumme eri liikuntalajeihin. Ota kurssil-
le mukaan sisäliikuntavarustus (t-paita ja 
shortsit) sekä iloinen mieli. Tule reippaasti 
mukaan kokemaan liikunnan iloa! Lisätieto-
ja antaa Liikuntakoulun opettaja Tapio Kon-
tio, p. 044 0693 875 

830137 Liikuntakoulu 11-12 -vuotiaille 
Santamäen koulu
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ke 18.00-19.00
19.9.2018-28.11.2018  
9.1.2019-17.4.2019 
Tapio Kontio
Kurssimaksu 64,00 € 
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Liikuntakoulu on suunnattu ensisijaises-
ti 11-12 -vuotiaille lapsille, jotka eivät ole 
vielä löytäneet omaa liikuntaharrastustaan 
seurassa tai joukkueessa. Liikuntakoulus-
sa opetellaan myönteisessä ja kannusta-
vassa ilmapiirissä motorisia perustaitoja 
leikinomaisesti. Lajitaitoharjoitusten kautta 
tutustumme eri liikuntalajeihin. Ota kurssil-
le mukaan sisäliikuntavarustus (t-paita ja 
shortsit) sekä iloinen mieli. Tule reippaasti 
mukaan kokemaan liikunnan iloa! Lisätieto-
ja antaa Liikuntakoulun opettaja Tapio Kon-
tio, p. 044 0693 875 

URHEILUVALMENNUS 

830301 Seikkailu- ja kamppailukoulu 
6 - 8 v.
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ma 17.30-18.30
17.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019
Jali Moilanen, Kalle Parviainen
Kurssimaksu 64,00 € 
Kurssilla harjoitellaan koordinaatiokykyä, 
ketteryyttä ja liikkuvuutta. Harjoittelussa 
otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitys-
valmius. Suuri osa harjoittelusta tapahtuu 
leikin avulla. Tekniikan ja liikkumisen lisäksi 
opetellaan kärsivällisyyttä, itsehillintää ja 
yhteistyön ja kurin arvostamista. Huoleh-
dithan lapsesi aina sisälle harjoitussaliin 
saakka. Kurssin alkupuolella järjestetään 
harjoitusten yhteydessä vanhempainilta, 
jossa käsitellään kurssin kannalta tärkeitä 
asioita. Vanhempainillan ajankohdasta tie-
dotetaan erikseen kurssin alettua. Lisätie-
dot: Jali Moilanen, p. 044 379 2227 

830302 Taekwon-don peruskurssi yli 
8-vuotiaat
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ma 18.30-20.00
17.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019 
Jali Moilanen
Kurssimaksu 74,00 € 
Kurssilla harjoitellaan Taekwon-Don perus-
teita, joten erilaiset potkut ja lyönnit tulevat 
tutuiksi. Kurssilla opetetaan myös perus-
teet itsepuolustuksesta sekä harjoituksissa 
käytettävä koreankielinen sanasto. Kurssin 
loppupuolella järjestetään vyökoe (ei pakol-
linen), jossa harrastaja voi suorittaa keltai-
sen vyön. Keltaisen vyön saanut harrastaja 
voi jatkaa lajin harjoittelua jatkokurssilla. 
Vyökoemaksu on 25 euroa. Peruskurssin 
aikana tulevat ajankohtaisiksi myös seuran 
ja kansallisen liiton jäsenyys sekä mah-
dolliset vakuutukset, joista opettaja antaa 
lisätietoa kurssin alettua. Kurssin alkupuo-
lella järjestetään harjoitusten yhteydessä 
vanhempainilta, jossa käsitellään kurssin 
kannalta tärkeitä asioita. Vanhempainillan 
ajankohdasta tiedotetaan erikseen kurssin 
alettua. Lisätiedot: Jali Moilanen, p. 044 
379 2227 

830303 Diesel Taekwon-Don perus- ja 
jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
su 18.00-19.30
23.9.2018-2.12.2018  
13.1.2019-28.4.2019 
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 74,00 € 
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Kurssi on tarkoitettu aikuisikäisenä har-
rastuksen aloittaville n. 30 vuotiaille ja sitä 
vanhemmille miehille ja naisille, jotka ha-
luavat kohottaa kuntoaan ja samalla oppia 
itsepuolustustaitoja. Kurssilla opetellaan 
monipuolisesti perustekniikkaa, potkuja, lii-
kesarjoja, ottelua sekä itsepuolustusta. Li-
säksi kehitetään liikkuvuutta ja lihaskuntoa. 
Vaatetuksena peruskurssille riittävät verk-
karit ja t-paita. Peruskurssin harrastajalle 
riittää normaali kunto ja halu oppia uusia 
asioita. Peruskurssilla annetaan valmiudet 
osallistua vyökokeeseen ja jatkaa harras-
tusta kohti ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista 
peritään vyökoe-maksu, joka on 25 euroa. 
Kurssilaisilta edellytetään Taekwon-Do 
Akatemian jäsenmaksun maksamista (25 
euroa/ vuosi) ja Suomen ITF Taekwon-Do 
ry:n (SIFT) lisenssin lunastamista. Lisens-
siin sisältyy vakuutusturva Taekwon-Don 
harrastusta varten. Tarkemmat tiedot jä-
senmaksusta ja lisenssistä kerrotaan kurs-
sin alussa. Lisätiedot: Jani Salmivaara, 
p.050 411 2567 

830304 Taekwon-Don jatkokurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
su 16.30-18.00
23.9.2018-2.12.2018
13.1.2019-28.4.2019 
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 74,00 € 
Kurssi on tarkoitettu Taekwon-Dossa vähin-
tään ylemmän valkoisen vyön suorittaneille 
harrastajille. Kurssilla käydään läpi mm. 
vyöarvokohtaisia perustekniikoita, liikesar-
joja, ottelua, itsepuolustusta ja murskaus-
ta. Kurssilla annetaan valmiudet osallistua 
tuleviin vyökokeisiin ja jatkaa harrastusta 

kohti ylempiä vyöarvoja. Vyökokeista pe-
ritään vyökoemaksu, joka on 25 euroa. 
Kurssilaisilta edellytetään Taekwon-Do 
Akatemian jäsenmaksun maksamista (25 
euroa/ vuosi) ja Suomen ITF Taekwon-Do 
ry:n (SIFT) lisenssin lunastamista. Lisens-
siin sisältyy vakuutusturva Taekwon-Don 
harrastusta varten. Lisätiedot: Jani Salmi-
vaara, p.050 411 2567 

830305 Taekwon-Don lisäkurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
ma 20.00-21.00
17.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-15.4.2019  
Jani Salmivaara, Jali Moilanen
Kurssimaksu 64,00 € 
Kurssi on tarkoitettu Taekwon-Do-jatko-
kurssilaisille sekä Diesel Taekwon-Do -har-
rastajille, jotka haluavat käydä kaksi kertaa 
viikossa harjoituksissa ja ovat ilmoittautu-
neet johonkin edellä mainituista ryhmistä. 
Kurssilla käydään läpi Taekwon-Don kaik-
kia osa-alueita, ja se toimii tukena niille 
harrastajille, jotka haluavat edetä lajissa 
nopeammin. Kurssilaisilta edellytetään 
Taekwon-Do Akatemian jäsenmaksun mak-
samista (25 euroa/vuosi) ja Suomen ITF 
Taekwon-Do ry:n (SIFT) lisenssin lunas-
tamista. Lisenssiin tulee sisällyttää vakuu-
tusturva Taekwon-Don harrastusta varten, 
jos harrastajalla ei ole muuta kamppailulajit 
kattavaa tapaturmavakuutusta. Tarkemmat 
tiedot jäsenmaksusta ja lisenssistä kerro-
taan kurssin alussa. Lisätiedot: Jani Salmi-
vaara, p. 050 411 2567 
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830306 Naisten itsepuolustuskurssi
SANTAMÄKITALON KOULU, 
LIIKUNTASALI
Peltomiehentie 5  
su 15.00-16.30
23.9.2018-21.10.2018
Jani Salmivaara
Kurssimaksu 35,00 € 
Kurssi on tarkoitettu naisille, jotka haluavat 
oppia toimimaan erilaisissa itsepuolustusti-
lanteissa. Kurssilla käydään läpi mm. kiinni-
pito- ja kuristustilanteita, erilaisia torjuntoja 
ja lyöntejä, sekä opitaan tunnistamaan vaa-
ran merkkejä ja välttämään uhriksi joutu-
mista. Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille 
naisille, eikä kurssille osallistuminen vaadi 
erityistä kuntotasoa. Kurssilla voi käyttää 
normaaleja sisäliikuntavaatteita ja -kenkiä. 
Lisätietoja: Jani Salmivaara, p. 050 411 
2567 

METSÄTALOUS 

710201 Metsästäjäkurssi
KEMPELEEN LUKIO, LIIKUNTASALI
Koulutie 4 B  
la 09.00-15.00
su 09.00-15.00
13.4.2019-14.4.2019 
Markku Halonen
Kurssimaksu 45,00 € 
Sisältö: metsästysoikeus ja metsästys-
lainsäädäntö, riistahallinto ja metsästä-
jäjärjestöt, lajituntemus, riistaekologia ja 
riistanhoito, eri metsästysmuodot, hyvät 
metsästäjätavat, haavoittuneen riistan et-
sintä ja saaliin käsittely, ampuma-aseet 
ja niiden käyttö metsästyksessä. Tavoite: 
kurssilaiset kykenevät läpäisemään met-
sästäjätutkinnon, joka järjestetään kurssin 

jälkeen sunnuntaina. Tarkoitettu kaikille 
metsästyksestä kiinnostuneille (ei ala- eikä 
yläikärajaa). Metsästäjätutkinnon voi suorit-
taa kurssin lopuksi. Tutkinnon hinta on 20 
euroa. Laskutamme tutkintomaksun erik-
seen. Ruokailua varten omat eväät mukaan 
tai on myös mahdollisuus käydä syömässä 
muualla. 

KOTITALOUS 

810201 Verdure all´italiana 
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15
6.10.2018-6.10.2018
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 € 
Valmistamme italialaistyylisiä ruokia kau-
den kasviksista. Lopuksi nautimme yhdes-
sä valmistamamme aterian. Erityisruoka-
valiolla olevat ottakaa yhteyttä opettajaan 
10 pv ennen kurssipäivää (sandra.marcel-
letti@gmail.com). Raaka-ainekustannukset 
sisältyvät kurssin hintaan. Kurssi ei sovi 
keliaakikoille. 

810202 Biscotti e dolcetti per il papá 
- herkut isille 
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15
10.11.2018-10.11.2018 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 € 
Valmistamme yhdessä italialaisia herkkuja 
lahjaksi rakkaalle isälle tai isoisälle. Kurssi 
ei sovi keliaakikoille ja raaka-aineiden jou-



48

kossa saattaa olla myös laktoosituotteita. 
Lisäksi kurssilla käsitellään myös pähkinöi-
tä.Tuo mukanasi lahjan paketointiin lappu-
ja, nauhoja, pusseja, lasipurkkeja jne. Jätä 
ilmoittautumisen yhteydessä s-postiosoit-
teesi, kurssilaisille lähetetään tietoa muista 
kurssilla tarvittavista välineistä n. viikkoa 
ennen kurssin alkamista. Raaka-ainekus-
tannukset sisältyvät kurssin hintaan. Kurs-
sin alaikäraja on 16 vuotta. 

810203 Pasta, Pasta ja Pasta
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15
19.1.2019-19.1.2019 
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 26,00 € 
Valmistamme tuorepastaa yhdessä. Opim-
me taikinan tekemisen tekniikan sekä eri 
pastalajit. Lopuksi nautimme yhdessä val-
mistamamme aterian. Kurssi ei sovi keliaa-
kikoille. Muut erityisruokavaliolla olevat ot-
takaa yhteyttä opettajaan 10 päivää ennen 
kurssipäivää (sandra.marcelletti@gmail.
com). Raaka-ainekustannukset sisältyvät 
kurssin hintaan. Kurssin alaikäraja on 16 
vuotta. 

810204 Kreikkalaiset klassikot – 
Alkupalat
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15
13.10.2018-13.10.2018
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 
Tuodaan kesää myöhäissyksyyn tutustu-
malla kreikkalaisiin ruokiin. Valmistamme 

herkullisia alkupaloja eli mezedes, mm. 
tsatsikia, pitaleipiä, ja dolmadesia. Lopuksi 
nautimme yhdessä valmistamamme ruoat. 
Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. 
Ota mukaan esiliina ja sisäkengät. Kurssin 
alaikäraja on 16 vuotta. 

810205 Kreikkalaiset klassikot – 
Padat ja kuuluisat uunivuoat
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15.
17.11.2018-17.11.2018
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 
Giouvetsi, pastitsio ja stifado. Tule oppi-
maan kuinka helppoa niiden valmistaminen 
onkaan. Lopuksi nautimme yhdessä val-
mistamamme ruoat. Raaka-aineet sisälty-
vät kurssimaksuun. Ota mukaan esiliina ja 
sisäkengät. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta
. 
810206 Kreikkalaiset klassikot –
Jouluateria
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15.
15.12.2018-15.12.2018 
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 
Valmistamme possua kreikkalaiseen ta-
paan kahdella reseptillä. Jälkiruoaksi 
valmistamme filotaikinasta tehtyä hyvin 
tunnettua baklavaa – vaihtoehtona myös 
pähkinätön versio. Lopuksi nautimme yh-
dessä tehdyn aterian. Raaka-aineet sisälty-
vät kurssimaksuun. Ota mukaan esiliina ja 
sisäkengät. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta. 
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810207 Kreikkalaiset klassikot – 
Kasvispohjaiset ruoat
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15.
12.1.2019-12.1.2019
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 
Valmistamme ja nautimme yhdessä tun-
nettuja kasvispohjaisia kesäruokia mm. 
gemista, fasolakia (vihreä pavut) sekä mu-
nakoisovuokaa. Raaka-aineet sisältyvät 
kurssimaksuun. Ota mukaan esiliina ja si-
säkengät. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta. 

810208 Kreikkalaiset klassikot – 
Pavut ja linssit
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15.
26.1.2019-26.1.2019  
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 
Pavut ja linssit ovat edullista ja herkullista 
terveysruokaa. Opimme käyttämään erilai-
sia palkokasveja kreikkalaisen ruokavalion 
mukaan ja lopuksi nautimme yhdessä teh-
dyt ruoat. Raaka-aineet sisältyvät kurssi-
maksuun. Ota mukaan esiliina ja sisäken-
gät. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta. 

810209 Kreikkalainen pääsiäisateria
KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU
D-TALO, KOTITALOUSLK
Koulutie 4 A 6  
la 10.00-13.15.
6.4.2019-6.4.2019
Anthi Kelempisioti
Kurssimaksu 26,00 € 

Valmistamme lammasta (tai karitsaa) sekä 
sille maukkaat lisäkkeet. Nautimme yhdes-
sä pääsiäisaterian tutustuen samalla kreik-
kalaiseen kulttuuriin.Raaka-aineet sisälty-
vät kurssimaksuun. Ota mukaan esiliina ja 
sisäkengät. Kurssin alaikäraja on 16 vuotta. 

MUU OPETUS, KASVATUS JA 
KOULUTUS 

219801 Eväitä elämään
TOIMINTAKESKUS ZYTYKE
Kuivaamontie 1  
ma 17.00-18-30
17.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-15.4.2019
toimintakeskus ohjaaja Inga Mellenius
Kurssimaksu 63,00 € 
Tarkoitettu kehitysvammaisille nuorille ja ai-
kuisille. Tavoitteena on oppia suoriutumaan 
itsenäisesti arkipäivän askareista. Pieni-
muotoista askartelua, lauluiltoja ja peli-il-
toja sekä mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittau-
tumiset 30.8.2018 klo 9.00 alkaen suoraan 
opettajalle, Inga Mellenius p. 040 563 2059.
 
219802 Hovilan hopeakerho
PALVELUTALO HOVILA
Kirkkotie 15  
ti 14.15-15.45
18.9.2018-27.11.2018  
8.1.2019-16.4.2019  
Pirkko Böhm-Sallamo
Ei kurssimaksua
Kerho kutsuu yhdessäoloon. Keskustelem-
me ajankohtaisista asioista, muistelemme 
elämänvaiheitamme ja viritymme tunteisiin 
laulujen avulla. Tutustumme runoihin ja ta-
rinoihin. Monipuolisia muistiharjoituksia vi-
rikkeinä. 
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219803 Kultaisen iän kerho
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVE-
LUTALO
Hovintie 12  
ti 12.30-14.00
18.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-16.4.2019  
Pirkko Böhm-Sallamo
Ei kurssimaksua
Kaikille kiinnostuneille virkistävä iltapäivä-
tuokio laulujen, keskustelujen, muistojen, 
lukuvirikkeiden ja visailujen parissa. Terve-
tuloa läheltä ja kauempaakin. 

KAUNEUDENHOITO 

810401 Saippuaa, saippuaa!
TAITOLA
Asemantie 1  
la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
2.3.2019-3.3.2019 
Marjut Sarkkinen
Kurssimaksu 29,00 € 
Tule saippuakurssille kokemaan, näke-
mään ja oppimaan erilaisilla tuoksuilla, hoi-
tavilla ominaisuuksilla ja väreillä varustettu-
jen saippuoiden valmistuksen salaisuudet! 
Tutustutaan erilaisiin vaihtoehtoisiin raa-
ka-aineisiin, opitaan saippuanvalmistuksen 
kylmämenetelmä, keitto- ja vaahdotus-
menetelmä sekä opitaan laskemaan omat 
saippuareseptit. Anna ilmoittautumisen 
yhteydessä sähköpostiosoitteesi, lähetäm-
me sinulle listan kurssilla tarvittavista ma-
teriaaleista ja tarvikkeista. HUOM! Kurssin 
alaikäraja on 18 vuotta. 

810402 Kasvit ja yrtit ihonhoidossa
TAITOLA
Asemantie 1  
pe 18.00-21.15
la 10.00-15.00
29.3.2019-30.3.2019 
Marjut Sarkkinen
Kurssimaksu 25,00 € 
Luonnossa kasvavia kasveja ja yrttejä voi 
käyttää monella tavalla hyödyntäen ihon 
hoidossa. Tutustutaan kotikonsteilla val-
mistettavien ihonhoitoaineiden kuten kas-
vovesien, kuorinta-aineiden, erilaiseen 
käyttöön sopivien voiteiden, hoitavien öljy-
jen, naamioiden, huulirasvojen, tuoksujen 
ym. tuotteiden tekotapoihin ja valmistetaan 
yhdessä pieniä eriä kokeiltaviksi. HUOM! 
Anna ilmoittautumisen yhteydessä sähkö-
postiosoitteesi, lähetämme sinulle listan 
kurssilla tarvittavista materiaaleista ja tar-
vikkeista. 

TERVEYS 

830140 Hyvän olon lauantai A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-13.15
29.9.2018-29.9.2018
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tunnis-
ta. Ensin lämmitellään kehoa afro-brasilia-
laisen musiikin rytmeissä. Tämän tunnin 
aikana keho soljuu musiikin mukaan kuin 
aalto ja hiki virtaa. Pehmeät afroliikkeet 
poistavat selän, hartiaseudun ja rintaran-
gan jäykkyyttä. Seuraavat 45 minuuttia 
sujuu Hatha Yoga Flow`n merkeissä. Nimi 
tulee tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti pe-
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räkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasennosta 
toiseen. Hatha Yoga Flow sopii aloitteleville 
ja jo joogaa harrastaneille. Hathajoogasta 
otetaan tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Syvät 
ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja tietoisuus 
omasta kehosta kasvaa harjoitusten avulla. 
Viimeiset 45 minuuttia rentoudutaan ääni-
maljojen parissa. Sointukylvyssä harmo-
niset äänet ja lempeä värähtely johdattaa 
kehon rentoutumiseen, jossa päästetään 
irti kehon jännityksistä, huolista ja arjen kii-
reestä. Hyvän olon päivään tarvitset muka-
vat, rennot vaatteet ja juomapullon. Voit olla 
avojaloin tai tuoda mukanasi jumppatossut. 
Lisäksi ota mukaan oma jumppamatto.
 
830141 Hyvän olon lauantai B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-13.15
24.11.2018-24.11.2018 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Sisältö on sama kuin Hyvän olon lauantai 
A -kurssilla.

830142 Hyvän olon lauantai C
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-13.15
19.1.2019-19.1.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Sisältö on sama kuin Hyvän olon lauantai 
A -kurssilla.

830143 Hyvän olon lauantai D
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 11.00-13.15

9.2.2019-9.2.2019 
Heidi Kilkki
Kurssimaksu 18,00 € 
Sisältö on sama kuin Hyvän olon lauantai 
A -kurssilla.

830201 Rentoutus- ja stressinhallin-
taviikonloppu A
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 10.00-14.15
su 12.30-16.45
6.10.2018-7.10.2018  
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 38,00 € 
Tällä kurssilla perehdymme mielen ja ke-
hon rentoutumiseen, itsetuntemukseen 
sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasa-
painottamiseen hyvin kokonaisvaltaisella 
tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle 
on mielen läsnäolo kehossa, ja siten läsnä-
olo tässä hetkessä. Oman olotilan tiedos-
taminen ja kyky löytää tasapaino omassa 
elämässä ovat avaintekijöitä stressin en-
naltaehkäisyyn. Kurssilla opituilla harjoit-
teilla voidaan ennaltaehkäistä stressitaso-
jen nousua, helpottaa kroonista stressiä ja 
väsymystä ja jopa hoitaa stressin oireita. 
Viikonlopun sisältö: Lauantai: Rentoutuk-
sen perusteita, rentoutus- ja hengityshar-
joituksia mielen ja kehon irti päästämiselle, 
stressioireiden neutralisointi, läsnäolohar-
joitukset ja hyvän olon harjoitukset, ren-
toutuminen liikkeen ja kehonhuollon avulla. 
Sunnuntai: Mindfullness ja visualisointi, 
tunnetilojen kokeminen ja niiden merkitys 
rentoutumisessa, kehoterapiamenetelmiä 
syventämään mielen ja kehon yhteyttä, 
sekä syvärentouttava Sointukylpy. Mukaan 
tarvitset jumppapatjan, lämpimät ja rennot 
vaatteet, sekä halutessasi muistiinpanovä-
lineet ja eväät. 



52

830202 Rentoutus- ja stressinhallin-
taviikonloppu B
AKATEMIAN TILA
Honkasentie 15  
la 10.00-14.15
su 12.30-16.45
16.2.2019-17.2.2019 
Katariina Porthan-Ylimäinen
Kurssimaksu 38,00 € 
Tällä kurssilla perehdymme mielen ja ke-
hon rentoutumiseen, itsetuntemukseen 
sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasa-
painottamiseen hyvin kokonaisvaltaisella 
tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle 
on mielen läsnäolo kehossa, ja siten läsnä-
olo tässä hetkessä. Oman olotilan tiedos-
taminen ja kyky löytää tasapaino omassa 
elämässä ovat avaintekijöitä stressin en-
naltaehkäisyyn. Kurssilla opituilla harjoit-
teilla voidaan ennaltaehkäistä stressitaso-
jen nousua, helpottaa kroonista stressiä ja 
väsymystä ja jopa hoitaa stressin oireita. 
Viikonlopun sisältö: Lauantai: Rentoutuk-
sen perusteita, rentoutus- ja hengityshar-
joituksia mielen ja kehon irti päästämiselle, 
stressioireiden neutralisointi, läsnäolohar-
joitukset ja hyvän olon harjoitukset, ren-
toutuminen liikkeen ja kehonhuollon avulla. 
Sunnuntai: Mindfullness ja visualisointi, 
tunnetilojen kokeminen ja niiden merkitys 
rentoutumisessa, kehoterapiamenetelmiä 
syventämään mielen ja kehon yhteyttä, 
sekä syvärentouttava Sointukylpy. Mukaan 
tarvitset jumppapatjan, lämpimät ja rennot 
vaatteet, sekä halutessasi muistiinpanovä-
lineet ja eväät. 

LUENTO

351000 Minustako yrittäjä?
TUULIA-SALI, PIRILÄ
PIRILÄNTIE 145  
ke 17.30-19.00
10.10.2018-10.10.2018 
Auvo Turpeinen
Luento on maksuton
Oletko miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä? Siinä 
tapauksessa tämä info on tarkoitettu juuri 
Sinulle. Mitä vaatimuksia ja mitä haastei-
ta yrittäjyyteen liittyy ja mitkä edellytykset 
tulee täyttyä, ennen kuin yrittäjäksi ryhty-
minen on mahdollista. Luennon asiantun-
tijana toimii Auvo Turpeinen Oulun seudun 
Uusyrityskeskuksesta. Luento on maksu-
ton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen. 
Tervetuloa! 
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Kulttuuri

Pe 2.11.2018 klo 18 
Honkasentie 15, 90450 Kempele

Esityksen kesto: 
n. 40 min. 

Ikäsuositus: 3+ 

Liput 5 euroa. 

Kurnuttava Sammakko esittää: 

Kempele Akatemia 
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J U K K A  K U O P P A M Ä K I  

E l ä m ä n i  l a u l u t  

Pe 7.9.2018 klo 18.00 

Pirilä-sali 

 

Liput 20/25e 

Liput myy Kempeleen kirjasto ja 

(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään palvelumaksu +2,50e )

Piriläntie 145, 90440 Kempele
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K E M P E L E E N  
T A I T E I D E N  

Y Ö  

L A  1 8 . 8 . 2 0 1 8  
K L O  1 2 - 2 2  

W W W . K E M P E L E . F I / T A I T E I D E N Y O
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Kempeleen pääkirjasto
sijaitsee kauppakeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa:
Zeppelinintie 1
90450 Kempele

Kolmanteen kerrokseen pääset hissillä tai Zeppelinin pohjoispäädystä portaita pitkin.

Aukioloajat
ma – pe   10-20
la   10-15
aattopäivinä 10-16
Katso poikkeukset aukioloaikoihin nettisivuiltamme www.kempele.fi/kirjasto

Yhteystiedot
Tiedustelut ja lainojen uusinnat p. 050 - 3169 409
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Anne Toppari p. 050 - 4636 457
Laskutusasiat p. 050 - 3169 407
Lastenkirjastonhoitaja Reijo Kinnunen: 040 - 6839 609 (luokat 1-4)
Kirjastovirkailija Lotta Hynninen: 040 - 6453 448 (esikoulu ja luokat 5-7)
Kirjastovirkailija Annika Tuppi: 040 - 6282 313 (mainokset ja viestintä)
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@kempele.fi
www.kempele.fi/kirjasto

Kempeleen kirjasto
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Kempeleen kirjasto kuuluu lähikuntiensa tavoin OUTI-kirjastoihin. OUTI-kirjastoilla on yh-
teinen kirjastokortti ja yhteiset käyttösäännöt. OUTI-kirjastoista lainatun aineiston voi pa-
lauttaa maksutta mihin tahansa OUTI-kirjastoon. Asiakas voi myös maksutta varata OU-
TI-kirjastoissa olevaa aineistoa. Verkkokirjaston löydät osoitteesta https://outi.finna.fi/

Tapahtumat
Taiteiden yönä lauantaina 18.8.2018 pääkirjasto on auki klo 10-18. Ohjelmassa muun 
muassa vatsastapuhuja Sari Aalto, joka esiintyy klo 11 ja 12. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.

Elokuussa Kempele-opiston nypläysnäyttely.

Satutuokiot pääkirjastolla 6.9. alkaen torstaisin klo 10.00. Satutuokiolla on käytössä satu-
passi - kymmenen leimaa keränneet saavat pienen palkinnon!  Satutuokiota ei ole syyslo-
maviikolla (vko 43).

Lauantaina 17.11. klo 12 kirjailijavieraana Leena Lehtolainen

Kirjallisuuspiirit jatkuvat syksyllä tuttuun tapaan, Sari Holappa vetää omaa piiriään ja Ve-
li-Matti Touru Tavallisten Miesten Kirjallisuuspiiriä. Ajankohdat ja luettavat kirjat ilmoitetaan 
myöhemmin.

Muutokset ja lisäykset mahdollisia, seuraa ilmoittelua. Kirjasto ilmoittaa järjestämistään 
tapahtumista ja tilaisuuksista kuntatiedotteessa, kirjaston nettisivuilla, Facebookissa ja kir-
jaston tiloissa. Lisätietoja voi kysyä myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Kaikki kirjaston tapahtumat 
ovat maksuttomia, tervetu-
loa!

Seuraa Kempeleen kirjastoa 
somessa! #kempeleenkirjasto

      Kempeleen kirjasto                

 
     Kempeleenkirjasto
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Tietotorin kirjasto – kaikille avoin lähikirjasto
Tietotorin lähikirjasto sijaitsee Kirkonkylän koulukeskuksessa lukion ja yläkoulun yhtey-
dessä. Sijainnistaan huolimatta Tietotorin kirjasto on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. 
Sisäänkäyntejä kirjastoon on kaksi, toinen Kempelehallin ja toinen alakoulun puolella.

Tietotorin kokoelma painottuu lasten ja nuorten aineistoon, mutta lainattavaa löytyy myös 
aikuisille. Pysyvän aikuisten kauno- ja tietokirjakokoelman lisäksi tarjolla on pieni, kuukau-
sittain vaihtuva valikoima aikuisten kaunokirjallisuutta, äänikirjoja ja dvd-elokuvia. 

Tietotorille voi palauttaa maksutta Kempeleen pääkirjastosta ja muista OUTI-kirjastosta 
lainattua aineistoa. Tietotorin voi myös valita varausten noutopisteeksi.

Päiväaukioloaikojen lisäksi Tietotorin kirjastosta voi käydä lainaamassa aineistoa maanan-
tai-iltaisin klo 17-20 nuorisotoimen nuorten vuoron aikana. Lainaaminen tapahtuu omatoi-
misesti lainausautomaatilla, kirjaston henkilökuntaa ei tuolloin ole paikalla.

Aukioloajat
Tietotorin aukioloajat muuttuvat 13.8. alkaen:
ma  11-16 sekä omatoimiaika 17-20 (sisäänkäynti tuolloin vain Kempelehallin puolelta)
ti  suljettu
ke 11-16
to  suljettu
pe suljettu

Yhteystiedot
Koulutie 4B
90440 Kempele
p. 044 497 2308
tietotori@kempele.fi
www.kempele.fi/kirjasto
https://outi.finna.fi/

Tietotorin kirjasto on avoin kai-
kille kuntalaisille, tervetuloa!
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Linnakankaan kirjasto – omatoimikirjasto avataan syksyllä 2018!

Aukioloajat (muutokset mahdollisia)
ma     16-20 (kirjastonhoitaja paikalla)
ke      16-20
pe      16-20
la        10-15 

Yhteystiedot
Linnakaarto 20
90450 Kempele
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Liikuntapalvelut

AUKIOLOAJAT UIMALA KAHVIO

Maanantai 12.00 - 21.00* 12.30 - 19.30
Tiistai, keskiviikko, torstai   6.30 - 21.00*   9.00 - 19.30
Perjantai   9.00 - 20.00*   9.00 - 18.30
Lauantai ja sunnuntai   9.00 - 17.00*   9.00 - 16.00

Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu 30 min. ennen hallin sul-
kemista. Poikkeavat aukioloajat juhlapyhien aikana.

ZIMMARIN KULTTUURIPASSITAPAHTUMAT

Lasten vesidisco vko 42 2018
Lasten vesidisco                vko 9 2019

Virkistysuimala Zimmari
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MONITOIMIALTAAN VIIKKO–OHJELMA

Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Koululaisten lomaviikoilla ei ole varattuja vuoroja. Muutokset mahdollisia.
Maanantai 14.15 - 14.45

15.00 - 15.30 
Kempeleen veteraanit
TK Liminka

Tiistai   9.45 - 10.30
11.00 - 11.30
15.00 - 15.30
17.30 - 18.00

Erityisryhmän vesivoimistelu, Kempele-opisto
Maa- ja kotiseutunaiset (4.9. / 2.10. / 6.11. / 4.12.)
Vesivoimistelu senioreille
Yleinen vesivoimistelu

Keskiviikko   7.00 -   7.30
12.00 - 12.30
15.30 - 16.00
18.00 - 18.30

Yleinen vesivoimistelu
TK Kempele
TK Tyrnävä
Yleinen vesivoimistelu

Torstai 10.00 - 10.30
14.00 - 14.30
16.30 - 17.00
18.30 - 19.00

TK Rantsila
Vesivoimistelu senioreille
Kempeleen kunnan työntekijät
Yleinen vesivoimistelu

Perjantai 14.00 - 14.30
17.00 - 17.30

IISI-vesivoimistelu
Vesitreeni

Lauantai   8.00 - 11.00 Vauvauinti

VESIJUMPAT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min)

Maanantai 14.15
18.00

Kevennetty vesijumppa (monitoimiallas)
Vesijumppa (iso allas)

Tiistai   7.30
15.00
17.30

Aamujumppa (iso allas)
Vesijumppa senioreille, (monitoimiallas) 
Vesijumppa (monitoimiallas)

Keskiviikko   7.00
15.30
18.00

Teho aamujumppa (monitoimiallas, musiikki)
Vesijumppa (iso allas, musiikki)
Vesijumppa (iso allas, musiikki)

Torstai   7.30
14.00
18.30

Aamujumppa (iso allas, musiikki)
Vesijumppa senioreille (iso allas, musiikki) 
Vesijumppa (monitoimiallas, musiikki)

Perjantai 14.00
17.00

Iisijumppa (monitoimiallas, musiikki)
Tehojumppa (iso allas, musiikki)

Sunnuntai 10.00 Aamujumppa (iso allas, musiikki) 

Lisätietoja: www.kempele.fi  – virkistysuimala Zimmari
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Soveltava liikunta
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla
on sosiaalisen tilanteen, vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista
ja erityisosaamista.

Kempeleen soveltavan liikunnan tarjontaa ja palveluita
• Liikuntastartti-kurssit 
• Soveltava kuntosali
• Erityislasten liikuntakerho
• Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Ohjausta ja neuvontaa 
• Soveltavaan liikuntaan liittyvät koulutukset ja kurssit
• Soveltava liikunta tutuksi – tapahtuma keväällä 2019
• Liikunnallisia tempauksia ja tapahtumia

Lisätietoja: www.kempele.fi  – soveltava liikunta

Sykettä elämään – yli 16-vuotiaiden hyvinvointineuvonta
• Auttaa löytämään mielekästä tekemistä vapaa-ajalle
• Tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnista
• Kempeleen vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen
• Höntsäliikunta

Lisätietoja: www.kempele.fi – sykettä elämään

Liikuntapalveluiden yhteystiedot:
Liikuntapalveluiden päällikkö: Katja Vähäkuopus p. 050 316 3804
Erityisliikunnan koordinaattori ja Sykettä Elämään -hanketyöntekijä: Juha Vuoti 
p. 040 570 4711
Liikunnanohjaajat p. 040 650 0705 ja 040 185 4920

Virkistysuimala Zimmari:
Osoite: Pekurintie 1, 90450 Kempele
Palvelupiste p. 050 316 9406
Opetus ja valvonta p. 044 497 2261
Virkistysuimalan vastaava: Tarja Koivisto p. 050 463 6493
Liikuntapalveluiden henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@kempele.fi
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Nuorisopalvelut

Lasten ja nuorten toimintaa 31.8.2018 alkaen
 
Kempele Akatemian lasten- ja nuortentila
(Honkasentie 15, 90450 Kempele)

Mediatalo 3.-6.-luokkalaisille
maanantaisin klo 13.00–15.30

Avointa toimintaa 7.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
keskiviikkoisin klo 17.00–20.00
torstaisin klo 17.00–20.00

Linnakankaan kirjasto
(Linnakaarto 20, 90450 Kempele)

Avointa toimintaa 3.-6.-luokkalaisille
torstaisin klo 13.00–15.30 

Tietotorin lasten- ja nuortentila
(Koulutie 4B, 90440 Kempele)

Avointa toimintaa 3.-6.-luokkalaisille
maanantaisin 13.00–15.30
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tiistaisin klo 13.00–15.30
torstaisin klo 13.00–15.30

Avointa toimintaa 5-7.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17.00–20.00

Yökahvilat perjantaisin klo 18-23 Kempele Akatemian lasten- ja nuortentilassa
Yökahvila on avointa toimintaa 7.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Yökahvilaan 
voi tulla viettämään aikaa muiden nuorten sekä ohjaajien kanssa esimerkiksi pelaillen ja 
jutellen. Yökahviloissa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Yökahviloita järjestetään vuo-
rotellen seurakunnan kanssa. 

Nuorisopalvelujen syyskauden yökahvilat ovat 31.8. (yhteinen seurakunnan kanssa), 7.9., 
21.9., 5.10., 19.10., 16.11., 30.11 ja 7.12. 
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Varhaisnuorten leirit

1.-7.-luokkalaisille leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä.
Leirien hinta on 51€ ja leirit järjestetään yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa.

Syysleiri ma-ke 22.–24.10.2018

Joululeiri pe-su 14.–16.12.2018

Kevätleiri ma-ke 4.-6.3.2019

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15–28-vuotiaille kempeleläisille nuorille. Etsivän nuoriso-
työn kautta saat tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista esim. opiskeluun, työnhakuun, 
asumiseen, vapaa-aikaan, toimeentuloon tai terveyteen liittyvissä asioissa. Etsivät nuo-
risotyöntekijät kuuntelevat, jos jokin asia painaa mieltä. He ovat tukena käytännön asioiden 
selvittelyssä ja järjestelemisessä sekä pyrkivät yhdessä nuoren kanssa tekemään tulevai-
suuden suunnitelmia. Etsivä nuorisotyö perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuu-
teen. Palvelu on maksutonta. Etsivällä nuorisotyöllä on myös pienryhmätoimintaa nuorille 
aikuisille. 

Nuorten työpajatoiminta

Zuumi-paja on starttipaja, joka on suunnattu 18–28 -vuotiaille työttömille tai ilman kou-
lupaikkaa oleville kempeleläisille nuorille. Zuumi-pajalla keskitytään elämänhallinnallisiin 
asioihin kuten vuorokausirytmiin, hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, itsetunte-
mukseen ja elämän mielekkyyden löytämiseen toiminnallisuuden kautta. Pajajaksoon kuu-
luu pienryhmä- ja yksilövalmennusta. 

Seinätön työpaja tarjoaa tukea ja ohjausta kempeleläisille alle 29-vuotiaille työnhakijoille. 
Seinättömän valmennuksen tavoitteena on, että nuori työnhakija saa kokemusta työelä-
mästä ja siirtyminen avoimille työmarkkinoille helpottuu. Työnantajille seinätön valmennus 
tarjoaa mahdollisuuden saada heidän tarpeisiinsa sopivaa ja kehittyvää työvoimaa helpos-
ti. Yritykselle ei kohdistu kuluja seinättömän valmennuksen aikana.
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/kempeleen_nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen yhteystiedot 

vs. Nuorisopalvelujen päällikkö
Sari Okkonen p. 050 3163 741, sari.okkonen@kempele.fi 

Nuorisotyö
Nuoriso-ohjaaja Matias ”Matti” Jurmu, p. 044 4972 288, matias.jurmu@kempele.fi
Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta, p. 050 3078 678, pirjo.ranta@kempele.fi
Nuoriso-ohjaaja Heidi Marjomaa-Mikkola, p. 040-1821244, heidi.marjomaa-mikkola@kempele.fi
Vapaa-ajanohjaaja Petri Huurinainen p. 044 4972 286, petri.huurinainen@kempele.fi

Etsivä nuorisotyö 
Laura Sinkkonen p. 050 3163 740, laura.sinkkonen@kempele.fi 
Marika Arola p. 050 3163 741, marika.arola@kempele.fi

Nuorten työpajatoiminta 
Työvalmentaja/Zuumi-paja Antti Oksanen, p. 050 3163 768, antti.oksanen@kempele.fi 
Pajaohjaaja/Zuumi-paja Heidi Huotari, p. 050 3163 766, heidi.huotari@kempele.fi
Työvalmentaja/seinätön työpaja Stiina Leino, p. 04006634195, stiina.leino@kempele.fi
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Parisuhteen kiemurat 
       - rakkauden ja vetovoiman avaimet

Tony Dunderfelt

13.11.2018 klo 18.00, Pirilä

Tulossa 
parisuhdeviikon 

luento!

Lisätiedot www.kempele.fi/Kempele Akatemia ja vapaa-aika/Kempele-opisto



68

Kempele-opisto 
Käyntiosoite: Honkasentie 15, 90450 Kempele 

Postiosoite: PL 12, 90441 Kempele
p. 050 4636 431 

HUOM! Ohjelmamuutokset ovat lukuvuoden aikana mahdollisia.


