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l u k u v u o s i  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Syyslukukausi 14.9. - 6.12.2020
Taiteen perusopetus 14.9. - 20.12.2020

Kevätlukukausi 11.1. - 18.4.2021
Taiteen perusopetus 11.1. - 16.5.2021

Opetusta on myös kesällä 2021 Oriveden SuviOpiston kursseilla.
Seuraa tiedotusta:  www.orivesi.fi /asukkaalle/kulttuuri/oriveden-suvi-orivesi/

Syyslomaviikolla (42), talvilomaviikolla (9) sekä juhlapyhinä ei ole opetusta. Juhlapyhien aattopäiväopetuksesta 
sovitaan erikseen. Oppitunnin pituus 45 minuuttia. Kurssin aikataulu ja tuntimäärä löytyvät kurssin kohdalta.

KORONA-INFO
• Noudatamme valtioneuvoston, AVI :n ja Oriveden kaupungin tilannekohtaisia linjauksia
• Opettajia ja kurssilaisia ohjeistetaan asioimaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse
• Huom! Seuraa verkkosivujamme kursseihin liittyen
 • Kaikkia kursseja ei välttämättä laiteta auki ilmoittautumisen käynnistyessä tai kurssien ajankohtaa voi-

daan joutua muuttamaan
 • Ryhmäkokoja voidaan joutua pienentämään
 • Kaikille yleisöluennoille ilmoittaudutaan etukäteen

KONSERTIT JA ESITYKSET

• Joulukonsertti ke 2.12. klo 18.00 Oriveden seurakuntasali
• Oriveden joulunavaus pe 20.11.
• Kevätkonsertti (lapset ja nuoret) ti 4.5. klo 18.00 Oriveden seurakuntasali
• Kevätkonsertti (aikuiset) ke 5.5. klo 18 Orivesisali
• Kirmaus 16.-18.4. pe tanssinpäivä, la musiikki, su teatteri ja sanataide oppilastöiden näyttelyt vk 14 

Lukuvuoden aikana järjestetään lisäksi pienempiä konsertteja, matineoita, teatteri- ja tanssiesityksiä,
näyttelytoimintaa, luentoja, tapahtumia. Näistä tiedotetaan mm. sivuilla: www.orivesi.fi ,
www.orivesi.fi /palvelut/kansalaisopisto sekä paikallislehdessä.

ILMOITTAUTUMINEN

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon joko internetissä 
tai puhelimitse.
Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 11.8.2020 klo 7.30
Internetissä 24 h: www.opistopalvelut.fi /orivesi

Puhelimitse:
Puh. 040 1339 118
opistosihteeri, Piia Leppänen
Puh. 040 1339 269 (11. - 21.8.)
musiikin suunnittelijaopettaja, Riikka Strandman
Puh. 040 596 3087 (11.8. vain ilmoittautumispäivänä) 
rehtori Pia-Maria Ahonen

Kun ilmoittaudut kurssille, tarvitset seuraavat 
tiedot:

• Kurssinumero
• Kurssin nimi
• Ilmoittautujan nimi
• Henkilötunnus kokonaan
• Osoitetiedot
• Matkapuhelinnumero

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Saat heti tiedon, oletko päässyt kurssille. Sähköpos-
tiosoitteen antamalla saat sähköpostiisi vahvistuksen 
opiskelupaikasta. Jos kurssi on täynnä, voit saada 
varapaikan. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erik-
seen. Kurssin mahdollinen peruuntuminen ilmoitetaan 
opiskelijan antamaan matkapuhelinnumeroon teksti-
viestillä.

• Kurssin toteutumisesta päätetään viikkoa ennen 
kurssin alkamista.

• Kurssi alkaa, mikäli minimiopiskelijamäärä täyttyy.
• Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähköpostilla 

tai kirjeillä eikä puhelinvastaajaan!
• Kursseille voi tulla mukaan myös keväällä, mutta 

huomioi tällöin, että kurssi on voinut alkaa jo 
syksyllä ja kurssi jatkuu siitä, mihin se on päättynyt 
syyslukukaudella.
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PERUUTTAMISEHDOT

nnakkoilmoittautuminen on sitova. Kurssin voi perua maksutta viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua soittamal-
la opistosihteerille toimistoon puh. 040 1339 118, käymällä toimistolla tai sähköpostilla: piia.leppanen@orivesi.fi 
Kurssia ei voi perua opettajalle tai puhelinvastaajaan.

• Mikäli peruutus tulee alle 7 vuorokautta ennen kurssin alkamista, laskutetaan toimistomaksu 12 €.
• Mikäli opiskelija paikan varattuaan ei tule kurssille, eikä peru varaamaansa paikkaa, laskutetaan kurssimaksu.
• Kurssin maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
• Kurssimaksua ei palauteta, vaikka opiskelija keskeyttäisi kurssin.
• Opintoryhmän toimimisen edellytys on, että kullakin opintokerralla on läsnä vähintään 7 opiskelijaa. Poikke-

uksena kielten jatkoryhmät, joissa vähimmäismäärä on 6. Opintoryhmä voidaan keskeyttää, jos opintoryhmän 
koko on jäänyt toistuvasti alimitoitetuksi. Mahdollisista keskeyttämisistä päätetään tapauskohtaisesti.

• Yksilöopetus: Muista ilmoittaa poissaolostasi kurssin opettajalle ennakkoon. Opettaja ei ole velvollinen kor-
vaamaan opiskelijan itse peruuttamaa tuntia.

• Mikäli opiskelija on painavasta syystä estynyt osallistumasta yli puoleen opintokerroista, voi opiskelija saada 
osan kurssimaksusta hyvitettynä. Poikkeuksia kurssimaksuihin voi myöntää rehtori kirjallisen hakemuksen 
perusteella.

• Mikäli kurssi joudutaan keskeyttämään opiskelijamäärän vähyyden vuoksi, osa kurssimaksusta voidaan pa-
lauttaa.

• Huom! Jos opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kerralla ilmoittamatta tai on ilmoittamatta poissa kolme 
perättäistä kertaa, menettää hän kurssipaikkansa ja varasijalta otetaan kurssilainen tilalle.

MAKSUKÄYTÄNTÖ JA MUUTA TÄRKEÄÄ

  •  Kurssialennuksena myönnetään 20 € jos opiskelijalla on kursseja kolme tai enemmän. Alennus annetaan 
yhteen kursseista, kun opiskelija on itse ilmoittanut alennuksesta toimistolle. Taiteen perusopetuksen syys- ja 
kevätlukukausi lasketaan tässä tapauksessa yhdeksi kurssiksi.

• Sisaralennus 
 1. lapsi täysi maksu 
 2. lapsi -5 € 
 3. lapsi tai enemmän -15 € 
Alennus koskee samassa taloudessa asuvia alle 18 vuotiaita, jotka osallistuvat koko lukuvuoden kestäville 
kursseille. Alennukset eivät tule automaattisesti, vaan siitä tulee ilmoittaa toimistoon sähköpostitse ennen 
kurssin alkua. Alennusta ei voi saada, jos kurssimaksu on jo laskutettu.

• Muistutuslaskusta laskutetaan lainmukainen muistutuskustannus. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia.
• Jokaviikkoinen opintoryhmä tai yksilöopetus voi peruuntua kerran lukukauden aikana opettajan sairastu-

misen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos poissaoloja on enemmän, hankitaan sijainen tai pidetään 
myöhemmin yksi tai useampi kompensaatiokerta (korvaava kerta voi olla myös eri opetusaikaan).

• Peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä tai puhelimitse opiskelijan antamaan puhelinnume-
roon.

• Opiskelijoilla on mahdollisuus yhteen maksuttomaan kokeilukertaan lukuvuoden/kauden kestävillä kursseilla. 
Mahdollinen kurssiperuutus on tehtävä ehdottomasti kahden seuraavan arkipäivän aikana kansalaisopiston 
toimistoon, muussa tapauksessa kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

• Kurssin hinta ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla. Joillakin kursseilla voi olla kurssimaksun lisäksi materiaali-, 
laite-, väline-, ym. maksuja. Oppimateriaalin sekä opiskelutarvikkeet opiskelija maksaa ja pääsääntöisesti 
myös hankkii itse.

TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET

• Säännöllisestä osallistumisesta (3/4) saa pyynnöstä todistuksen toimistosta. Todistuksen toimitusaika on noin 
viikko. Todistusmaksu on 10 €. Todistusmaksu sisältää postituksen ja laskutuksen.

• Kansalaisopiston opiskelijoita ei ole erikseen vakuutettu kursseilla. Suosittelemme vakuutuksen ottamista.
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O r i v e d e n  s e u d u n  k a n s a l a i s o p i s t o

HENKILÖKUNTA:

Rehtori
Pia-Maria Ahonen
p. 040 596 3087
pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Keskustie 23, 35300 Orivesi
www.orivesi.fi/asukkaalle/kasvatus-ja-opetuspalvelut/kansalaisopisto/
www.opistopalvelut.fi/orivesi

Toimisto on auki opetuskaudella:
ma, ke, to klo 9.30 - 16, ti, pe suljettu

Opistosihteeri
Piia Leppänen
p. 040 1339 118
piia.leppanen@orivesi.fi

Suunnittelijaopettaja, musiikki
Riikka Strandman
p. 040 1339 269
riikka.strandman@orivesi.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@orivesi.fi

TAIDERATAS
Kansalaisopisto toimii yhteistyössä Oriveden kaupun-
gin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja järjes-
tää Oriveden 3. ja 5. luokkalaisille Taideratasopintoja. 
Taideratas on osa Oriveden taide- ja kulttuurikasva-
tusohjelma Kulttuurikipinää. Osko tarjoaa ammattitai-
teilijoiden voimin taideopetusta erillisen kurssiopetus-
suunnitelman mukaan. Opetusta annetaan yhteensä n. 
160 oppituntia.

SETELIT
Maksuvälineinä käyvät ePassi, Smartum liikunta- ja kult-
tuurisetelit (5€), sekä Tyky- ja Tyky+ -kuntosetelit tai 
Smartum ja Tyky mobiili/onlinepalvelulla. EPassilla voi 
maksaa kurssin suoraan netti-ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Katso tästä lisätietoa ilmoittautumisohjeista, kun 
avaat netti-ilmoittautumisen. Setelit toimitetaan nimel-
lä varustettuna ennen kurssin alkua opiston toimistoon. 
Laskutuksen jälkeen toimitettuja seteleitä ym. emme 
hyväksy.

TIEDOTTAMINEN
Päivitetty opinto-ohjelma ja lisätiedot ovat luettavissa 
nettisivulla: www.opistopalvelut.fi/orivesi
Kurssiaikataulu löytyy kurssin kohdalta nettisivulla,
kohdassa lisätietoja, kurssin kalenteri
Kurssipalautetta ja toiveita voi antaa sivulla:
ww.orivesi.fi/asukkaalle/kasvatus-ja-opetuspalvelut/
kansalaisopisto/kurssit/
Tapahtumista ilmoitetaan myös sivuilla:
www.orivesi.fi (tapahtumakalenteri)
sekä paikallislehdessä.

OPINTONEUVONTA
Lukukausien aikana tarkempia tietoja kurssien sisäl-
löistä ja tavoitteista saat opettajilta ja ohjaajilta tuntien 
yhteydessä sekä opiston rehtorilta ja opistosihteeriltä 
lukukausien opiston aukioloaikoina. Taiteen perusope-
tuksen/musiikin opinto-ohjauksesta vastaa musiikin 
suunnittelijaopettaja Riikka Strandman.

OPETUSPAIKAT
Opetuspaikka on ilmoitettu kurssin kohdalla. Saavuthan 
ajoissa paikalle, sillä ulko-ovet pidetään pääsääntöisesti 
lukittuina opetuksen ajan.

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON
OPISTOLAISKUNTA RY
Opistolaiskunta on kansalaisopistossa opiskelevien oma 
oppilasyhdistys, joka järjestää opiskelijoille yhteisöllistä 
vapaa-ajan toimintaa ja virkistäytymistä omistamassaan 
järvenrantalomapaikassa Untavalassa. Opistolaiskun-
nalla tulee tänä vuonna täyteen 73. toimintavuosi. Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Yhteydenotot:
Marita Palomäki, puheenjohtaja
040 724 3959
kodantakunen@gmail.com
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ILOA JA VALOA!
luentoja. Yhteistyökumppanimme tarjoavat myös lukui-
sia houkuttelevia harrastusmahdollisuuksia. Mukana on 
tällä kertaa myös paikallisia yhdistystoimijoita, jotka jär-
jestävät kaikille avointa harrastustoimintaa. On hurjan 
paljon uutta ja innostavaa toimintaa tiedossa.

Uusi lukuvuosi tuntuukin nyt erityisen tärkeältä ja hou-
kuttelevalta. Me kaikki haluamme palata tavalliseen 
päiväjärjestykseen, harrastaa ja tavata ystäviä, kuten 
ennenkin. Varaudumme tietysti keväästä viisastuneina 
mahdollisiin toimenpiteisiin, mutta silti toivon kaikesta 
sydämestäni, että kurssit täyttyvät äärimmilleen innok-
kaista kurssilaisista, kansalaisopistomme suuresta ja 
tärkeimmästä voimavarasta. Tulethan taas mukaan iloi-
seen joukkoomme!

Lämpimin ajatuksin!

Pia-Maria Ahonen
Kansalaisopiston rehtori

Kulunut vuosi on ollut monella tapaa varsin yllätyksel-
linen ja poikkeuksellinen. Nurkan takana vaaninut ko-
ronavirusepidemia pyöräytti kevätlukukauden aivan 
päälaelleen. Arki ja työelämä muotoituivat aivan uusille 
urille nopealla aikataululla. Nyt, kun aikaa on jo hieman 
vierähtänyt, on mahdollista arvioida tilannetta etääm-
mältä. Vaikka ilmassa oli kiireitä, huolia ja murheita, 
lopulta kaikki puhalsivat yhteen hiileen. Tuli opiskeltua 
monenmoista ja opittua uusia asioita, toimintatapoja ja 
ohjelmia. Huojentavaa oli kaiken keskellä havaita, että 
olemme kuitenkin kaikki ”samassa veneessä”. Vertais-
tukea oli helppo löytää ja samalla tuli pidettyä yhteyttä 
moniin ihmisiin ja tahoihin entistä enemmän. Tässä lie-
nee poikkeustilan kääntöpuoli ja tällä kertaa se vaikut-
taa varsin valoisalta.

OSKOn logo on saanut uuden ilmeen. Nettisivum-
mekin uudistuvat kesän aikana Oriveden kaupungin 
verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Uuden uutukainen 
kurssiohjelmamme pursuaa mielenkiintoisia kursseja ja 
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ÄLYKÄS INTUITIO -
MITEN KÄYTÄMME SITÄ?

- Luento -

Ti 28.1.2021
klo 17.30-19.00

Asta Raami, taiteen tohtori
Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia 
ei ole. On  vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja.

Vapaa pääsy!
Huom!

Ennakkoilmoittautuminen
opinto-ohjelmassa

EVÄITÄ ARKEEN LUENNOT!

Terve nuori!
- Nuoren kokonaisvaltainen
hyvinvointi
Kaupungin valtuustosali
Kari Jaana
to 24.9.2020 klo 18-20

Perustyökaluja parisuhteen
ristiriitoihin
Seurakuntakeskus, Orivesi
Seppänen Arja
Maksuton luento
to 11.11.2020 klo 18-20

Lasten ja nuorten median käyttö 
sekä sosiaalisen median ilmiöt
Oriveden Kampus, kaupungin nuorisotilat
Linna Esa
to 23.2.2021 18-20

Iloa vanhemmuuteen ja
työkaluja arkeen
Tila tarkentuu myöhemmin
Cacciatore Raisa
to 17.3.2021 17.30-19.30

Yhteistyössä: Oriveden seudun kansalaisopisto, Oriveden kaupungin nuorisopalvelut, Oriveden seurakunta,
Terve nuori! -hanke, MLL Oriveden yhdistys ja Pelastakaa Lapset Oriveden yhdistys

Vapaa pääsy!
Huom! Ennakkoilmoittautuminen opinto-ohjelmassa

Katso tarkemmat lisätiedot
luennoista sivulta 36!

Kuva: Kangasalan seurakunta
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O S K O n  T O I M I P A I K AT

O R I V E S I

Eräjärven koulu Eräjärventie 1652
Eräjärven Seuratalo Eräpyhäntie 937
Erälinna Eräjärventie 1654
Juhla- ja liikuntatalo Taisto Asematie 9
Järjestöjentalo Latokartanontie 2
Kaupungin valtuustosali Keskustie 23
Kaupungintalon kokoustilat Keskustie 23
Kiwilinna Keskustie 31
Kultavuorenkoulu Koulutie 20
Kuntokuume Koulutie 15
Laulumaja Koulutie 20
Leväslahden Pvy:n talo Leväslahdentie 387
Mainosstudio Sanna H Koulutie 44
Orivarsan päiväkoti Keskustie 26
Oriveden Kampus Koulutie 5
Oriveden liikuntahalli Kääjäntie 4
Oriveden Palvelutalo Eerolantie 2
Oriveden pääkirjasto Keskustie 23
Oriveden Suoja Urheilutie 3
Oriveden Taitokeskus Keskustie 37
Oriveden Uimahalli Koulutie 5
Orivesitalo (ent. Virastotalo) Keskustie 26

Oriveden yhteiskoulu
ja lukio Opintie 1
Seurakuntakeskus Latokartanontie 5
Rönnin huvikeskus Eräjärventie 946
Taidepaja Vainiontie 3
Talviaisten kylätalo (ent. koulu) Tiihalanniemi 161
Toimintakeskus Lupiini Koulutie 15
Västilän Voimantalo Längelmäen kirkkotie 96,
 Västilä

J U U P A J O K I

Juupajoen koulukeskus Koulutie 1
Juupajoen liikuntahalli Koulutie 1
Juupajoen Lähimmäisentupa Koskitie 62
Juupajoen päiväkoti Pikkutie 4
Kopsamon koulu Aakkosentie 14
Kopsamon koulu ja Aakkosentie 14
kylätalo
Kudontakellari Kiertotie 6 C

NÄYTTÄMÖTAITEET
SANATAIDE JA KIRJALLISUUS
MUSIIKKI
KUVATAITEET
KÄDENTAIDOT
TANSSI
OPESIVUT s. 26-28
LIIKUNTA
KIELET
TIETOTEKNIIKKA
HISTORIA
KOTITALOUS
YLEISÖLUENNOT
MUU KOULUTUS

8
9
10
19
22
24
26
29
33
35
35
36
37
38

O P I N T O - O H J E L M A N  S I S Ä LT Ö

Orivesi harrastaa!

JUUPAJOEN OSASTO
ORIVEDEN SUVIOPISTO
ORIVEDEN SUVI
ORIVEDEN KAUPUNKI
ORIVEDEN KIRJASTO
YHDISTYSTYSTEN HARRASTUSTOIMINTA
JUUPAJOEN KUNTA
MERIKANTO-OPISTO
BALETTI- JA LIIKUNTAKOULU
PIA HAKOVIRTA
TAITOKESKUS ORIVESI
JÄRJESTÖJEN TALO
ORIVEDEN SEURAKUNTA
ORIVEDEN KAMPUS
OPINTOSETELIHAKEMUS

41
44
45
46
51
52
53
54
54

55
55
56
57
58

Katso tarkemmat lisätiedot
luennoista sivulta 36!
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ORIVESI

NÄYTTÄMÖTAITEET
110201 SATUTEATTERI
Oriveden Suoja, sali
Honkanen Kari
Kurssimaksu 106,00 €
Lastenkurssi
ke 17.00-19.15
la 12.00-14.15
9.9.2020-14.11.2020, 51 t
13.1.2021-20.3.2021, 55 t

Teatterikurssi sopii sekä aloittelijoille että kokeneimmil-
le teatterin tekemisestä kiinnostuneille, pääasiassa alle 
16-vuotiaille tytöille ja pojille (Usein on rooleja myös 
aikuisille!). Syksyllä alamme harjoitella lapsille suunnat-
tua näytelmää, jonka esitykset ovat kahden viikon ai-
kana ennen talvilomaa. Satuteatterin toiminta päättyy 
keväällä esityksiin. Näytelmässä mukanaolo edellyttää 
myös viikonloppuharjoituksiin osallistumista. Näytteli-
jäkokemus Satuteatterissa kehittää lapsen itsetuntoa, 
luovuutta ja rohkeutta esiintyä sekä ilmaista itseään. 
Ilm. 2.9.2020 mennessä

110202 SUOJAN TEATTERI
Oriveden Suoja, sali
Honkanen Kari
Kurssimaksu 140,00 €
ti 17.00-19.15
to 17.00-19.15
8.9.2020-1.12.2020, 70 t
12.1.2021-6.4.2021,  70 t

Syksyn ja kevään aikana valmistamme kokoillan näytel-
män, jonka ensi-ilta ja esitykset ovat huhtikuussa 2021. 
Teatterikurssi sopii sekä vasta-alkajille, että näyttelemis-
tä jo harrastaneille. Tule lisäämään esiintymistaitoasi ja 
luovuuttasi mukavassa seurassa!
Ilm. 1.9.2020 mennessä

110204 TUPATEATTERI
Eräjärven Seuratalo
Skön Jarmo
Kurssimaksu 130,00 €
ti 18.00-20.30
15.9.2020-1.12.2020, 45 t
12.1.2021-13.4.2021, 85 t

Tervetuloa tekemään vaikuttavaa teatteria! Kurssilla 
valmistetaan talven aikana teatteriesitys Eräjärven Tu-
pateatterin näyttämölle, ensi-ilta maaliskuussa 2021. 
Ennakkotaitoja ei tarvita, mutta esityksen tekemiseen 
tulee sitoutua koko harjoituskaudeksi. Tarkemmat ko-
koontumisajat sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa.
HUOM! Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.
Ilm. 1.9.2020 mennessä

110205 LASTENTEATTERI JUNNUTUPIS
Eräjärven Seuratalo
Ruostila Henna
Kurssimaksu 60,00 €
Lastenkurssi
ma 16.30-18.00
14.9.2020-7.12.2020, 24 t
11.1.2021-12.4.2021, 36 t

Junnutupiksessa tutustutaan teatterin eri alueisiin yh-
dessä hauskaa pitäen (näyttelijäntyö, improvisaatio, 
äänen- ja kehonkäyttö, esityksen valmistaminen). 7-12 
-vuotiaat teatterista ja esiintymisestä kiinnostuneet (ei 
vaadi ennakkotaitoja). Ilm. 7.9.2020 mennessä.

110208 RÖNNIN KESÄTEATTERI
Eräjärven Seuratalo
Magnusson-Vainio Eriikka
Kurssimaksu 130,00 €
ma 18.00-21.15
5.10.2020-30.11.2020, 32 t
11.1.2021-14.6.2021, 98 t

Tervetuloa tekemään kesäteatteria ja viettämään haus-
ka kesä Rönnin maisemissa. Kurssi sopii teatterista kiin-
nostuneille aikuisille ja nuorille, eikä se vaadi ennakko-
taitoja, mutta näytelmän tekoon tulee sitoutua. Talven 
ja kevään aikana valmistettava näytelmä tuodaan Rön-
nin huvikeskuksen näyttämölle, esityksiä yhteensä n. 15 
kpl. Tarkemmat kokoontumis- ja esitysajat sovitaan yh-
dessä ryhmän kanssa. Tule sinäkin mukaan koko Orive-
den yhteiseen kesäteatteriin! Ilm. 28.9.2020 mennessä

110209 TEE TEATTERI
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
Söderholm Outi
Kurssimaksu 130,00 €
ti 17.30-20.30
15.9.2020-1.12.2020, 44 t
12.1.2021-20.4.2021, 86 t
Kurssi sopii esiintymisestä, näyttelijäntyöstä, teatterin 
tekemisestä ja esityksen tuottamisesta kiinnostuneille 

Kuva: Jani Taipale
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yli 13 vuotiaille nuorille ja aikuisille. Intensiivinen kurssi 
vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Harjoituskerrat lisäänty-
vät kevätlukukaudella. Kurssilla opitaan näyttelijäntyötä 
ja teatteri-ilmaisua. Keväälle 2021 valmistetaan ryhmä-
lähtöisesti ideoitu näytelmä tai esitys, johon tehdään 
itse myös musiikkia. Tee Teatterissa pääsee tekemään 
monipuolisesti teatterituotantoon liittyviä osa-alueita, 
kuten lavastusta, puvustusta, kuvaamista ja esitystek-
niikkaa. Huom! Tervetuloa mukaan myös uudet kurssi-
laiset! Ilm. 3.9.2020 mennessä

110210 SIRKUSTA 7-9V LAPSILLE
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
Utriainen Maarit
Kurssimaksu 56,00€
ke 16.00-17.30
21.10.2020-25.11.2020, 12 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Sirkusta 7-9 -vuotiaille lapsille. Kurssilla tutustutaan 
sirkuksen eri lajeihin mm. jongleeraukseen, tasapainoi-
luun, ihmispyramideihin ja pariakrobatiaan. Pääpaino 
on akrobatiassa, jota harjoitellaan jokaisella kerralla. 
Voit tuoda halutessasi kurssille mukanasi oman jooga- 
tai jumppamaton. Kursseille mukaan kevyet tossut, ei 
mielellään sisäpelikenkiä sekä vesipullo, ei mehua tai 
limua. Tämä harrastus sopii kaikille!
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110211 SIRKUSTA 9-12V LAPSILLE
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
Utriainen Maarit
Kurssimaksu 56,00€
ke 17.30-19.00
21.10.2020-25.11.2020, 12 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Sirkusta 9-12 -vuotiaille lapsille. Katso kurssikuvaus 
110210 kohdalta. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110212 SIRKUSTA AIKUISILLE  
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
Utriainen Maarit
Kurssimaksu 36,00€
ke 19.00-20.30
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Sirkusta aikuisille jotka jaksavat käydä kyykyssä. Kurssilla 
tutustutaan sirkuksen eri lajeihin mm. jongleeraukseen, 
tasapainoiluun, ihmispyramideihin ja pariakrobatiaan. 
Pääpaino on akrobatiassa, jota harjoitellaan jokaisella 
kerralla. Kaikki harjoitukset ja harjoituskerrat sovitetaan 
jokaisen kurssille osallistuvan kuntoon ja kykyihin oli 
sitten kyseessä ammatikseen liikkuvat tai levollisempaa 
elämää viettävät kehot. Kursseille mukaan kevyet tos-
sut, ei mielellään sisäpelikenkiä sekä vesipullo. Tämä 
harrastus sopii kaikille! Ilm. 8.9.2020 mennessä.

170110 IMPROA KAIKILLE
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Vilen Inka
Kurssimaksu 53,00 €
ti 17.30-18.30
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Improkurssilla harjoitellaan erilaisia taitoja, joita tarvi-
taan kanssakäymisessä ja esiintymisessä. Impro sopii 
kaikille, jotka haluavat kehittää läsnäoloaan, kuuntelu- 
ja vuorovaikutustaitojaan, rohkeuttaan ja ilmaisuaan 
niin arkipäivän tilanteissa kuin yleisön edessä. Kurssi ei 
vaadi minkäänlaisia pohjatietoja tahi -taitoja. Kurssilla ei 
harjoitella teatteriesityksiä, vaan tehdään erilaisia haus-
koja harjoituksia. Ilm. 8.9.2020 mennessä

SANATAIDE

110601 SANAN MAHTI -LAUSUNTARYHMÄ
Oriveden Suoja, sali
Honkanen Kari
Kurssimaksu 82,00 €
ke 14.30-16.45
16.9.2020-2.12.2020, 33 t
13.1.2021-14.4.2021, 39 t

Harjoitellaan runojen tulkintaa etsimällä ja kokeilemal-
la tehokeinoja hyvän ilmaisun aikaansaamiseksi. Syys-
lukukauden päätteeksi valmistamme jo perinteiseksi 
tulleen jouluisen koosteen kera yksinlaulajien. Kevään 
päätteeksi teemme toisen runoillan laulajien kanssa. 
Kurssi sopii kaikenikäisille runojen ystäville. Tervetuloa 
elämysmatkalle runojen maailmaan. ”Kun kutsuu elä-
mä, siis, sydän, valmis taas ole jäähyväisiin, uuteen al-
kuun. Iloiten lähde, nurkumatta katko siteesi entiseen, 
päin uutta riennä. On lumousta joka matkaan lähtö, se 
auttaa elämään, se meitä suojaa.” Hermann Hesse
Ilm. 9.9.2020 mennessä

110602 TAIDOT PINTAAN - SYKETTÄ RINTAAN
Eräjärven koulu
Lehmus Riitta
Kurssimaksu 50,00 €
Joka toinen viikko
ti 14.00-15.30
15.9.2020-1.12.2020, 12 t
12.1.2021-6.4.2021, 14 t

Luovaa kirjoittamista, kädentaitoja, pulmatehtäviä ja 
muistipelejä. "Muisti pelaa, jos pelaa". Sopii kaikille, 
jotka haluavat ylläpitää vireyttään ja muistiaan luovassa 
kirjoittajaryhmässä. Ilm. 8.9.2020 mennessä.

Uusi
kurssi!
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kurssi!
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MUSIIKKI

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toi-
seen etenevää instrumenttikohtaista yksilöopetusta, 
jota toteutetaan Orivedellä musiikissa rinnakkain kansa-
laisopistossa (yleinen oppimäärä) ja Merikanto-opistos-
sa (laaja oppimäärä). Taiteen perusopetusta annetaan 
Oriveden kansalaisopistossa seuraavissa instrumenteis-
sa: Piano, yksinlaulu, huilu, viulu, harmonikka, kitara/
sähköbasso, kontrabasso ja vaskisoittimet (trumpetti, 
pasuuna, baritonitorvi, tuuba). Instrumenttiopintoi-
hin otetaan oppilaiksi lapsia (7v täyttäneet), nuoria ja 
aikuisia, poikkeuksena yksinlaulu (12v täyttäneet). Tai-
teen perusopetukseen ei ole pääsykokeita, ainoastaan 
yksinlaulussa laulunäyte. Oppilas voi opiskella samaan 
aikaan ainoastaan yhtä instrumenttia (yksinlaulu/soi-
tinopinnot) kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa. 
Tästä voidaan tehdä poikkeus, mikäli oppilaspaikkoja 
on vapaana.

Musiikin instrumenttiopetusta annetaan yksilöopetuk-
sena (laskennallinen opetusmäärä 30 x 22,5 min/luku-
vuosi, viikoittainen oppitunnin pituus sovitaan opetta-
jan kanssa oppilaskohtaisesti). Taiteen perusopetusta 
toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mu-
kaisesti ja oppilaat voivat saada opinto-ohjausta mu-
siikin suunnittelijaopettajalta. Taiteen perusopetuksen 
oppilaat esiintyvät pienimuotoisesti vähintään kerran 
lukuvuodessa. Lukukausimaksu kaikissa instrumenteissa 
lapset (alle 18v) 100€, aikuiset 120€. Taiteen perusope-
tukseen voi päästä ainoastaan varasijajonon kautta, ei 
netti-ilmoittautumista.

110131S YKSINLAULU, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ke 14.00-15.30
16.9.2020-16.12.2020
Lauletaan monipuolista ohjelmistoa (pop/rock, iskelmä, 
näyttämömusiikki, kansansävelmät, klassiset laulut) yk-
sin opettajan johdolla ja säestyksellä. Kaikille yli 12-vuo-
tiaille oman äänensä kehittämisestä kiinnostuneille, 
sekä vasta-alkajat että jo kokemusta omaavat laulajat 
tervetuloa laulamaan! Tavoitteena terve ja vapaa laulu-
tapa. Valmistetaan lauluja konsertteihin.

110131K YKSINLAULU, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ke 14.00-15.30
13.1.2021-12.5.2021
Katso kurssikuvaus 110131S kohdalta.

110132S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Studio 256, Orivesitalo (ti) / Laulumaja, alakerta (ke)
Iitti Anna Kaisa
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ti 15.15-17.15
ke 15.45-17.45
15.9.2020-25.11.2020

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteel-
lista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen oh-
jelmiston avulla, mukaan lukien vapaa säestys. Opetus 
tiistaisin Orivesitalossa ja keskiviikkoisin Laulumajalla.

110132K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo (ti) / Laulumaja, alakerta (ke)
Iitti Anna Kaisa
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ti 15.15-17.15
ke 15.45-17.45
12.1.2021-13.4.2021

Katso kurssikuvaus 110132S kohdalta.

110133S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Seurakuntakeskus, Orivesi
Perälä Elena
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 15.00-18.00
ti 14.30-19.00
14.9.2020-24.11.2020

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteel-
lista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen oh-
jelmiston avulla, mukaan lukien vapaa säestys.
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110133K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Seurakuntakeskus, Orivesi
Perälä Elena
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 15.00-18.00
ti 14.30-19.00
11.1.2021-20.4.2021

Katso kurssikuvaus 110133S kohdalta.

110134S VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Kultavuoren koulu, luokka 409-410
Autonen-Lepistö Katja
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ke 18.45-19.30
16.9.2020-16.12.2020

Harjoitellaan klassisen viulunsoiton perusteita, viulun-
soiton yleisen oppimäärän mukaisesti.

110134K VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Kultavuoren koulu, luokka 409-410
Autonen-Lepistö Katja
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ke 18.45-19.30
13.1.2021-12.5.2021

Katso kurssikuvaus 110134S kohdalta.

110135S HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Oriveden Suoja, kahvio
Kivistö-Rahnasto Kristiina
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 19.00-19.30
14.9.2020-14.12.2020

Huilunsoiton opetus yksilöllisten tavoitteiden mukaan. 
Soveltuu lapsille noin 9v alkaen sekä aikuisille.

110135K HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Oriveden Suoja, kahvio
Kivistö-Rahnasto Kristiina
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 19.00-19.30
11.1.2021-17.5.2021

Katso kurssikuvaus 110135S kohdalta.

110136S HARMONIKANSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Sahra Lauri
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ti 15.30-18.30
15.9.2020-24.11.2020

Vasta-alkajille ja jo kauemmin harmonikkaa soittaneille. 
Soveltuu sekä lapsille että aikuisille. Soitetaan oppilaan 
tason mukaista ohjelmistoa.

110136K HARMONIKANSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Sahra Lauri
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ti 15.30-18.30
12.1.2021-6.4.2021

Katso kurssikuvaus 110136S kohdalta.

110137S VASKISOITINTEN YKSILÖOPETUS,
 SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Lehtonen Hanna-Mari
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
to 15.00-20.30
17.9.2020-17.12.2020

Soiton yksilöopetusta trumpetin, pasuunan, baritoni-
torven tai tuuban soittamisessa. Opetus toteutetaan 
yksilöllisten tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Osa tun-
neista voidaan toteuttaa ryhmä- tai yhtyeopetuksena.

110137K VASKISOITINTEN YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Lehtonen Hanna-Mari
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
to 15.00-20.30
14.1.2021-20.5.2021

Katso kurssikuvaus 110137S kohdalta.

110138S KITARAN- JA BASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
Tatti Toni
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 15.15-19.30
14.9.2020-14.12.2020

Kitaran-, sähkökitaran- tai sähköbassonsoiton opetusta 
yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kurssilla perehdy-
tään sointuihin sekä soittajasta ja soittimesta riippuen 
erilaisiin näppäilytapoihin sormin ja/tai plektralla. Tu-
tustutaan nuotteihin, rytmeihin, asteikkoihin ja erilaisiin 
musiikkityyleihin. Oma soitin välttämätön.
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110138K KITARAN- JA BASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
Tatti Toni
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 15.15-19.30
11.1.2021-24.5.2021

Katso kurssikuvaus 110138S kohdalta.

110140S KONTRABASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Westergård Jami
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 16.00-16.45
14.9.2020-14.12.2020

Kontrabassonsoiton opetusta nuorille ja aikuisille yk-
silöllisten tavoitteiden mukaan. Omaa soitinta ei ole 
heti alkuun välttämätöntä hankkia. Kontrabassonsoiton 
aloittaminen ei katso ikää, mutta soittajan kokoa sitäkin 
enemmän, joten asiaa tarkastellaan tapauskohtaisesti.

110140K KONTRABASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Westergård Jami
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00 €
ma 16.00-16.45
11.1.2021-17.5.2021

Katso kurssikuvaus 110140S kohdalta.

MUSIIKKIRYHMÄT

110101 ORIVEDEN MIESLAULAJAT
Laulumaja, yläkerta
Westergård Jami
Kurssimaksu 72,00 €
ma 18.00-20.15
14.9.2020-30.11.2020, 35 t
11.1.2021-19.4.2021, 37 t

Tule mukaan Oriveden mieslaulajien perinteikkääseen 
rivistöön. Kuoron uuteen lukuvuoteen lähdetään uuden 
johtajan luotsaamana. Tervetuloa, niin vanhat kuin uu-
detkin laulajat! Ilm. 7.9.2020 mennessä

110102 ORIVEDEN NAISLAULAJAT
Laulumaja, yläkerta
Iitti Anna Kaisa
Kurssimaksu 72,00 €
ke 18.00-20.15
16.9.2020-2.12.2020, 33 t
13.1.2021-14.4.2021, 39 t

Tule laulamaan aikuiseen joukkoon! Uuden johtajan 
myötä ohjelmistoa on uudistettu ja uudet tuulet puhal-
tavat kuorossa. Laulamme stemmoissa ja treenaamme 
äänenkäyttöä. Et tarvitse aiempaa kuorokokemusta 
eikä nuotinlukutaitokaan ole välttämätön. Kuoron oh-
jelmistossa on niin klassista kuin kevyttä laulumusiikkia, 
laulamme musiikkia monipuolisesti eri tyyleistä. Esiinty-
minen erilaisissa tilaisuuksissa on merkittävä osa kuoron 
toimintaa. Ilm. 2.9.2020 mennessä

110104 ORIVEDEN SOTAVETERAANIEN
PERINNELAULAJAT
Oriveden Suoja, sali
Hirtolahti Jukka
Kurssimaksu 21,00 €
to 13.00-14.15
17.9.2020-10.12.2020, 19,92 t
14.1.2021-15.4.2021, 21,58 t

Yksiäänistä laulua harmonikan tai pianon säestyksellä. 
Laulajille, jotka haluavat vaalia sotaveteraanien laulu-
perinnettä. Tervetuloa mukaan kaikki uudetkin laulajat! 
Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

110105 LÄNGELMÄEN VETERAANIKUORO
Talviaisten kylätalo
Harola Paavo
Kurssimaksu 21,00 €
ma 13.00-14.15
14.9.2020-7.12.2020, 19,92 t
11.1.2021-19.4.2021, 21,58 t

Miehille jotka haluavat laulaa mukavassa seurassa. 
Lauletaan yksiäänisenä virsiä, sota-ajan lauluja, kansan-
lauluja sekä muitakin kuorolle sopivia vanhoja lauluja, 
tanssimusiikkia unohtamatta. Kuoro vaalii veteraanipe-

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!



13

rinnettä ja tekee yhteistyötä seurakunnan ja veteraa-
nijärjestöjen kanssa, laulaen mm. kirkossa, muistotilai-
suuksissa, syntymäpäivillä, hoitolaitoksissa sekä tori- ja 
kylätapahtumissa. Tämä on kansalaisopiston tukema 
kurssi! Ilm. 7.9.2020 mennessä

110106 MIESTEN LAULURYHMÄ 
Orivesisali 258, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 41,00 €
Joka toinen viikko ti 16.30-18.00
22.9.2020-17.11.2020, 10 t
19.1.2021-13.4.2021, 12 t

Keskitytään omaan ääneen ja sen käyttömahdollisuuk-
siin ääniharjoitusten ja laulujen avulla. Lauletaan ryhmän 
kiinnostuksen mukaista ohjelmistoa (pääpaino kevyessä 
musiikissa) yhdessä ja yksitellen pianon säestyksellä, ja 
mahdollisesti myöhemmin myös karaoketaustoja hyö-
dyntäen. Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille miehille, 
jotka ovat kiinnostuneet oman äänensä kehittämisestä. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko 90min, parittomilla 
viikoilla. Ilm. 15.9.2020 mennessä

110107 YKSINLAULURYHMÄ 
Oriveden Suoja, kahvio
Kivistö-Rahnasto Kristiina
Kurssimaksu 51,00 €
ma 18.00-19.00
14.9.2020-23.11.2020, 13,3 t
11.1.2021-12.4.2021, 15,96 t

Kaikille yli 12-vuotiaille oman lauluäänensä kehittämi-
sestä kiinnostuneille. Yksinlauluun ja yksilölliseen ää-
nenmuodostukseen painottuva ryhmä jo kokemusta 
omaaville laulajille. Tavoitteena terve ja vapaa lauluta-
pa. Ryhmäopetusta (6 oppilasta) 60 min/vko.
Ilm. 7.9.2020 mennessä

110108 KARAOKE
Orivesisali 258, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 41,00 €
Joka toinen viikko
ti 16.30-18.00
15.9.2020-24.11.2020, 10 t
12.1.2021-23.3.2021, 12 t

Nyt kehittämään karaoketaitoja letkeässä porukassa! 
Kurssilla harjoitellaan mikkitekniikkaa, laulujen tulkintaa 
ja fraseerausta karaoketaustojen siivittämänä. Kurssi 
huipentuu karaoketansseihin, joissa ryhmäläiset pääse-
vät näyttämään taitojaan. Tervetuloa mukaan niin uudet 
laulajat kuin myös vanhat karaokekonkarit! Ryhmä ko-
koontuu joka toinen tiistai, parillisilla viikoilla.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110110 HARMONISET SYSTERIT
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 20,00 €
ma 11.30-12.15
14.9.2020-23.11.2020, 10 t
11.1.2021-12.4.2021, 12 t

Lauletaan erilaista ohjelmistoa, pääasiassa 1950-60 -lu-
vun iskelmää lauluryhmänä. Ryhmä on tarkoitettu lau-
lamisesta innostuneille senioreille, "K-65v". Ryhmän 
pyrkimyksenä on laulaa yksiäänisten laulujen ohessa 
myös kaksiäänisiä lauluja. Ryhmä esiintyy säännöllisesti 
erilaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa. Ryhmäopetusta 45 
min/vko. Uudet systerit, tervetuloa! Tämä on kansalai-
sopiston tukema kurssi! Ilm. 7.9.2020 mennessä

110111 LAULUN TEKNIIKKARYHMÄ
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 41,00 €
ke 17.15-18.00
16.9.2020-25.11.2020, 10 t
13.1.2021-7.4.2021, 12 t

Haluatko ylläpitää laulutekniikkaasi? Kurssilla tehdään 
ääniharjoituksia, jotka yhdistetään tekniikkavihko Vac-
cain harjoituksiin ja lauluihin. Laulujen italiankielistä 
ääntämistä käydään tarkasti läpi, kappaleiden suomen-
tamista unohtamatta. Ryhmässä lauletaan sekä yksin 
että yhdessä. Ryhmä on tarkoitettu vähintään 1-2 vuot-
ta laulutunneilla käyneille, jotka haluavat joko ylläpitää 
tai päivittää laulutekniikkaansa. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110112 LAULUN ILMAISUVOIMAA
Oriveden Suoja, sali
Strandman Riikka
Kurssimaksu 48,00€
pe 16.00-19.00
25.9.2020-13.11.2020, 12 t
15.1.2021-9.4.2020, 16 t

Haluan laulaa ja esiintyä pienen ryhmän kanssa! Kurs-
si on tarkoitettu laulajille, jotka haluavat kehittää omaa 
laulullista ilmaisuaan ja lähteä pienille esiintymiskeikoil-
le yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmä voi käydä ilahdutta-
massa esityksillään joko livenä tai etäyhteyden kautta. 
Ryhmän maksimikoko on 6 laulajaa. Ryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa perjantaisin(syksyllä 3x, keväällä 
4x): 25.9., 23.10., 13.11., 15.1., 12.2., 19.3., 9.4.
Ilm. 18.9.2020 mennessä
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110114 VOICE OF KIDS
Orivesisali 258, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 41,00 €
Lastenkurssi
ti 15.00-15.45
15.9.2020-24.11.2020, 10 t
12.1.2021-6.4.2021, 12 t

Oriveden Voice of Kids! Tänä lukuvuonna voicelaiset 
jatkavat yhtenäisen esityksen rakentamista. Esityksessä 
jokaisella ryhmäläisellä on vähintään yksi soolo-osuus. 
Kaikille alakouluikäisille, laulamisesta kiinnostuneille 
lapsille. Ryhmässä tehdään myös ääniharjoituksia, ta-
voitteena puhdas, terve ja luonnollinen laulutapa. Ryh-
mäopetusta 45 min/vko. Ryhmä esiintyy viimeistään 
Oskon Kirmauksessa la 17.4 Ilm. 8.9.2020 mennessä

110115 HALOO ORIVESI!
Orivesisali 258, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 49,00 €
ti 18.00-19.00
15.9.2020-24.11.2020, 13,3 t
12.1.2021-6.4.2021, 15,96 t

Laulun jatkoryhmä, joka on tarkoitettu vähintään yhden 
vuoden Oskon lauluryhmässä laulaneille tai vastaavat 
taidot omaaville. Lauluryhmän tavoitteena on yksiää-
nisen laulun rinnalla harjoitella myös stemmalaulantaa. 
Ryhmässä saattaa päästä soittamaan jotain soitintakin.. 
Uudet ja "vanhat" laulajat tervetuloa! Ryhmäopetusta 
45 min/vko. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110116 OSKO-BAND
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokka
Piipponen Pekka
Kurssimaksu 66,00 €
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Soitetaan keikkaohjelmistoa kurssilaisten toivomusten 
mukaan popista rokkiin ja iskelmästä räppiin ja siltä vä-
liltä. Valmistetaan keikkaohjelmistoa ja pyritään esiinty-
mään useamman kerran lukuvuoden aikana. Kaikki uu-
det ja "vanhat" bändiläiset kaikkine instrumentteineen 
tervetuloa mukaan! Ilm. 8.9.2020 mennessä

110117 PUHALLINORKESTERI
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Lehtonen Hanna-Mari
Kurssimaksu 66,00 €
to 18.15-19.45
8.10.2020-10.12.2020, 24 t
14.1.2021-1.5.2021, 40 t

Oriveden keskimääräistä mainiompi puhallinorkesteri 
harjoittelee torstai-iltaisin ja juhlistaa perinteisesti mm. 

Itsenäisyyspäivää, joulunalusaikaa ja Vappua. Orkesteri 
harjoittelee perinteistä sekä uutta ja sopivan haastavaa 
puhallinorkesterille sävellettyä ja sovitettua ohjelmis-
toa. Stemmojen oppiminen ja soittokunnon ylläpito 
edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua. Puhallin- ja 
lyömäsoittajille, jotka omaavat vähintään sujuvan nuo-
tinlukutaidon oman soittimenhallinnan lisäksi. Puhalli-
norkesteri pitää sekä syksyllä että keväällä viikonloppu-
leirin, joiden ajankohdat sovitaan yhdessä.
Ilm. 1.10.2020 mennessä

110118 ORIVEDEN HARMONIKKAORKESTERI
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Sahra Lauri
Kurssimaksu 66,00 €
ti 18.45-20.15
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Kaikenikäisille, jo jonkin aikaa soittaneille ja mielellään 
nuotinlukutaitoisille harmonikansoittajille. Soitetaan 
kaikenlaista musiikkia, myöskin useammalle äänelle so-
vitettuna. Valmistetaan ohjelmaa kansalaisopiston eri 
esityksiin ja tapahtumiin. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110122 UKULELERYHMÄ NUORILLE JA
AIKUISILLE
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 49,00€
ke 19.00-20.00
16.9.2020-25.11.2020, 13,3 t
13.1.2021-7.4.2021, 15,96 t

Haluatko soittaa ukulelea? Ukulele on helppo ja muka-
va soitin, jonka kanssa pääsee nopeasti alkuun. Soitel-
laan pienellä porukalla, tutustutaan melodia- ja soin-
tusoittoon alkeista lähtien. Kurssilla opit myös, miten 
löydät soitettavaa netistä. Varusteeksi tarvitset oman 
sopraano- tai konserttiukulelen. Ryhmäopetusta yli 13v 
(maks.20 opiskelijaa). Uudet ja "vanhat" ukulelensoitta-
jat tervetuloa! Ilm. 9.9.2020 mennessä

110166 TÄHTINIEMEN TÄHTIHETKET
Päiväkeskus Ilonpäivä
Strandman Riikka
HUOM! Maksuton kurssi!
Joka 4. viikko ti 13.30-14.30
6.10.2020-1.12.2020, 4 t
26.1.2021-18.5.2021, 6,65 t

Musiikin riemua Päiväkeskus Ilonpäivässä kerran kuu-
kaudessa. Päiväkeskuksen musiikkihetkessä lauletaan, 
soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan mahdollisuuksien 
mukaan. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi. Ryh-
mään ei tarvitse ilmoittautua Oskon kautta. Musiikki-
hetket ovat avoimia kaikille päiväkeskuksen asiakkaille. 
Tarkemmat päivät ilmoitetaan syksyllä.

UUSI
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110170 AVAIMIA MUSIIKIN TYÖKALUPAKKIIN 
AIKUISILLE
Etäopetus
Strandman Riikka
Kurssimaksu 25,00 €
Lyhytkurssi  pe 17.00-18.30
22.1.2021-12.3.2021, 8 t

Musiikin työkalupakkiin pyritään löytämään avaimia 
käytännön harjoitusten avulla, aivan musiikinteorian 
alkeista alkaen. Teemme rytmi-, melodia- ja nuotinlu-
kuharjoituksia, musiikin kuuntelemista unohtamatta. 
Kurssi toteutetaan etäopetuksena Teams-sovelluksen 
kautta (ladattavissa ilmaissovelluksena läppärille, älypu-
helimelle, tabletille). Ryhmä kokoontuu etänä neljänä 
perjantaina (4 x 2h): 22.1., 5.2., 19.2., 12.3.
Ilm. 15.1.2021 mennessä

INSTRUMENTTIPIENRYHMÄT

Opiskelija voi ilmoittautua ainoastaan yhteen näistä 
instrumenttipienryhmistä (kitara-, huilu-, viulu-, sähkö-
basso- tai pianoryhmä). Taiteen perusopetuksessa opis-
keleva henkilö ei voi ilmoittautua oman pääinstrument-
tinsa instrumenttipienryhmään.

110119 SÄHKÖBASSORYHMÄ AIKUISILLE
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka
Westergård Jami
Kurssimaksu 66,00 €
ma 16.45-17.30
14.9.2020-23.11.2020, 10 t
11.1.2021-12.4.2021, 12 t

Matalankynnyksen sähköbassoryhmä aikuisille. Mukaan 
ovat tervetulleita aikuiset (tai vähintään 12v täyttäneet), 
aloittelijoista jo kokeneempiinkin soittajiin. Tarvitset 
oman sähköbasson, mutta soittimen hankinnassa avus-
tetaan tarvittaessa. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 
min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, 
ryhmän toiveiden mukaan. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110120 PIANORYHMÄ AIKUISILLE
Seurakuntakeskus, Orivesi
Perälä Elena
Kurssimaksu 66,00 €
ti 17.45-18.30
15.9.2020-24.11.2020, 10 t
12.1.2021-6.4.2021, 12 t
Pianonsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki aikuiset ja nuoret (vähintään 12v 
täyttäneet), aikaisempaa soittokokemusta ei vaadita. 
Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 min/vko. Opetus 
voi olla välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden 
mukaan. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110121 KITARARYHMÄ AIKUISILLE
Studio 256, Orivesitalo
Tatti Toni
Kurssimaksu 66,00 €
ma 19.45-20.30
14.9.2020-23.11.2020, 10 t
11.1.2021-12.4.2021, 12 t

Tämä on kurssi sinulle, joka tahdot oppia soittamaan 
kitaraa. Opit säestämään helppoja kappaleita. Varus-
teeksi kurssille tarvitset oman kitaran (tai voit lainata 
kaveriltasi) ja rennon fiiliksen! Mukaan ovat tervetulleita 
aikuiset (tai vähintään 12v täyttäneet), aloittelijoista jo 
kokeneempiinkin soittajiin. Pienryhmäopetusta (3 oppi-
lasta) 45 min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilö-
opetusta, ryhmän toiveiden mukaan.
Ilm. 7.9.2020 mennessä

110123 VIULURYHMÄ NUORILLE JATKO
Studio 256, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 66,00 €
to 19.30-20.15
17.9.2020-26.11.2020, 10 t
14.1.2021-8.4.2021, 12 t

Viulunsoiton opetusta yli 12 -vuotiaille nuorille, jotka 
ovat soittaneet viulua vähintään vuoden. Pienryhmä-
opetusta (3-5 oppilasta) 45 min/vko. Opetus voi olla 
välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. 
Oma viulu välttämätön, opettajalta saa apua viulun va-
litsemisessa. Ilm. 10.9.2020 mennessä

110124 KITARARYHMÄ LAPSILLE ALKEET
Studio 256, Orivesitalo
Tatti Toni
Kurssimaksu 44,00 €
ma 14.30-15.15
14.9.2020-23.11.2020, 10 t
11.1.2021-12.4.2021, 12 t

Tämä kurssi on tarkoitettu 6-9 -vuotiaille lapsille, jotka 
haluavat tutustua kitaransoittoon hauskalla ja monipuo-
lisella tavalla. Kitaraan tutustutaan eläinnuotteja, tari-
noita, pelejä ja erilaisia harjoituksia apuna käyttäen. Va-

Uusi
kurssi!
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rusteeksi kurssille tarvitset oman kitaran (tai voit lainata 
kaveriltasi). Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 min/
vko. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110125 KITARARYHMÄ LAPSILLE JATKO
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 44,00 €
ke 17.30-18.15
16.9.2020-25.11.2020, 10 t
13.1.2021-7.4.2021, 12 t

Tämä on kurssi sinulle, joka tahdot kehittyä kitaransoi-
tossa. Varusteeksi kurssille tarvitset oman kitaran (tai 
voit lainata kaveriltasi) ja rennon fiiliksen! Mukaan ovat 
tervetulleita 7-12v lapset, jotka ovat soittaneet kitaraa 
vähintään vuoden. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 
min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, 
ryhmän toiveiden mukaan. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110126 VIULURYHMÄ LAPSILLE ALKEET
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 44,00 €
ke 17.00-17.30
16.9.2020-25.11.2020, 6,7 t
13.1.2021-7.4.2021, 8,04 t

Viulunsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat ter-
vetulleita 6-12 -vuotiaat lapset, jotka eivät ole aikaisem-
min soittaneet viulua. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 
30 min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetus-
ta, ryhmän toiveiden mukaan. Oma viulu välttämätön, 
mutta viulun vuokrauksessa avustetaan.
Ilm. 9.9.2020 mennessä

110127 VIULURYHMÄ LAPSILLE JATKO
Studio 256, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 44,00 €
to 18.45-19.30
17.9.2020-26.11.2020, 10 t
14.1.2021-8.4.2021, 12 t

Viulunsoiton opetusta 7-12 -vuotiaille lapsille, jotka 
ovat soittaneet viulua vähintään vuoden. Pienryhmä-
opetusta (3-4 oppilasta) 30-45 min/vko. Opetus voi olla 
välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. 
Oma viulu välttämätön, mutta viulun vuokrauksessa 
avustetaan. Ilm. 10.9.2020 mennessä

110130 PIANORYHMÄ LAPSILLE ALKEET
Seurakuntakeskus, Orivesi
Perälä Elena
Kurssimaksu 66,00 €
ti 17.00-17.45
15.9.2020-24.11.2020, 10 t
12.1.2021-6.4.2021, 12 t

Pianonsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat 
tervetulleita alle 13v lapset, jotka eivät ole aikaisemmin 
soittaneet pianoa. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 
min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, 
ryhmän toiveiden mukaan. Ilm. 8.9.2019 mennessä

110131 HUILURYHMÄ 
Oriveden Suoja, kahvio
Kivistö-Rahnasto Kristiina
Kurssimaksu 66,00€
ma 17.15-18.00
14.9.2020-23.11.2020, 10 t
11.1.2021-12.4.2021, 12 t

Huiluryhmä on tarkoitettu lapsille, nuorille ja miksei 
aikuisillekin eli kaikille huilunsoitosta kiinnostuneille. 
Tavoitteena soittamisen ilo sekä huilunsoiton perus-
taitojen oppiminen. Opetusta voidaan toteuttaa välillä 
myös yksilöopetuksena, ryhmän toiveiden mukaan. 
Ilm. 7.9.2020 mennessä

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS JA
SOITINVALMENNUS

Varhaisiän musiikkikasvatus -ryhmissä käytetään kaikkia 
musiikin työtapoja: Laulaminen, soittaminen, musiikki-
liikunta/tanssi, kuunteleminen, loruttelu sekä taideinte-
graatio (kuvataide ja draama). Musiikillisten tavoitteiden 
lisäksi ryhmissä pyritään tukemaan kunkin lapsen koko-
naisvaltaista kehitystä musiikin keinoin. Musiikkitoimin-
ta pyrkii aktivoimaan kaikkia aistialueita, ei pelkästään 
auditiivista kanavaa. Varhaisiän musiikkikasvatus kuuluu 
taiteen perusopetukseen ja siksi varhaisiän musiikkikas-
vatus ja soitinvalmennus-ryhmäläisillä on mahdollisuus 
ilmoittautua jatkavina muskarilaisina seuraavan luku-
vuoden muskareihin. 

110153 VAUVAMUSKARI 3-12KK
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ma 10.45-11.30
14.9.2020-30.11.2020, 11 t
11.1.2021-19.4.2021, 13 t

Tavoitteena motoristen taitojen tukeminen ja kehon-
kaavan löytäminen tuntoaistin ja liikkeen kautta, kuun-
teluun herättäminen, kuullun yhdistäminen näköhavain-
toon, tuntoaistiin ja liikkeisiin, perussykkeen kokeminen 
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liikkuen, soittaen, laulaen. Vanhempien ohjaaminen ko-
tona tapahtuvaan musisointiin. Sosiaalisten suhteiden 
luominen. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110154 MUSIIKKILEIKKIKOULU
1V HUOLTAJINEEN
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ma 10.00-10.45
14.9.2020-30.11.2020, 11 t
11.1.2021-19.4.2021, 13 t
T
avoitteena riemukas, rytmikäs yhdessä liikkuminen ja 
musisoimisen riemu. Puheen kehityksen, sosiaalisten- ja 
kommunikaatiotaitojen kehityksen tukeminen, kehono-
sien nimeäminen, liikunnallisten valmiuksien kehittymi-
sen tukeminen ym. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110155 MUSIIKKILEIKKIKOULU
2V HUOLTAJINEEN
Studio 256, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 58,00 €
to 16.30-17.15
17.9.2020-3.12.2020, 11 t
14.1.2021-15.4.2021, 13 t

Tavoitteena kehittää lapsen laulamista, puhetta, rytmi-
tajua, reaktio- ja koordinaatiokykyä, kontakti- ja kom-
munikaatiokykyä, sosiaalisuutta, liikunnallisia valmiuksia 
ja kehonhallintaa, luovaa ilmaisua, muistia, rentoutu-
miskykyä, positiivisia elämyksiä ja tunteita, yhdessä te-
kemistä. Musisoimisen riemua yhdessä lapsen vanhem-
man kanssa! Ilm. 10.9.2020 mennessä

110156 MUSIIKKILEIKKIKOULU 3V
(HUOLTAJINEEN JOS TARPEEN)
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ma 09.15-10.00
14.9.2020-30.11.2020, 11 t
11.1.2021-19.4.2021, 13 t

Musisoimisen riemu! Yksilöllisten, musiikillisten val-
miuksien kehittäminen. Itseluottamuksen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen, puheen kehityksen ja sanavaraston 
sekä laulutaidon kehityksen tukeminen. Perussykkeen 
vahvistuminen oman kehon kautta. Työtavat ja menetel-
mät: laulaminen, soittaminen keho-, rytmi- ja melodia-
soittimin, liikkuminen, kuunteleminen, musiikkimaalaus 
ja improvisointi. Draaman integroiminen musiikkiin.
Ilm. 7.9.2020 mennessä

110157 MUSIIKKILEIKKIKOULU 4V
Studio 256, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 58,00 €
to 17.15-18.00
17.9.2020-3.12.2020, 11 t
14.1.2021-15.4.2021, 13 t

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tem-
pon, sointivärin, dynamiikan, harmonian ja muodon 
hahmottaminen ja elämyksellinen kokeminen eri ta-
voin: laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, maalaten. 
Ryhmässä toimiminen ja musisoiminen. Oman äänen 
käyttöön rohkaiseminen ja ryhmässä laulamisen harjoit-
teleminen. Mielikuvituksen kehittäminen ja oma kek-
siminen. Keho-, rytmi- ja melodiasoitinten käyttö sekä 
improvisointi. Draaman integroiminen musiikkiin.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

110168 MUSIIKKILEIKKIKOULU 4-7V ,
ERÄJÄRVI
Eräjärven koulu
Sipilä Tuula
Kurssimaksu 30,00 €
Lyhyt kurssi  ti 18.00-18.45
29.9.2020-10.11.2020, 6 t
12.1.2021-16.2.2021, 6 t

Musiikin maailmaan tutustumista laulaen, soittaen ja 
leikkien. Rytmien ja melodioiden, dynamiikan ja nuot-
tien harjoittelua monipuolisin tavoin, musiikkiliikuntaa 
ja taidetta harjoituksiin yhdistäen. Musiikkielämysten 
luomista yhdessä lasten omaan luovuuteen ja mieliku-
vitukseen kannustaen. Ryhmä kokoontuu syksyllä 6 ker-
taa ja keväällä 6 kertaa. Ilm. 22.9.2020 mennessä

110158 MUSIIKKILEIKKIKOULU 5-6V
Studio 256, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 58,00 €
to 18.00-18.45
17.9.2020-3.12.2020, 11 t
14.1.2021-15.4.2021, 13 t

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tem-
pon, sointivärin, dynamiikan, harmonian ja muodon 
hahmottaminen ja elämyksellinen kokeminen eri tavoin: 
laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, maalaten. Ryh-
mässä laulamisen ja laulupuhtauden harjoitteleminen. 
Mielikuvituksen kehittäminen ja oma keksiminen. Keho-
, rytmi- ja melodiasoitinten käyttö sekä improvisointi. 
Draaman integroiminen musiikkiin.
Ilm. 10.9.2020 mennessä
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110160 SOITINVALMENNUS 6-8V
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ke 16.30-17.15
16.9.2020-2.12.2020, 11 t
13.1.2021-14.4.2021, 13 t

Yhteismusisointia syventävä muskari. Harjoitellaan ke-
horytmiikkaa, musiikin perusteiden alkeita, soitetaan 
erilaisia rytmi- ja melodiasoittimia (esim. kantele) sekä 
Orff- ja Skiffle-soittimia. Draaman integroiminen musiik-
kiin. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110161 SOITINSTARTTI 8-10V
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ke 15.45-16.30
16.9.2020-2.12.2020, 11 t
13.1.2021-14.4.2021, 13 t

Soiton yksilöopetuksen rinnalla kulkeva soitinvalmen-
nus-muskari, jota suositellaan instrumenttiopetuksen 
aloittaville pikkuoppilaille. Oppilaiden oman instrumen-
tin soiton lisäksi soitinstartissa yhteismusisoidaan, har-
joitellaan musiikin perusteiden alkeita sekä esiinnytään 
yhdessä. Draaman integroiminen musiikkiin. Ryhmä on 
tarkoitettu vähintään vuoden soitinvalmennusryhmässä 
olleille lapsille. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110162 STARTTIBÄNDI 8-10V
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 58,00 €
ke 15.00-15.45
16.9.2020-2.12.2020, 11 t
13.1.2021-14.4.2021, 13 t

Starttibändi on bändisoittimiin painottuva soitinvalmen-
nuksen jatke, jossa yhteismusisoidaan ja harjoitellaan 
bändisoitinten alkeita soitinpiirin periaatteella. Ryhmäs-
sä soitetaan myös omilla instrumenteilla. Soittamisen 
rinnalla käydään läpi myös musiikin perusteita. Ryhmä 
on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta soitinvalmennus-
ryhmässä olleille pojille! Ilm. 9.9.2020 mennessä

110128 UKULELERYHMÄ LAPSILLE
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 41,00 €
ke 18.15-19.00
15.9.2020-24.11.2020, 10 t
12.1.2021-6.4.2021, 12 t

Tule kokeilemaan soittoharrastusta matalalla kynnyksel-
lä! Ukulele on kiva ja helppo soitin, jolla voi kuitenkin 
tehdä kaikki samat asiat kuin vaikkapa kitaralla. Aloite-
taan soittelu ihan alusta, ja opitaan samalla tärkeitä mu-

siikki- ja ryhmätoimintataitoja. Mukaan tarvitset oman 
ukulelen, opettaja auttaa tarvittaessa soittimen valitse-
misessa. Lisäksi on hyvä ottaa mukaan kansio nuoteille. 
Pienryhmäopetusta (maks. 6 lasta) 6-10v lapsille.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110129 KANTELERYHMÄ LAPSILLE
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 41,00 €
ke 14.15-15.00
16.9.2020-25.11.2020, 10 t
13.1.2021-7.4.2021, 12 t

Oletko halunnut oppia soittamaan viisikielistä kannel-
ta? Opettelemme pienryhmässä soittamaan kannel-
ta alkeista alkaen. Harjoittelemme sointuja ja laulujen 
säestämistä erilaisilla tekniikoilla, opettelemme pieniä 
melodian pätkiä ja kokeilemme, mitä improvisointi 
voisi olla kanteleella. Mahdollisuus kokeilla myös 11- 
ja 36-kielisen kanteleen sekä rahvakanteleen soittoa, 
mutta pääpaino on viisikielisessä kanteleessa. Kurssille 
tarvitset oman viisikielisen kanteleen. Opettaja avustaa 
soittimen hankinnassa. Pienryhmäopetusta
(maks. 6 lasta) 7-12v lapsille. Ilm. 9.9.2020 mennessä

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE

Musiikin erityisryhmät toteutetaan yhteistyössä Toimin-
takeskus Hehkun kanssa. Kansalaisopiston tavoitteena 
on rakentaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille omaa 
polkua musiikkikasvatuksen ja myös taiteen perusope-
tuksen kentällä. Kyseiset henkilöt tai heidän huolta-
jansa voivat tiedustella asiasta lisää musiikin suunnitteli-
jaopettajalta.

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!
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110163 HEHKUUN 1
Toimintakeskus Hehku
Strandman Riikka
Kurssimaksu 30,00€
to 09.00-10.00
24.9.2020-12.11.2020, 9,31 t
14.1.2021-25.2.2021, 9,31 t

Hehkuun 1 on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
musiikkiryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä toiminta-
keskus Hehkun kanssa. Ryhmässä tärkeintä on musisoi-
misen ilo! Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
Ilm. 17.9.2020 mennessä

110164 HEHKUUN 2
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 30,00€
to 10.00-10.45
24.9.2020-12.11.2020, 9,31 t
14.1.2021-25.2.2021, 9,31 t

Hehkuun 2 on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
musiikkiryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä toiminta-
keskus Hehkun kanssa. Ryhmässä tärkeintä on musisoi-
misen ilo! Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
Ilm. 17.9.2020 mennessä

110165 LAULUNHEHKUA
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 21,00 €
ke 13.00-13.45
16.9.2020-25.11.2020, 10 t
13.1.2021-7.4.2021, 2 t

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden lauluryhmä, joka 
toteutetaan yhteistyössä toimintakeskus Hehkun kans-
sa. Ryhmän ensisijaisena tavoitteena laulamisen ilo! 
Ryhmässä tehdään ääniharjoituksia ja lauletaan ryhmän 
toiveiden mukaista ohjelmistoa. Pienryhmä kolme lau-
lajaa. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
Ilm. 9.9.2020 mennessä

KUVATAITEET

Taiteen perusopetus

Kursseilla on kuvataiteen taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelman mukainen sisältö, joka antaa osallistu-
jalle perustaidot eri kuvataiteen osa-alueissa. Oppilailla 
on mahdollisuus jatkoilmoittautua seuraavan vuoden 
ryhmiin jo keväällä.

110304 KUVATAIDETTA 7-12V
Taidepaja
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 91,00 €
Lastenkurssi  ti 16.00-17.30
15.9.2020-15.12.2020, 26 t
12.1.2021-11.5.2021, 34 t

7-12 -vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita ku-
vataiteista. Lapset opiskelevat kuvataiteen perusteita 
maalauksesta, kuvanveistosta, piirustuksesta, grafiikas-
ta ja valokuvauksesta. Kurssilla on kuvataiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelman mukainen kurssisisäl-
tö, joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen 
osa-alueista. Kurssimaksu sisältää materiaalikulut.
Ilm. 1.9.2020 mennessä

110305 KUVATAIDETTA 13-16V
Taidepaja
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 91,00 €
Nuortenkurssi  pe 16.15-17.45
18.9.2020-18.12.2020, 26 t
15.1.2021-21.5.2021, 34 t

13-16 -vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita ku-
vataiteista. Lapset opiskelevat kuvataiteen perusteita 
maalauksesta, kuvanveistosta, piirustuksesta, grafiikas-
ta ja valokuvauksesta. Kurssilla on kuvataiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelman mukainen kurssisisäl-
tö, joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen 
osa-alueista. Kurssimaksu sisältää materiaalikulut.
Ilm. 11.9.2020 mennessä

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!
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MUUT KUVATAIDERYHMÄT

110301 SATUHETKI TAIDEMAAILMASSA 
Taidepaja
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 56,00 €
Lastenkurssi
ti 17.45-18.30
8.9.2020-24.11.2020, 11 t
12.1.2021-13.4.2021, 13 t

Kuvataidetta 4-6 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat 
maalata, piirtää ja muovata savea. Tunnin alussa oppi-
laat kuuntelevat sadun, jonka innoittamana he tekevät 
oman työn eri välineillä ja materiaaleilla.
Ilm. 1.9.2020 mennessä

110302 SATUHETKI TAIDEMAAILMASSA
ERÄJÄRVELLÄ
Eräjärven koulu
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 56,00 €
Lastenkurssi
ke 18.00-18.45
16.9.2020-2.12.2020, 11 t
13.1.2021-14.4.2021, 13 t

Kuvataidetta 4-6 -vuotiaille lapsille. Katso kurssikuvaus 
110301 kohdalta. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110312 LUOVANMIELEN TAIDERYHMÄ LUMI
Taidepaja
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 36,00 €
ke 12.45-15.00
16.9.2020-2.12.2020, 33 t
13.1.2021-14.4.2021, 39 t

Oriveden mielenterveystoimiston ja Vanamon asiakkail-
le. Perehdytään taiteen eri tekniikkoihin ja kehitetään 
omaa kuvallista ilmaisutapaa. Tämä on kansalaisopiston 
tukema kurssi. Ilm. 2.9.2020 mennessä

110320 ELÄVÄÄ PIIRTÄMISTÄ
Taidepaja
Suutari Tuija
Kurssimaksu 82,00 €
ma 18.00-20.15
14.9.2020-30.11.2020, 33 t
11.1.2021-19.4.2021, 39 t

Kurssilla piirretään elävää mallia. Akateemisen piirtämi-
sen opinnot avaavat ja kehittävät piirtämistaitoa. Piirtä-
minen on käden ja silmän yhteistyötä, joka ruokkii kaik-
kea luovaa tekemistä. Kurssi sopii kaikille piirustuksesta 
kiinnostuneille. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110321 ERÄJÄRVEN KUVISKERHO
Eräjärven koulu
Mäkelä-Häkli Eija
Kurssimaksu 63,00 €
Nuortenkurssi
to 17.30-19.00
17.9.2020-3.12.2020, 22 t
14.1.2021-15.4.2021, 26 t

Piirtämistä, maalaamista ja muita kuvataiteellisia juttuja 
esim. kierrätysmateriaaleja käyttäen. Osa materiaalista 
järjestyy kurssin puolesta, mutta pääasiassa käytetään 
omia välineitä. Nuorten kurssi, 10-15 vuotiaille.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

110325 LUOVA ERÄJÄRVI - TAITEIDEN RYHMÄ
Kortelahden LuovaPirtti
Anttila Tiina
Kurssimaksu 43,00 €
Vain kevätlukukauden
la 10.45-13.00
16.1.2021-24.4.2021, 39 t

Luova Eräjärvi -taidepiiri jatkuu. Jatketaan innolla: ko-
keillaan eri tekniikoita ja luodaan yhä yhdessä. Tutus-
tutaan piirtämisen perusteisiin, valoihin, varjoihin ja 
perspektiiviin. Tekniikoina eri maalaustekniikat: akryyli-
maalaus, vesiliukoiset öljyvärit, vahamaalaus jne. Kurssi 
on jo aiemmin taidetta tehneille aikuisille ja aloittelijoil-
le. Ota mukaan ensimmäisellä kerralla paperia, kyniä ja 
hiiliä. Aloitetaan piirtämällä. Omat tarvikkeet ja materi-
aalit, näistä saat vielä lisäohjeita opettajalta.
Ilm. 7.1.2020 mennessä

110332 MAALAUSKURSSI: VÄRIPENSSELI
Taidepaja
Isojärvi Eija
Kurssimaksu 82,00 €
ti 18.30-20.45
15.9.2020-1.12.2020, 33 t
12.1.2021-14.4.2020, 39 t

Maalauskurssi sopii hyvin maalausharrastuksen aloitta-
jalle sekä jo maalausta harrastaneelle opiskelijalle. Kurs-
siin sisältyy öljy-, akryyli- ja akvarellimaalauksen alkeet; 
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mm. materiaalioppia, värioppia ja kuvasommittelua. 
Kurssin maalausaiheina ovat etupäässä opettajan an-
tamat maalaustehtävät. Opiskelijan henkilökohtaisten 
aiheiden työstämistä ohjataan myös välitehtävinä. Kurs-
silla maalaustyöskentely on tärkeintä, teoriat ja maa-
laamisen tekniset asiat tukevat oppimista tekemisen 
edetessä ja taitojen lisääntyessä. Kurssin tavoitteena on 
saada valmiuksia värien ja materiaalien käyttöön, oppia 
uusia tapoja havainnoida ympäristöstä aiheita maalaa-
miseen. Kurssin ilmapiiri on positiivinen ja kannustava, 
joka tukee vuorovaikutteista toisilta opiskelijoilta oppi-
mista. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110333 MAALAUS- JA PIIRUSTUSKURSSI
Taidepaja
Isojärvi Eija
Kurssimaksu 82,00 €
ti 12.00-14.15
15.9.2020-1.12.2020, 33 t
12.1.2021-13.4.2021, 39 t

Kurssi on tarkoitettu kaikille piirustuksesta ja maala-
uksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssilla edetään 
harjoitustöiden avulla piirtämisestä maalaamiseen. Ku-
vataidetekniikoista opitaan piirustushiilen, lyijykynän 
sekä vesi- ja öljyvärin tai akryylivärin käyttöä. Piirustus- 
ja maalaustehtävät harjoittavat silmän ja käden yhteis-
työtä sekä antavat taitoa ympäröivän visuaalisuuden 
näkemiseen ja havaintojen tekemiseen. Kurssin tavoit-
teena on tarjota positiivinen ilmapiiri oppimiseen sekä 
valmiuksia kuvataiteen perustekniikoiden käyttämiseen 
omaksi iloksi ja hyödyksi. Ilm. 8.9.2020 mennessä

110338 VALOKUVAUSTA EDISTYNEEMMILLE
Mainosstudio Sanna H,
Voimanen Sanna
Kurssimaksu 54,00 €
Joka toinen viikko ma 18.00-20.15
21.9.2020-30.11.2020, 18 t
18.1.2021-19.4.2021, 18 t

Valokuvauskurssi soveltuu jo jonkin verran kuvanneille, 
jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Kurssi sisältää 
käytännönharjoituksia sisällä ja ulkona. Teemoina mai-
semakuvausta yöaikaan, luontokuvausta, henkilöku-
vausta ja tuotekuvausta. Lisäksi tutustutaan studioku-
vaukseen. Käydään läpi yhdessä harjoituksia. Kurssille 
tarvitset mukaan oman järjestelmäkameran.
Ilm. 14.9.2020 mennessä

110339 VALOKUVAUSTA ALOITTELIJOILLE
Yhteiskoulu
Aspegren Marjo
Kurssimaksu 57,00 €
Joka toinen viikko ma 18.00-20.15
14.9.2020-7.12.2020, 18 t
11.1.2021-12.4.2021, 21 t

Kurssi sopii valokuvausharrastusta aloitteleville tai jo 
jonkin aikaa kuvanneille, valokuvauksen perustietoja ja 
-taitoja kaipaaville. Kurssilla käydään läpi mm. kameran 
perustoiminnot, kuvan valotus, tarkennus ja sommitte-
lu sekä salaman käyttö ja tutustutaan erilaisiin kuvaus-
tyyleihin. Kurssin tarkempi sisältö räätälöidään osallistu-
jien osaamisen ja toiveiden pohjalta. Kurssilla tehdään 
kuvaustehtäviä, joita varten tarvitset digikameran. Jär-
jestelmäkamera ei ole välttämätön, pokkarillakin pärjää. 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110340 FOTOGRAVYYRI KURSSI
Taidepaja
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 81,00 €
to 18.00-20.15
17.9.2020-26.11.2020, 32 t
14.1.2021-15.4.2021, 40 t

Taidegrafiikkakurssi on nuorille ja aikuisille, jotka ovat 
kiinnostuneita muokkaamaan erilaisista kuvallisista ma-
teriaaleista taidegrafiikkaa. Kurssi on työpajatyyppistä 
opiskelua. Kurssilla opiskellaan taidegrafiikka teknii-
koista fotogravyyria. Valokuvista tai erilaisilla piirros- 
sekä maalaustekniikoilla tehdyistä luonnoksista kurssi-
laiset tekevät grafiikanvedoksia. Tarvittavat välineet ja 
tarvikkeet on hankittu kurssille valmiiksi. Tarvikkeista 
maksetaan sen mukaan, mitä niitä on käyttänyt.
Ilm. 3.9.2020 mennessä

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!
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KÄDENTAIDOT

110401 PUUTYÖT 1
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
Pyykkö Elja
Kurssimaksu 93,00 €
ke 16.00-18.45
16.9.2020-2.12.2020, 40,26 t
13.1.2021-14.4.2021, 47,58 t

Kurssilla valmistetaan puisia käyttö- ja sisustusesineitä 
sekä huonekaluja jokaisen omien tarpeiden mukaan. 
Puu on elävä materiaali, jonka ominaisuudet on otet-
tava huomioon työstettäessä ja suunnittelussa. Opis-
kelijoita ohjataan yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Ma-
teriaalit jokainen hankkii itse, kuivien puutavaroiden 
hankintaan saa opettajalta vinkkejä. Materiaalia voi 
ottaa myös esim. omasta taapelista hyvissä ajoin sisä-
tiloihin kuivumaan lukuvuoden tarpeita varten. Myös 
metallityövälineet ovat opiskelijoiden käytössä. Sopii 
kokeneellekin nikkarille, mutta myös aivan vasta-alka-
jalle. Ilm. 2.9.2020 mennessä

110402 PUUTYÖT 2
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
Pyykkö Elja
Kurssimaksu 93,00 €
ke 18.45-21.30
16.9.2020-2.12.2020, 40,26 t
13.1.2021-14.4.2021, 47,58 t

Katso kurssikuvaus 110401 kohdalta.
Ilm. 2.9.2020 mennessä

110405 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI
Talviaisten kylätalo
Taipalus Minna
Kurssimaksu 93,00 €
ma 16.30-19.15
14.9.2020-30.11.2020, 40,26 t
11.1.2021-19.4.2021, 47,58 t

Entisöidään omia vanhoja huonekaluja perinteisin me-
netelmin. Entisöinnistä kiinnostuneille. Kurssi ei sisällä 
verhoilua. Huonekalujen säilytys projektien ajan onnis-
tuu koulun tiloissa. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110408 PUUKKOKURSSI TIISTAISIN
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
Siren Raimo
Kurssimaksu 87,00 €
ti 17.30-20.00
15.9.2020-1.12.2020, 36,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 43,29 t

Valmistetaan perinteisiä puukkoja sekä jatketaan kes-
keneräisiä töitä. Erilaisia takotöitä ym. voi tehdään 
oman tarpeen mukaan. Ilm. 2.9.2020 mennessä

110409 PUUKKOKURSSI TORSTAISIN
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
Hartikainen Sauli ja Kukkoniemi Matti
Kurssimaksu 87,00 €
to 17.45-20.15
17.9.2020-3.12.2020, 36,63 t
14.1.2021-15.4.2021, 43,29 t

Valmistetaan puukkoja ja muita terätyökaluja, myös da-
mastiteräisiä. Ilm. 10.9.2020 mennessä

110410 MAANANTAIN OMPELU
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
Kuuva Tarja
Kurssimaksu 87,00 €
ma 11.15-13.45
14.9.2020-30.11.2020, 36,63 t
11.1.2021-19.4.2021, 43,29 t

Ompele yksilöllisiä asuja, asusteita ja sisustustuotteita. 
Muodista vintin aarteet tai korjaa kuluneet käyttökel-
poisiksi. Opettajalta saat kaavat ja ohjeet. Tauolla keite-
tään kahvit ja vaihdetaan kuulumiset. Ompelulankoja ja 
muita tarvikkeita voi ostaa omakustannushintaan. Tule 
testaamaan opiston uudet ompelukoneet ja saumurit. 
Ilm. 7.9.2020 mennessä
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110411 KESKIVIIKON OMPELURYHMÄ
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
Tuomaala Sari
Kurssimaksu 82,00 €
ke 17.15-19.30
16.9.2020-2.12.2020, 33 t
13.1.2021-14.4.2021, 39 t

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan persoonallisia 
vaatteita ja asukokonaisuuksia omin mitoin kaavat so-
pivaksi muokaten. Hyödynnämme käsityö- ja muotileh-
tien kaavoja/kuvia. Kurssi sopii aloittelijasta aina koke-
neemmallekin ompelijalle. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110420 KERAMIIKKA 1, ALKEISKURSSI
Taidepaja
Lampinen Merja
Kurssimaksu 93,00 €
ke 18.15-21.00
16.9.2020-2.12.2020, 40,26 t
13.1.2021-14.4.2021, 47,58 t

Kurssilla opiskellaan tekemisen kautta keramiikan val-
mistuksen perusteniikat. Tutustutaan erilaisiin saviin, 
koristelumenetelmiin, väreihin ja lasitteisiin. Jokainen 
saa kokeilla myös dreijaamista. Materiaalimaksu on 
2,20€/ kg savea. Hintaan sisältyy koristeluvärit, lasitteet 
ja töiden poltto. Ota mukaan n.10 l kannellinen ämpäri 
saven säilyttämistä varten, essu ja kumihanskat lasitta-
miseen. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110421 KERAMIIKKA 2, JATKOKURSSI
Taidepaja
Lampinen Merja
Kurssimaksu 93,00 €
ke 15.15-18.00
16.9.2020-2.12.2020, 40,26 t
13.1.2021-14.4.2021, 47,58 t

Jatkokurssilla syvennetään aikaisemmin opittuja saven 
käsittelytaitoja. Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn ja parantaa materiaalituntemusta. 
Opiskelijat voivat keskittyä itselleen mieluisimpiin ilmai-
sumuotoihin. Tutustumme myös keramiikka-alan uusiin 
tuuliin. Ryhmässä on kiva henki ja työskentelyrauha, 

ja teetä keitetään ihan joka kerta. Materiaalimaksu on 
22€/10kg savea. Hinta sisältää värit, lasitteet ja polton. 
Kurssi sopii kaikille, myös niille aloittelijoille, joille ilta-
kurssi ei käy. Ilm. 9.8.2020 mennessä

110424 POSLIININMAALAUSTA
Oriveden yhteiskoulu
Böök Kirsti
Kurssimaksu 40,00 €
Vain syyslukukauden
to 17.00-20.45
17.9.2020-12.11.2020, 40 t

Posliininmaalausta aloittelijoille sekä pidempään harras-
taneille. Vapaata sommittelua omien toiveiden työstä-
mistä käyttäen erilaisia tekniikoita yhdistellen. Opitaan 
erilaisia posliininmaalauksen tekniikoita ja syvennetään 
osaamista. Omat tarvikkeet mukaan. Opettaja opastaa 
tarvittaessa materiaalihankinnoissa ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla. Muistiinpanovälineet mukaan. Aloit-
telijoille sekä edistyneemmille.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

110425 HOPEAKORUKURSSI JA OMA KORUSI
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
Ananin Juhani
Kurssimaksu 93,00 €
ma 17.15-20.00
14.9.2020-30.11.2020, 40,26 t
11.1.2021-19.4.2021, 47,58 t

Tervetuloa hopeakorukurssille valmistamaan oma ko-
rusi! Kurssi soveltuu aloittelijoille sekä aiemmin hopea-
töitä tehneille. Kurssilla opetellaan perustekniikoita: 
sahausta, viilausta, vasarointia, viimeistelyä ja juotoksia. 
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan sormus, riipus 
tai korvakorut. Lisäksi on mahdollista tutustua korujen 
valmistukseen foldforming-tekniikalla. Omia ideoita ja 
luonnoksia voi tuoda kurssille mukaan ja opettajankin 
ideoiden sekä mallien pohjalta voidaan valmistaa koru. 
Materiaalikustannuksia: n.10 - 100€ töiden mukaan ja 
työkaluja n.8-70€ tarpeen mukaan voi lunastaa käteisel-
lä opettajalta. Opettajan työkalujen käytöstä peritään 
erikseen pieni korvaus. Ota mukaan luonnostelulehtiö 
ja kynä. Ilm. 7.9.2020 mennessä

110426 LASINSULATUSTA, TIFFANYÄ JA
 MOSAIIKKIA
Talviaisten kylätalo
Hyytinen Pirjo-Riitta
Kurssimaksu 71,00€
to 17.00-19.15
1.10.2020-26.11.2020, 24 t
14.1.2021-1.4.2021, 33 t

Valmistamme lasinsulatuksella, tiffany- ja mosaiikkitek-
niikalla taide- ja käyttöesineitä. Kurssi sopii aloittelijoille 
sekä jo pitkään harrastaneille, miehille ja naisille.
Ilm. 10.9.2020 mennessä
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110440 HIMMELITÄHTIÄ JÄRVIRUO’OSTA
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
Kuuva Tarja
Kurssimaksu 31,00€
Lyhytkurssi  ma 17.30-19.30
2.11.2020-23.11.2020, 13,32 t

Himmelitähtiä järiviruo´osta Kurssilla valmistetaan him-
melitekniikalla tähtiä ja pikkuhimmeleitä. Järviruoko on 
kestävämpää käsitellä kuin olki. Siitä saa kauniita koris-
teita jotka sopivat myös ulkokäyttöön. Pitkästä ruo´osta 
saa ohuita ja paksuja pillejä, siroja tai rouheita joulu-
koristeita. Materiaalimaksu sisältää ruo´ot ja lankaa, 
ota mukaan omat sakset, parsinneule, viivotin ja muo-
vipurkkeja erimittaisia ruokopillejä varten. Kurssi sopii 
nuorille ja aikuisille. Ilm. 26.10.2020 mennessä

110441 RAKENNA HYÖNTEISHOTELLI
Oriveden Suoja
Kuuva Tarja
Kurssimaksu 25,00€
Lauantaikurssi  la 10.00-15.15
10.4.2021,  7 t

Tule rakentamaan koti Pörriäisille. Pölyttäjähyönteiset 
tarvitsevat pesäpaikkoja sillä luontaiset elinolot ovat 
katoamassa. Hyönteishotelliin tarvitaan kehikko ja täyt-
teeksi puukiekkoja, ruokoja, käpyjä, koiranputkia ja 
oksia. Hotellin rakennusaineita voit ostaa opettajalta. 
Kurssi on tarkoitettu aikuisille, mutta lapset voivat osal-
listua aikuisen kanssa. Ilm. 3.4.2021 mennessä

TANSSI

110509 LAVATANSSIEN ALKEISKURSSI
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Lahtinen Jyrki
Kurssimaksu 63,00 €
ke 18.00-19.30
16.9.2020-2.12.2020, 22 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Syksystä kevääseen rauhallisesti etenevä seuratans-
siryhmä, jossa tanssitaan mm. foksia, tangoa, valssia, 
hidasta valssia, lavarumbaa ja cha chata sekä fuskua. 
Vahvistetaan tanssitaitoa, harjoitellaan variaatioita sekä 
vientiä ja seurantaa, rytmiä ja ryhtiä, tanssiniloa unohta-
matta. Lavatanssista kiinnostuneille. Kurssilla aloitetaan 
aivan alkeista ja edetään helpommista tansseista vai-
heittain kohti haastavampia kuvioita.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110510 PARITANSSIRYHMÄ SULAVAT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Lahtinen Jyrki
Kurssimaksu 63,00 €
ke 19.30-21.00
16.9.2020-2.12.2020, 22 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Kurssi noudattelee samoja teemoja kuin lavatanssien 
alkeiskurssi tuoden tanssijoiden tason mukaan uusia 
vuoroja ja tekniikoita. Paritanssin perusteet hyvin hal-
litsevalle, tanssiharrastuksessa pidemmälle haluavalle. 
Pääpaino uusien kuvioiden ja vuorojen oppimisessa. 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110511 PARITANSSIN INTENSIIVIKURSSI 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Lahtinen Jyrki
Kurssimaksu 29,00€
Viikonloppukurssi  la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
27.3.2021-28.3.2021, 11,5 t

Paritanssin intensiivikurssilla on avoin taso. Paritans-
sikurssi kaikille tangosta ja fuskusta kiinnostuneille. 
Aloittelijoille tarjolla on kummankin lajin perusteita ja 
helppoja kuvioita. Perusteet hallitseville opetetaan 
haastavampia kuvioita. Voit tulla oman parin kanssa tai 
ilman. Ilm. 20.3.2021 mennessä

110516 KUNTOTANSSIA LEVÄSLAHDELLA
Leväslahden Pvy :n talo
Lankinen Kalle
Kurssimaksu 63,00 €
ti 19.30-21.00
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Kurssilaisten toiveiden mukaan opetellaan eri tansseja, 
esim. fox, valssi, humppa, hidas valssi jne. Lähdetään 
hitaasti alkeista liikkeelle. Ilm. 8.9.2020 mennessä

Uusi
kurssi!

Uusi
kurssi!



25

110517 SENIORITANSSI
Oriveden Suoja, sali
Meskanen Pirjo-Riitta
Kurssimaksu 27,00 €
pe 09.30-10.30
18.9.2020-4.12.2020, 14,63 t
15.1.2021-23.4.2021, 17,29 t

Kansainvälinen senioritanssi on iloista, turvallista ja 
kepeää menoa, jossa vanhempikin pysyy mukana. Se-
nioritanssissa olet aina oikeassa iässä. Aloittaminen ei 
vaadi tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti omak-
suttavat askelsarjat. Useimmiten tanssitaan paripiirissä, 
joten tanssipari vaihtuu. Voit siis tulla yksin tai yhdessä. 
Miehiä kaivataan mukaan enemmän. Tämä on kansalai-
sopiston tukema kurssi. Ilm. 11.9.2020 mennessä

110520 KUNTOTANSSIA VÄSTILÄSSÄ
Västilän Voimantalo
Lankinen Kalle
Kurssimaksu 63,00 €
ke 19.30-21.00
16.9.2020-2.12.2020, 22 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Kurssilaisten toiveiden mukaan opetellaan eri tansseja, 
esim. fox, valssi, humppa, hidas valssi jne. Edetään rau-
halliseen tahtiin. Ilm. 9.9.2020 mennessä

110806 RUMBITA® FUERTE
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Vilen Inka
Kurssimaksu 53,00 €
ma 19.00-20.00
14.9.2020-30.11.2020, 14,63 t
11.1.2021-19.4.2021, 17,29 t

Rumbita® Fuerte on tehokas lihaskuntotunti, joka ke-
hittää paitsi lihasvoimaa ja kestävyyttä, myös tasapai-
noa ja liikkuvuutta. Kaikki lihaskuntoliikkeet tehdään 
huolellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Helpoilla liik-
keillä rakennetaan voimaa ja liikkuvuutta koko kehoon. 
Fuerte tarjoaa hikitakuun imevän latinopopmusiikin tah-
dissa. Muista vesipullo! Ilm. 7.9.2020 mennessä

110807 LATIN KUNTOMIX
Oriveden liikuntahalli, Squash tila
Henttinen Piia
Kurssimaksu 53,00 €
ti 18.30-19.30
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Latin kuntomix on tanssillinen kuntoa kohottava tunti, 
jolla käytettävä musiikki on pääosin latinalaistansseis-
ta tuttua. Tunnilla tehdään helppoja tanssisarjoja jotka 
yhdistelevät mm. Reggaetonia, salsaa ja salsatonia. 
Tunnilla ei vaadita aiempaa tanssitaustaa vaan se sopii 
kaikille. Tunnille tarvitset varusteiksi joustavat sisäliikun-
tavaatteet, sisäliikuntakengät ja juomapullon.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110840 ITÄMAISTA TANSSIA ERÄJÄRVELLÄ
Erälinna
Roihuvuo Maarit
Kurssimaksu 50,00 €
Joka toinen viikko
su 18.30-20.00
20.9.2020-13.12.2020, 12 t
17.1.2021-28.3.2021, 12 t

Kurssilla perehdytään itämaisen tanssin liikekieleen ja 
harjoitellaan koreografia esitettäväksi. Kokoonnutaan 
joka toinen sunnuntai. Ilm. 4.9.2020 mennessä

119809 LASTEN TANSSI JA SATUBALETTI 4-6V
Oriveden liikuntahalli, Squash tila
Henttinen Piia
Kurssimaksu 50,00 €
Lastenkurssi
ti 17.00-17.45
15.9.2020-1.12.2020, 11 t
12.1.2021-13.4.2021, 13 t

Tanssikurssi 4-7 -vuotiaille lapsille. Tunneilla teemme 
klassisen baletin valmistavia harjoitteita sekä lihasvoi-
ma- ja venyttelyharjoituksia. Tanssitunneilla harjoitel-
laan myös lyhyitä koreografioita. Alkeisbaletti kehittää 
lapsen koordinaatiokykyä ja kehonhallintaa. Pitkät hiuk-
set tulee olla siististi kiinni ja mukaan lapsi tarvitsee ve-
sipullon. Ilm. 8.9.2020 mennessä

119810 LASTEN TANSSI JA SATUBALETTI 7-11V
Oriveden liikuntahalli, Squash tila
Henttinen Piia
Kurssimaksu 50,00 €
Lastenkurssi
ti 17.45-18.30
15.9.2020-1.12.2020, 11 t
12.1.2021-13.4.2021, 13 t

Tanssikurssi 7-12 -vuotiaille lapsille. Katso kurssikuvaus 
119809. Ilm. 8.9.2020 mennessä
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Riemuisa teatteritervehdys kaikille!

Aloitan innolla tänä syksynä uutena opena OSKOssa, 
Junnutupiksen ohjaajana. Olen päätyökseni Juupajoen 
kunnan vapaa-aikakoordinaattori, jossa hoidan nuori-
so-, liikunta- ja kulttuuritoimen suunnittelua ja toimin-
nan toteutusta. Toimin myös teatteriohjaajana eri yhtei-
söissä, pienistä työpajaohjauksista nuorisoteatteriin ja 
aikuisten harrastajateatterien suurempiin produktioihin. 
Olen koulutukseltani kulttuurituottaja, taidekasvattaja 
ja draamapedagogi.

Rakkauteni teatteriin alkoi 12-vuotiaana Viialan Työväen 
Näyttämöllä harrastajateatterissa, jossa tuolloin vielä ei 
toiminut lasten ryhmää, vaan lapset näyttelivät aikuisten 
näytelmissä mukana. Yhteisö kasvatti minut toimimaan 
erilaisten ihmisten kanssa, heittäytymään rohkeasti uu-
siin haasteisiin ja tekemään teatteria koko sydämellä.
Sittemmin opiskelin näyttelijäntyötä usein eri kurssein 
Tampereen yhteiskoulun lukiossa sekä kulttuurituottaja-
opintojeni taidekasvatus -suuntautumisen osana Mikke-
lin ammattikorkeakoulussa. Tuolloin tein lopputyönäni 
myös esikoisohjaukseni, improvisaationäytelmän ”Ma-
rionettihotelli”, jonka prosessin aikana tutkin improvi-
saation vaikutuksia yksilöön yhteisössä.

Matkani jatkui Jyväskylän yliopistoon Taidekasvatuksen 
maisteriopintoihin Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen lai-
tokselle. Pro Gradu -työssäni tutkin kouluteatterin kehit-
tämistä draamakasvatuksen keinoin, lapsen omaa ään-
tä kuunnellen. Sivuaineenani opiskelin tuolloin myös 
kasvatustieteitä sekä Draamapedagogin kaksivuotiset 
opinnot. Draamaopinnoissani laajensin käsitystäni teat-
terin mahdollisuuksista yhteisötaiteena. Prosessidraa-
ma, forumteatteri ja muut draamakasvatuksen muodot 
avasivat paljon uusia mahdollisuuksia teatterin sovelta-
misessa muuhun kasvatustyöhön ja yhteisöohjaukseen. 
Esittävän teatterin ohjaus säilyi kuitenkin omimpana 
alueenani, jota vahvistin opintoryhmämme yhteisten, 
vuosittaisten päättötöidemme ohjaajana.
Näin opintoseikkailuni olivat punoneet eri kulttuuri- ja 
kasvatusalan taitojani yhteen, ja päätyessäni Juupa-

joelle nuoriso- ja liikuntasihteerin sijaiseksi, aloin heti 
suunnitella taidekasvatuksen ja teatterin hyödyntämistä 
nuorisotyössä.

Vuonna 2010 perustin Juupajoelle Lasten ja nuorten 
Oma-Teatterin, jossa on siitä saakka toiminut pienten (9 
– 12 -vuotiaat) ja isojen (13 – 18 -vuotiaat) ryhmä. Olem-
me tehneet molemmilla ryhmillä vuosittain näytelmiä 
sekä työryhmälähtöisesti että minun dramatisoimistani 
saduista. Lisäksi olemme tehneet kolme lyhytelokuvaa, 
joilla olemme voittaneet myös palkintoja valtakunnalli-
sissa kilpailuissa.

Aikuisten teatterin parissa olen vaikuttanut viime vuo-
sina Nokian näyttelijäyhdistyksen Etunäyttämöllä, jossa 
olen toiminut sekä näyttelijänä että ohjaajana; vuonna 
2017 Etunäyttämöllä kantaesitettiin ohjaamani ja en-
simmäinen kirjoittamani kokopitkä näytelmä (yhteis-
työssä Maria Helstolan kanssa), kauhunäytelmä ”Sinä 
kutsuit Kuolemaa”.

Olen ohjaajana intohimoinen teatterin mahdollisuuk-
sien tutkija. Pyrin löytämän uusia ulottuvuuksia eri tyy-
lilajien sekoittamisesta, tilan käytön mahdollisuuksista, 
katsomon ja näyttämön rajan hälventämisestä, äänimai-
semista, elämyksellisyydestä sekä näyttelijän spontaa-
nin ilmaisun ja ryhmädynamiikan synnyttämistä mahdol-
lisuuksista. Hyödynnän ohjaustyössäni paljon fyysistä 
ilmaisua ja improvisaatiota.

Olen ohjannut valmiiksi käsikirjoitettuja näytelmiä, omia 
dramatisointejani ja kirjoittamiani näytelmiä, sekä käsi-
kirjoittanut näytelmiä yhdessä näyttelijöiden kanssa tai 
näyttelijöiden ideointien pohjalta. Nuorisoteatterissa 
olen erityisesti kehittänyt omanlaistani metodia luoda 
tarinaa ryhmälähtöisenä prosessina.
Odotan innolla uusia tuttavuuksia Junnutupiksen ryh-
mässä, ja ilolla tutustun koko Tupateatterin toimintaan, 
ja olen osana toteuttamassa OSKO:n upeaa, monipuo-
lista opintokokonaisuutta!

HENNA RUOSTILA
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Heippa kaikille! Mukava tavata näin esittelynkin välityk-
sellä. Olen Jaana Helin ja olen vetänyt Oriveden kan-
salaisopistossa terveysaiheisia kursseja ja viime luku-
vuonna myös liikuntaryhmiä. Alun perin olen lähtöisin 
hieman pohjoisemmasta Keski-Suomesta, mutta lukion 
jälkeen päädyin opiskelemaan Tampereen yliopistoon, 
josta valmistuin aikoinani ruotsin ja englannin opetta-
jaksi. Myöhemmin olen lisäkouluttautunut myös äidin-
kielen opettajaksi. Kielten lisäksi suuria intohimoja elä-
mässäni ovat aina olleet liikunta, luonto ja terveelliset 
elämäntavat. Tampereella asuessani harrastin aktiivises-
ti eri liikuntalajeja ja omaksi ilokseni ohjasin jumppia ja 
luin itseni personal traineriksi. Omien terveyshaasteide-
ni selättäminen ohjasi minut myöhemmin opiskelemaan 
itseni myös funktionaaliseksi ravintoneuvojaksi.

Kaupunkivuosieni jälkeen kasvava veto asumaan maal-
le lähelle luontoa, ja samanaikainen haaveeni omava-
raisuudesta ja eläintenpidosta, toivat minut yhdeksän 
vuotta sitten pienen, ränsistyneen torpan pihaan Län-
kipohjaan. Tässä torpassa olemme mieheni kanssa nyt 
7,5 vuotta asuneet ja erinomaisesti viihtyneet. Nykyään 
pienessä pihapiirissämme asustelee kanssamme 9 vuo-
hea, 2 koiraa, 4 kissaa, kolmisenkymmentä kanaa ja 
onpahan pihan perällä muutama mehiläispesäkin. Vil-

jelemme kesäisin kasviksia, kanoiltamme saamme mu-
nia, mehiläisiltä hunajan ja rakkaiden kuttujeni maidosta 
teemme juustot, kefiirit, viilit ja oman voin. Nautin suun-
nattomasti kasvimaalla puuhastelusta, eläinteni hoidos-
ta ja luonnon läheisyydestä. On ihana ottaa vuohet ja 
koirat mukaan ja lähteä pihasta porukalla metsäpoluille 
tallustelemaan ja metsän rauhasta ja tuoksuista nautti-
maan.

Olen onnekas saadessani myös työskennellä kaikkien 
rakastamieni asioiden parissa. Alkavana lukuvuonna 
opetan Oriveden kansalaisopistossa englantia, vedän 
liikuntaryhmiä ja kevätlukukaudella kurssin, jossa kes-
kitymme monesta eri näkövinkkelistä aivoterveytemme 
hyvinvointiin. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan 
ryhmiini! 

Jaana Helin
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Olen Hanna-Mari Lehtonen ja olen Oskon puhallinor-
kesterin kapellimestari ja trumpetinsoiton opettaja. 
Aloitin työt Orivedellä syyskaudella 2019 kesken kau-
den, joten Oskon suhteen olen vielä melkoisen tuore 
tapaus. Musiikki on kuitenkin ollut osa elämääni jo lähes 
40 vuotta. Aloitin soittamisen 6-vuotiaana klarinetilla. 
Vaihdoin kuitenkin 10 vuotiaana trumpettiin ja opiskelin 
sen soittamista aina musiikkipedagogiksi asti. Musiikin 
maisteriksi olen opiskellut Sibelius-Akatemian musiikin 
johdon koulutusohjelmassa eli olen valmistunut Akate-
mialta kapellimestariksi. Olen myös tuottaja ja säveltäjä 
sekä intohimoinen lukemisen ja käsitöiden harrastaja. 
Mutta ennemmin kuin työhistoriaani, haluaisin jakaa 
teille muutamia ajatuksiani musiikin harrastamisesta.

Musiikkia korvillemme
Musiikki on iso osa meidän elämäämme, niin arkeam-
me kuin juhliammekin. Ensimmäisen kosketuksen mu-
siikkiin saamme jo äitimme vatsassa ja viimeiset sävelet 
saattavat meidät haudan lepoon. Vaikka kuka tietää, 
kuulemmeko niitä itse pilven reunalta. Tähän väliin 
mahtuu elinikä musiikin harrastamista monella eri tasol-
la. Meille tutuin ja helpoin tapa harrastaa musiikkia, on 
musiikin kuuntelu. Olen monesti kuullut lausahduksen 
“kun en ymmärrä musiikista mitään” perusteluksi, ettei 
voisi nauttia musiikista. Musiikin kuuntelussa upeinta on 
kuitenkin se, että ymmärtämiseen riittää kuulijan oma 
kokemus ja omat tunteet.

Kuuntelusta hahmottamiseen
Halutessaan seuraavalle tasolle, voi musiikin kuunte-
luun syventyä tarkemmin. Kaikenlaiseen musiikkiin voi 
tutustua sillä perinteisimmällä tavalla: kuuntelemalla 
teosta monta kertaa. Nykyisenä äänitteiden kulta-ai-
kana meillä on helposti saatavilla erittäin laaja-alaisesti 
äänitteitä kaikenlaisesta musiikista. Minkä tahansa kon-
sertin ohjelmistoon (eritoten klassisen musiikin konsert-
tiin, oopperaan ja musikaaliin) voi ja kannattaa tutustua 
etukäteen. Oopperoiden juonipaljastuksetkaan eivät 
ole salaisuuksia, vaan tarinan tunteminen päinvastoin li-
sää nautintoa. Harrastamista voi syventää opiskelemal-

la musiikin hahmottamista. On tosin hyvä muistaa, että 
joskus tieto lisää tuskaa ja pahimmillaan konserteista 
nauttiminen muuttuu ankaraksi analysoinniksi. Musiikin 
hahmottaminen tarkoittaa vanhoja termejä käyttäen 
esimerkiksi teorian, säveltapailun, musiikinhistorian ja 
rakenneanalyysin ymmärtämistä. Hahmottamisen tuek-
si voi lukea muusikoiden elämänkertoja ja katsoa eloku-
via sekä dokumentteja kiinnostuksen kohteista. Seuraa-
valle tasolle päästäkseen, voi opetella itse soittamaan 
jotain soitinta.

Musiikki kuuluu kaikille
Kansalaisopisto mahdollistaa musiikin harrastamiseen 
kaikille. Tarjolla on monenlaista musiikkia sekä yksin 
että ryhmässä. Uskon, ettei musiikkiharrastuksen aloit-
tamiseen ole koskaan liian nuori tai liian vanha. Tiedän, 
että kauan kaapissa pölyttyneen soittimen esiin kaiva-
minen on helpompaa kuin etukäteen uskoisi. Näkemyk-
seni mukaan kaikki ihmiset ovat musikaalisia, kunhan 
korvaa opettaa musiikkiin. Musiikkiharrastuksella on 
monia hyvinvointivaikutuksia. Musiikin harrastaminen 
ryhmässä kokoaa yhteen samanhenkisiä ihmisiä luoden 
tärkeitä sosiaalisia kontakteja, musisointi aktivoi kaikkia 
aivojen osa-alueita korjaten aivojen yhteyksiä ja mu-
siikilla on positiivisia vaikutuksia muistiin, oppimiseen 
sekä mahdollisesti älykkyyteen. Tänä erikoisena ja histo-
riallisena keväänä musiikin merkitys osana kulttuuriam-
me on noussut jälleen esiin. Kaikki tuntuvat kaipaavan 
musiikkia.

Iloa ja onnistumisia
Kapellimestarina ja muusikkona tällä pitkällä musiikin 
matkallani olen oppinut, että musiikin harrastamisen 
tärkein tarkoitus on tuoda ihmisten elämään iloa ja on-
nistumisia. Musiikin kokeminen on moniaistillinen elä-
mys, joka parhaimmillaan herättää järisyttävän vahvoja 
tunteita ja luo elämän mittaisia muistoja. Musiikki voi 
antaa voimaa, nostaa mielialaa tai kantaa surussa. Mu-
siikin harrastajana saa olla tämän kaiken väline, sillä mu-
siikin harrastaminen on musiikin ilon jakamista eteen-
päin. Joskus vain itselle.

HANNA-MARI LEHTONEN
Kuva: Minna Paananen
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119813 SHOW & STREET DANCE 8-12V, ALKEET
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Henttinen Piia
Kurssimaksu 53,00 €
Lastenkurssi
pe 16.30-17.30
18.9.2020-4.12.2020, 14,63 t
15.1.2021-23.4.2021, 17,29 t

Show ja Street -tanssitunti sisältää nimensä mukaises-
ti elementtejä niin näyttävästä showtanssista kuin ka-
tu-uskottavasta streettanssistakin. Tunnilla käytetään 
menevää musiikkia vaihtelevasti tyylien mukaan, ja 
tanssimaan pääseekin niin popin, hiphopin kuin Rn-
B:nkin tahtiin. Tunnilla lämmitellään ja tehdään erilai-
sia tekniikkaharjoituksia, harjoitellaan esiintymistaitoja 
sekä keskitytään näyttävän loppukoreografian tekoon. 
Parhaiten tunnille soveltuvat jalkineeksi tanssilenkkarit 
tai sisälenkkarit. Ilm. 11.9.2020 mennessä

119814 SHOW & STREET DANCE 8-12V, JATKO
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Henttinen Piia
Kurssimaksu 53,00 €
Lastenkurssi
pe 17.30-18.30
18.9.2020-4.12.2020, 14,63 t
15.1.2021-23.4.2021, 17,29 t

Katso kurssikuvaus 119813 kohdalta.
Ilm. 11.9.2020 mennessä

119815 SHOW & STREET DANCE YLI 13V
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Henttinen Piia
Kurssimaksu 53,00 €
Nuortenkurssi  pe 15.30-16.30
18.9.2020-4.12.2020, 14,63 t
15.1.2021-23.4.2021, 17,29 t

Katso kurssikuvaus 119813 kohdalta.
Ilm. 11.9.2020 mennessä

119817 KEHO LIIKKEELLE BRASILIALAISITTAIN 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Riikka Hietakorpi
Kurssimaksu 25,00€
Lyhytkurssi  su 10.00-13.45
20.9.2020-27.9.2020, 8 t

Tanssikurssi niin aloittelijoille, kuin kokeneemmille tans-
sijoillekin. Kurssilla perehdytään brasilialaisten rytmien 
ilmentämiseen tanssissa. Opettaja kertoo musiikista, 
kulttuurista ja tanssiaskelista, samalla mennään vauhdik-
kaasti eteenpäin. Aloitetaan karnevaalisamban ja afro-
vaikutteisen samba-reggaen perusaskelista ja edetään 
ryhmän tahdissa kohti pidempiä tanssisarjoja. Opettaja 
on ohjannut brasilialaisia tansseja reilu 20 vuotta ja käy 
säännöllisesti Brasiliassa opettelemassa viimeisimmät 

trendit. Luvassa jokaiselle jotain ja varmasti iloista ja 
tehokasta tanssin riemua. Kurssi soveltuu kaikille tanssi-
nystäville. Ilm.13.9.2020 mennessä 

LIIKUNTA

830100 KAHVAKUULA 
Kultavuorenkoulu, sali
Loikkanen Lotta
Kurssimaksu 53,00€
ke 17.30-18.30
16.9.2020-25.11.2020, 14,63 t
13.1.2021-21.4.2021, 17,29 t

Tunnilla tutustutaan lajin eri tekniikkoihin ja treenataan 
monipuolisesti koko kehoa kuormittaen. Kehittää voi-
maa ja kestävyyttä. Kurssi sopii kaikille kahvakuulailusta 
kiinnostuneille ja antaa hyviä vinkkejä kotona treenaa-
miseen. Tunnin lopussa tehdään pitkät venyttelyt. Ota 
tunnille mukaan omat kuulat (iso ja pieni) sekä vesipullo 
ja hikipyyhe. Ilm. 9.9.2020 mennessä

830101 KUNTOKAMPPAILU
Kultavuorenkoulu, sali
Loikkanen Lotta
Kurssimaksu 53,00€
ke 18.30-19.30
16.9.2020-25.11.2020, 14,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 17,29 t

Tehdään varjonyrkkeilyä, paritehtäviä ja lihaskuntoa 
erilaisia lyönti- ja potkutekniikoita hyödyntäen. Kunto-
kamppailu on hauska ja monipuolinen tapa liikkua.
Ilm. 9.9.2020 mennessä

830102 KIINTEYDY JA VETRISTY 1
Oriveden Kampus, Klemettisali
Ojala Tarja
Kurssimaksu 53,00 €
ti 15.30-16.30
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Yleiskuntoa ylläpitävää jumppaa musiikin tahdissa. Lo-
pussa kokonaisvaltainen venyttely ja rentoutus. Kurssi 
sopii hyvin tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville.
Ilm. 8.9.2020 mennessä
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830103 KIINTEYDY JA VETRISTY 2
Oriveden Kampus, Klemettisali
Ojala Tarja
Kurssimaksu 53,00 €
ti 16.30-17.30
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Katso kurssikuvaus 830102 kohdalta.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830106 CIRCUIT 
Kuntokuume
Liukkonen Marjo
Kurssimaksu 53,00 €
to 08.00-09.00
17.9.2020-3.12.2020, 14,63 t
14.1.2021-15.4.2021, 17,29 t

Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa kiertoharjoittelua. Tule te-
kemään kunnon hikitreenit heti aamulla!
Ilm.10.9.2020 mennessä

830107 CIRCUIT 2
Oriveden liikuntahalli, kuntosali
Helin Jaana
Kurssimaksu 53,00 €
ma 18.45-19.45
14.9.2020-30.11.2020, 14,63 t
11.1.2021-19.4.2021, 17,29 t

Kuntosalicircuit on kiertoharjoitteluna tehtävä kuntosa-
liharjoitus, joka sopii niin aloittelevalle kuntoilijalle kuin 
jo pidempään salilla käyneelle. Tunnin kestävän treenin 
aikana käydään tehokkaasti läpi kaikki lihasryhmät. Tun-
nilla harjoittelun tehon voi jokainen itse säätää painoilla 
sopivaksi. Kuntosalicircuit alkaa yhteisellä alkulämmitte-
lyllä ja päättyy lyhyeen loppuvenyttelyyn. Kurssi sopii 
kaikille, joka haluaa pitää yllä lihaskuntoaan ohjatusti 
kuntosaliharjoitteiden avulla! Ilm. 7.9.2020 mennessä

830108 HIIT
Kiwilinna
Helin Jaana
Kurssimaksu 50,00€
ma 17.45-18.30
14.9.2020-30.11.2020, 11 t
11.1.2021-19.4.2021, 13 t

HIIT on koko vartalon tehotreeni, jossa lihaskunto- ja 
aerobinen harjoittelu vaihtelevat intervallityyppisesti. 
Tunnilla kuormitetaan koko kehoa, erityisesti isoja li-
hasryhmiä, ja sykkeet nostetaan korkealle. Maksimaa-
liset työsuoritukset ja lyhyet lepovaiheet vuorottelevat. 
Liikkeet tehdään niin omaa kehonpainoa kuin lisäpai-
nojakin hyödyntäen. Teknisesti liikkeet ovat helppoja 
ja niiden suorittamista voi säädellä oman kunnon mu-
kaan. Tunti sopiikin yhtä hyvin niin rankemman treenin 
ystäville kuin kaikille niille, jotka haluavat nostaa omaa 
kuntoaan! Huomioi kuitenkin, että tunti sisältää jonkin 
verran hyppyjä ja juoksemista. HIIT kehittää tehokkaasti 
sykekuntoa, ketteryyttä, koordinaatiota, lihasvoimaa ja 
-kestävyyttä. Ilm. 7.9.2020 mennessä

830109 PUMPPI
Kiwilinna
Murtoniemi Tea
Kurssimaksu 53,00 €
ti 18.00-19.00
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Tehokas lihaskuntotunti, jossa käytetään välineinä levy-
tankoa ja levypainoja. Tunnin aikana käydään koko keho 
läpi lihasryhmä kerrallaan, motivoivan musiikin tahtiin. 
Ei sisällä hyppyjä eikä askelluksia. Sopii hyväkuntoisille 
liikkujille, jotka kaipaavat harjoitteluunsa intensiteettiä 
ja haastetta. Kurssilta saat vinkkejä myös kuntosalihar-
joitteluun, tervetuloa nuoret! Tunnin lopuksi venytellään 
hyvin. Ota mukaan oma matto, vesipullo ja hikipyyhe. 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830113 TASAPAINOJUMPPA
Erälinna
Heletoja Taija
Kurssimaksu 50,00 €
ti 15.45-16.30
15.9.2020-1.12.2020, 11 t
12.1.2021-13.4.2021, 13 t

Tasapainoa ylläpitävää ja parantavaa jumppaa musiikin 
tahdittamana. Liikkeet vahvistavat liikkumiskykyä, lihas-
voimaa ja kehon hallintaa. Soveltuu erinomaisesti seni-
oreille, naisille sekä miehille. Ilm. 8.9.2020 mennessä
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830114 KUNTOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ
Erälinna
Heletoja Taija
Kurssimaksu 53,00 €
ti 16.30-17.30
15.9.2020-1.12.2020, 14,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 17,29 t

Lihaskuntoa vahvistavaa jumppaa musiikin tahtiin. Li-
hasten lämmittelyt askelsarjoilla, monipuoliset lihaskun-
toliikkeet oman kehon vastuksella ja lopuksi venyttelyt. 
Oma jumppamatto välttämätön.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830115 ASAHIN ALKEET JA JATKO 1
Kultavuorenkoulu, sali
Niemi-Junkola Fanny
Kurssimaksu 53,00 €
to 16.00-17.00
17.9.2020-3.12.2020, 14,63 t
14.1.2021-15.4.2021, 17,29 t

Asahi on suomalaisten kehittämä kokonaisvaltainen 
terveysliikunta, joka kohentaa rentoutta, liikkuvuutta ja 
tasapainoa yksinkertaisten toistettavien liikkeiden avul-
la. Se ennaltaehkäisee selän ja hartiaseudun vaivoja. 
Liikkeet ovat rauhallisia, pehmeitä ja ne tehdään hengi-
tyksen tahdissa seisten. Mukavat liikuntavaatteet, suk-
kasillaan tai kevyissä tossuissa. Asahi sopii eri ikäisille 
kuntoon ja sukupuoleen katsomatta.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

830116 ASAHIN ALKEET JA JATKO 2
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
Niemi-Junkola Fanny
Kurssimaksu 53,00 €
to 18.15-19.15
17.9.2020-3.12.2020, 14,63 t
14.1.2021-15.4.2021, 17,29 t

Asahi on suomalaisten kehittämä kokonaisvaltainen 
terveysliikunta, joka kohentaa rentoutta, liikkuvuutta ja 
tasapainoa yksinkertaisten toistettavien liikkeiden avul-
la. Se ennaltaehkäisee selän ja hartiaseudun vaivoja. 
Liikkeet ovat rauhallisia, pehmeitä ja ne tehdään hengi-

tyksen tahdissa seisten. Mukavat liikuntavaatteet, suk-
kasillaan tai kevyissä tossuissa. Asahi sopii eri ikäisille 
kuntoon ja sukupuoleen katsomatta.
Ilm. 10.9.2020 mennessä

830117 VETERAANIEN LIIKUNTA
Kultavuorenkoulu, sali
Peltonen Esko
Kurssimaksu 32,00 €
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Monipuolista voimistelua. Lihaskuntoa ylläpitävää, ke-
hittävää ja huoltavaa venyttelyä. Kevyttä lentopalloa lo-
puksi. Tarkoituksena fyysisen ja henkisen kunnon ylläpi-
täminen ja kehittäminen. Kohderyhmänä seniorit. Tämä 
on kansalaisopiston tukema kurssi.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830120 TAI CHI
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
Zhang Yunfeng
Kurssimaksu 56,00 €
ti 18.30-19.45
15.9.2020-1.12.2020, 18,26 t
12.1.2021-30.3.2021, 18,26 t

Taiji on liikkumista, jossa liikkeet tehdään hitaasti, ruu-
miin paino siirtyy rauhallisesti jalalta toiselle, selkäranka 
pysyy suorassa, pää ylöspäin ojennettuna ja lantio vaa-
kasuorassa. Hitaus sallii uudenlaisia sisäisiä tuntemuksia 
liittyen "chin" (energia, henkäys) virtaamiseen. Huomio 
kohdistuu siihen, mitä sisällämme tapahtuu ja hitaus 
sallii tuntea muita asioita kuin lihakset. Taijissa yhdisty-
vät tarkkaavaisuus, hengitys ja oikea liike. Opetuskieli 
(helppo) englanti. Ilm. 8.9.2020 mennessä

830121 WADO RYU -KARATEN ALKEET
Kultavuorenkoulu, sali
Niemi-Junkola Fanny
Kurssimaksu 48,00 €
to 17.00-18.00
17.9.2020-3.12.2020, 14,63 t
14.1.2021-15.4.2021, 14,63 t

Wado ryu-tyylisuunnan karaten alkeet 12-18 -vuotiail-
le. Perustekniikkaa ja katoja 8.-7. kyu/ oranssiin vyöhön 
asti. Vyökokeet tulee suorittaa jossain wado-tyylin kara-
teseurassa. Verkkarit ja T-paita tai karatepuku.
Ilm. 10.9.2020 mennessä.
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830122 JOOGAN PERUSKURSSI 1 TALVIAINEN
Talviaisten kylätalo
Kurkela Riitta
Kurssimaksu 62,00 €
ti 18.30-20.00
15.9.2020-24.11.2020, 20 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Kurssilla tehdään perusharjoituksin hatha -joogaa, mis-
sä pääpaino on koko kehoa huoltavissa liikkeissä, hen-
gityksessä sekä rauhallisessa tahdissa. Joogan avulla 
voi huolehtia kehon vetreydestä ja joustavuudesta sa-
malla kun mieli rauhoittuu. Jooga antaa myös eväitä 
terveempään elämään kokonaisvaltaisen uudistumisen 
tielle. Kurssi sopii kaikille, sekä aloittelijoille että pitem-
pään jooganneille. Ilm. 8.9.2020 mennessä

830123 JOOGAN PERUSKURSSI 2 AAMU
Oriveden Kampus, Suvantosali
Kurkela Riitta
Kurssimaksu 62,00 €
ke 10.30-12.00
16.9.2020-25.11.2020, 20 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Teemme peruskurssilla helpohkoa hatha -joogaa, jonka 
tarkoituksena on vetreyttää kehoa, rauhoittaa mieltä ja 
edistää joogaajan terveyttä ja elinvoimaa. Harjoitukset 
tehdään rauhallisessa tahdissa, kuitenkaan unohtamat-
ta sinnikkyyttä ja sitkeyttä harjoitusten edetessä. Kurssi 
sopii sekä pitempään jooganneille, että aloitteleville. 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830124 JOOGAN SYVENTÄVÄ JATKOKURSSI
Oriveden Kampus, Suvantosali
Kurkela Riitta
Kurssimaksu 62,00 €
ke 18.30-20.00
16.9.2020-25.11.2020, 20 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Tällä kurssilla jatketaan joogan perusharjoituksia, asa-
noita ja hengitystä, tavoitteena joogan koko ihmistä 
tervehdyttävä ja vetreyttävä vaikutus. Samalla syven-
netään läsnäolon ja rentoutumisen keinoin joogaharjoi-

tuksen rauhoittavia harjoituksia mielen rauhoittamiseksi 
ja elinvoiman palauttamiseksi. Kurssi sopii aiemmin joo-
ganneille harjoituksen syventämiseksi.
Ilm.9.9.2020 mennessä

830125 YINJOOGA
Oriveden Yhteiskoulu, pikkusali
Moilanen Mia
Kurssimaksu 62,00 €
to 18.45-20.15
17.9.2020-3.12.2020, 20 t
14.1.2021-15.4.2021, 26 t

Yinjooga kutsuu pysähtymään ja rentoutumaan hi-
taudellaan. Asanoissa viivytään muutamia minuutteja 
kerrallaan tunnustellen kehon tuntemuksia. Yinjooga 
rauhoittaa ja rentouttaa ollen erinomaista vastapainoa 
kiireiselle ja mahdollisesti stressaavalle arjelle. Ota mu-
kaan joogamatto, viltti ja villasukat, myös bolsteri jos 
sinulla on, tai tyyny on hyvä lisävaruste. Koska tunnilla 
ei tule hiki, kannattaa pukea pitkähihaiset ja -lahkeiset 
joustavat vaatteet. Kurssi sopii kaikille jotka osaavat is-
tua ja maata :) Ilm. 10.9.2020 mennessä   
    

830126 HATHAJOOGAN ALKEET
Oriveden Yhteiskoulu, pikkusali
Moilanen Mia
Kurssimaksu 62,00 €
to 17.00-18.30
17.9.2020-3.12.2020, 20 t
14.1.2021-15.4.2021, 26 t

Hathajoogaa aivan alusta lähtien. Hathajooga on kehoa 
kuuntelevaa klassista lempeää joogaa, jossa hengitys 
yhdistyy liikkeeseen. Riittää, että osaat istua ja maata, 
kaiken muun opetan. Ota mukaan joogamatto, viltti ja 
villasukat. Ilm. 10.9.2020 mennessä

830130 TOIMINNALLINEN TREENI
Oriveden liikuntahalli
Myllykoski Salla-Mari
Kurssimaksu 50,00 €
to 17.45-18.30
17.9.2020-3.12.2020, 11 t
14.1.2021-15.4.2021, 13 t

Toiminnallinen treeni toteutetaan liikuntahallin yläker-
rassa hyödyntäen juoksutilaa, kuntopalloja, levypaino-
ja, kahvakuulaa sekä oman kehon painoa. Koko keholle 
suuntautuvassa treenissä nostetaan välillä sykettä ja 
haastetaan lihaskestävyyttä monipuolisesti. Treeniä to-
teutetaan kiertoharjoittelu -tyyppisesti. Oman treenin 
rasittavuutta voi säädellä painoilla ja treeniteholla oman 
kunnon mukaan. Musiikkia tunnilla käytetään taustalla. 
Treeni sopii hyväkuntoisille ja hikisestä treenistä pitä-
ville miehille ja naisille, joilta onnistuu niin hypyt kuin 
juoksutkin. Ilm. 10.9.2020 mennessä
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830137 KEHONHUOLTOTUNTI
Kiwilinna
Helin Jaana
Kurssimaksu 53,00€
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020, 14,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 17,29 t

Kehonhuoltotunnilla liikutaan tehokkaasti niin oman 
kehon painoa kuin erilaisia apuvälineitäkin hyödyntäen. 
Tunti koostuu lämmittelyosuudesta, vaihdellen erilai-
sista lihaskunto- ja tasapainoharjoitteista sekä lyhyestä 
loppuvenyttelystä. Lihaskuntoharjoitteluosuudessa har-
joitamme koko kehoa keskittyen erityisesti vartaloa tu-
kevien selän ja vatsan alueen lihasten voimistamiseen, 
sillä hyvä keskivartalon lihaksisto tukee tasapainoamme 
ja toimintaamme tavallisissa arjen askareissa. Tunti ei si-
sällä vaikeita koreografioita ja se sopii kaiken ikäisille ja 
-kuntoisille liikkujille, jotka haluavat vahvistaa kehoaan 
monipuolisesti ja tehokkaasti! Ilm. 9.9.2020 mennessä

830138 SYVÄVENYTTELY
Kiwilinna
Helin Jaana
Kurssimaksu 53,00€
ke 19.00-20.00
16.9.2020-2.12.2020, 14,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 17,29 t

Syvävenyttelytunnin alussa on kevyt ja lyhyt alkulämmit-
tely, jonka jälkeen tunti etenee rauhallisesti venytellen. 
Tunnilla kaikki kehon lihakset käydään huolellisesti läpi 
pitkäkestoisilla venytyksillä, samalla hengitystä syven-
täen ja kehoa tietoisesti rentouttaen. Tunnin tavoite 
on vähentää kehon jäykkyyttä, siitä aiheutuvia kipuja ja 
ryhtivirheitä sekä lisätä liikkuvuutta. Säännöllisellä har-
joittelulla ryhti ja nivelten liikkuvuus paranee ja hengitys 
kulkee vapaammin. Syvävenyttelytunti on erityisen hyvä 
niille, jotka ovat jäykkiä ja kankeita, mutta myös aktii-
viliikkujille edistämään kehon palautumista. Tunnille on 
hyvä laittaa lämpimästi päälle! Ilm. 9.9.2020 mennessä

830143 VÄSTILÄN KUNTOPIIRI
Västilän Voimantalo
Helin Jaana
Kurssimaksu 53,00 €
to 17.00-18.00
17.9.2020-26.11.2020, 13,3 t
14.1.2021-15.4.2021, 17,29 t

Kuntopiiri on kehon vastuksella ja erilaisilla välineillä 
tehtävää harjoittelua, jolla parannetaan sekä lihaskun-
toa että kestävyyttä. Sopii kaikille.
Ilm. 7.9.2020 mennessä

KIELET

ENGLANTI

120313 ENGLISH 3
Oriveden yhteiskoulu
Helin Jaana
Kurssimaksu 63,00€
ti 16.30-18.00
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Tervetuloa opiskelemaan englantia! Kurssilla opiskel-
laan englannin perusteita suullista kielitaitoa ja sanastoa 
painottaen, tavoitteena oppia ymmärtämään ja itsekin 
puhumaan englantia tavallisimmissa kielenkäytöntilan-
teissa. Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden English2:lle, 
mutta kurssille ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, vaik-
kei aiemman lukuvuoden kurssille olisikaan osallistunut. 
Riittää kun olet joskus hieman englantia opiskellut ja 
kaipaat kielitaitoosi kertausta. Mukaan pääset aivan 
varmasti! Kurssikirjana Everyday English 3 (Holopainen, 
Silventoinen & Ylönen). Ilm. 8.9.2020 mennessä

120314 LET`S KEEP LEARNING!
Oriveden yhteiskoulu
Helin Jaana
Kurssimaksu 63,00€
ti 18.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Tule mukaan kohentamaan ja ylläpitämään englan-
nin kielen taitoasi! Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden 
English 4 -kurssille, mutta kurssi sopii kaikille joitakin 
vuosia englantia opiskelleille, jotka haluavat kerrata 
perusrakenteita ja sanastoa ja saada lisää sujuvuutta ja 
varmuutta englannin puhumiseen. Luemme ja keskus-
telemme ajankohtaisista ja kurssilaisia kiinnostavista ai-
heista, sekä harjoittelemme käytännön englantia moni-
puolisin harjoituksin. Kurssilla ei ole käytössä oppikirjaa, 
materiaalin tuo opettaja. Welcome!
Ilm. 8.9.2020 mennessä
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SAKSA

120321 HALLO-SAKSA 1
Oriveden yhteiskoulu
Natukka Kirsi
Kurssimaksu 63,00 €
ti 18.50-20.20
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Tervetuloa saksan alkeitten jatkokurssille. Rauhalliseen 
tahtiin etenevällä kurssillamme voit myös jatkaa jos-
kus kesken jääneitä saksan opintojasi tai kerrata kou-
lusaksaasi. Jatkamme Hallo 1 oppikirjan kappaleesta 5 
eteenpäin. Kurssi sopii saksaa 1-3 vuotta kansalaisopis-
tossa lukeneille tai koulusaksan kertaajille.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

120322 HALLO-SAKSA 3
Oriveden yhteiskoulu
Natukka Kirsi
Kurssimaksu 63,00 €
ti 17.15-18.45
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-13.4.2021, 26 t

Tervetuloa jatkamaan saksan opiskelua Hallo 3 oppikir-
jan parissa. Kurssillamme keskitytään puheen harjoit-
teluun ja sanavaraston laajentamiseen. Opimme myös 
uusia rakenteita ja kertaamme vanhoja. Kurssi sopii esi-
merkiksi 3-5 vuotta kansalaisopistossa saksaa opiskel-
leile tai koulusaksan kertaajille. Ilm. 8.9.2020 mennessä

RANSKA

120319 RANSKAN ALKEIDEN KERTAUSKURSSI
Oriveden yhteiskoulu
Niemelä Päivi
Kurssimaksu 61,00 €
Lauantaikurssi  la 12.00-13.30
19.9.2020-5.12.2020, 20 t
16.1.2021-17.4.2021, 24 t

Bonjour! Tervetuloa kertaamaan ranskan kielen perus-
teita reippaassa tahdissa! Tavoitteenamme on selviytyä 
matkailupainotteisissa arkielämän tilanteissa eritoten 
suullisesti. Kurssi sopii ranskan kielen perusteita aiem-
min opiskelleille kertaajille, mutta myös reippaasta 
etenemistahdista pitäville ranskan kielen aloittelijoille. 
Ilm. 12.9.2020 mennessä

ESPANJA

120317 ESPANJAN KIELEN JATKOKURSSI
Oriveden yhteiskoulu
Niemelä Päivi
Kurssimaksu 63,00 €
ke 18.20-19.50
16.9.2020-2.12.2020, 22 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opiskelua! Tu-
tustumme paremmin mm. Kanariansaariin, Galiciaan 
ja Latinalaiseen Amerikkaan. Asioimme mm. vaateliik-
keessä, kerromme viimeaikaisista tapahtumista ja ku-
vailemme mm. luontoa, säätä ja asumista. Rakenteista 
mm. gerundi, perfekti ja adjektiivien vertailu tulevat 
tutuiksi. Tavoitteenamme on oppia käyttämään kieltä 
eri viestintätavoin tilanteeseen sopivalla tavalla. Laajen-
namme läpikäytyjä asioita eri lisämateriaalien avulla ja 
tutustumme espanjankielisen maailman ajankohtaisiin 
juhlapäiviin sekä uutisiin lukuvuoden kuluessa. Oppikir-
ja: Ventana 2 (kplt 2-8) Tekijä: Ahlava & al. Sanoma Pro 
Oy. Ilm. 8.9.2020 mennessä

120318 ESPANJAA EDISTYNEIMMILLE
Oriveden yhteiskoulu
Niemelä Päivi
Kurssimaksu 63,00 €
ke 16.45-18.15
16.9.2020-2.12.2020, 22 t
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opiskelua! Pää-
paino on matkailijalle tärkeissä ja hieman haastavam-
missa suullisissa viestintätilanteissa, mutta harjoitte-
lemme muitakin kielitaidon osa-alueita. Aiheinamme 
ovat mm. uutiset, maaseutu, tv-ohjelmat ja ruoanlaitto. 
Asioimme myös mm. verotoimistossa, optikolla ja kiin-
teistönvälittäjällä. Opimme lisää mm. relatiivipronomi-
neista sekä syvennämme kielen ymmärrystä ja tuotta-
mista konditionaalilla ja subjunktiiveilla. Kartutamme 
kulttuuri- ja yhteiskuntatietouttamme espanjankielises-
tä maailmasta eri lisämateriaalien avulla. ¡Nos vemos 
pronto! Oppikirja: Fantástico 4 (kplsta 2 ’), Sanoma Pro 
Oy, Ahtola Álvarez Reyes Kaasinen Laine Taitotaso: B1 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

Uusi
kurssi!



35

KIINA

120324 KIINAN KIELEN JATKOKURSSI
Oriveden lukio
Zhang Yunfeng
Kurssimaksu 60,00 €
ti 16.30-18.00
15.9.2020-1.12.2020, 22 t
12.1.2021-30.3.2021, 22 t

The course focuses on spoken Chinese. The topics are 
based on daily life communication. At the same time 
we practise a little Chinese characters and Chinese cul-
ture will also be introduced in the course. We use Zou 
Ba as text book. Ilm. 8.9.2020 mennessä

TIETOTEKNIIKKA

340108 KANSALAISEN DIGITAIDOT
- ANDROID-LAITE TUTUKSI
Oriveden yhteiskoulu
Sutinen Pirkko
Kurssimaksu 35,00 €
Vain kevätlukukauden
ke 17.00-18.30
13.1.2021-14.4.2021, 26 t

Onko sinulla älypuhelin tai tabletti, jolla voisi varmaan 
tehdä vaikka mitä jos vain osaisi? Tällä kurssilla pereh-
dytään Android puhelimen (esim. Samsung, Nexus, 
Huawei, LG) tai tabletin käyttöön. Kurssi etenee seni-
oritahdilla rauhallisesti. Etukäteen ei tarvitse osata mi-
tään. Oma laite mukaan sillä tarkoituksena on, että opit 
käyttämään juuri sitä omaa laitettasi.
Ilm. 6.1.2021 mennessä

340109 KANSALAISEN DIGITAIDOT
- SOSIAALINEN MEDIA
Oriveden yhteiskoulu
Sutinen Pirkko
Kurssimaksu 27,00 €
Lyhytkurssi
ke 17.00-18.30
16.9.2020-21.10.2020, 10 t

Tutustutaan Sosiaaliseen median yleisimpiin palvelui-
hin, ainakin Facebookiin, Whatsappiin ja Instagram-
miin. Painotetaan eri palveluja sen mukaan mikä osal-
listujia kiinnostaa. Ilm. 8.9.2020 mennessä

340110 KANSALAISEN DIGITAIDOT
- OFFICE OHJELMAT HALTUUN
Oriveden yhteiskoulu
Sutinen Pirkko
Kurssimaksu 27,00 €
Lyhytkurssi
ke 17.00-18.30
28.10.2020-25.11.2020, 10 t

Perusteet Wordin ja Excelin käytöstä. Rauhalliseen 
tahtiin etenevä kurssi aloittelijoille. Kurssi sopii kaikille 
jotka tarvitsevat Office ohjelmien parempaa osaamista. 
Ilm. 21.10.2020 mennessä

HISTORIA

130101 KESKUSTELLAAN VANHOISTA ASIOISTA
Leväslahden Pvy :n talo
Helin Jouko
Kurssimaksu 35,00 €
Joka 4.vko
to 19.00-21.00
17.9.2020-10.12.2020, 8,01 t
14.1.2021-8.4.2021, 10,68 t

Mielenkiintoista keskustelua ja muistelua vapaassa 
muodossa. Toivotaan uusiakin ihmisiä mukaan muiste-
lemaan. Vanha perinne katoaa jos ei sitä kerätä talteen. 
Tähän asti keskustelut on äänitallennettu. Sopii kaikille, 
jotka haluavat kertoa tai kuunnella menneistä asioista. 
Keskustellaan pienellä ryhmällä; joku muistaa osan ta-
pahtumasta, toinen voi jatkaa. Kokoontuminen joka 4. 
viikko. Ilm. 10.9.2020 mennessä
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130104 SUKUTUTKIMUS - JATKOKURSSI 
Oriveden yhteiskoulu
Lundén Sara
Kurssimaksu 57,00 €
Joka toinen viikko
ma 18.00-20.00
21.9.2020-30.11.2020, 16,02 t
18.1.2021-26.2.2021, 18,69 t

Työskenteletkö kirkonkirjatietojen kanssa, mutta tarvit-
set vielä lukuapua käsialoihin? Käytätkö kirkonkirjojen 
rinnalla jo henkikirjoja ja muita täydentäviä aineistoja? 
Sukututkimuksen jatkokurssilla jatkamme sukututkimus-
ta ryhmän tuella ja etsimme ratkaisuteitä tutkimuksen 
ongelmakohtiin. Harjoittelemme uusien ajankohtaisten 
digitaalisten aineistojen käyttöä ja kertaamme reittejä 
aikaisemmin käyttämiimme aineistoihin. Harjoittelem-
me oman tutkimuksen tarkentamista lähdetiedoilla ja 
omien muistiinpanojen työstämistä julkaistavaan muo-
toon. Kirkonkirja-aineistojen rinnalla käytämme mm. 
digitoituja henkikirjoja sekä sotilas- ja kartta-aineistoja. 
Kurssiin sisältyy omakustanteinen vierailu-/työskente-
lypäivä arkistossa, arkistopäivän kohde ja ajankohta 
tarkennetaan kurssin alkaessa. Sukututkimus on kivaa! 
Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet jo käynyt sukututki-
muksen alkeiskurssin ja haluat jatkaa työskentelyä oman 
sukututkimuksesi kanssa. Kurssilla voit edetä omassa 
tahdissa ja viedä omaa tutkimustasi eteenpäin. Sukutut-
kimuksen jatkokurssi sopii kaikenikäisille ja kurssilla voit 
työskennellä myös työparin kanssa. Tietokonetaidoista 
on apua, sillä työskentelemme pääasiassa digitoitujen 
aineistojen kanssa. Ilm. 14.9.2020 mennessä

340106 TUTUSTUTAAN ARKISTOON 
- SUKUTUTKIMUKSEN ARKISTOPÄIVÄ
Toimipaikka avoin
Sara Lundén
Kurssimaksu 15 e
Lyhytkurssi
kurssipäivä sovitaan myöhemmin 6 t

Haluatko löytää uudempia kirkonkirja- tai henkikirjatie-
toja 1900-luvulta, päästä lainhuutokortiston avulla su-
vun kiinteistöjä koskevien asiakirjojen jäljille tai muuten 
vaan nähdä minkälaisia aineistoja Kansallisarkistosta 
löytyy sukututkimuksen avuksi? Sukututkimuksen 
tekeminen onnistuu nykyään paljolti digitoitujen aineis-
tojen avulla ja tietokoneella oman työpöydän ääressä, 
mutta arkistoissa on edelleenkin mielenkiintoisia aineis-
toja, joihin kannattaa tutustua. Lähde mukaan Sukutut-
kimuksen vierailu-/työskentelypäivään Kansallisarkiston 
toimipisteeseen Hämeenlinnaan, Turkuun, Jyväskylään 
tai Helsinkiin. Arkistopäivän ajankohta ja kohde vahvis-
tuvat sukututkimuskurssien alkaessa kurssilaisten toi-
veiden mukaan. Työskentelypäivä voi sijoittua syys- tai 
kevätlukukaudelle. Työskentelypäivänä tutkitta-
vien aineistojen ennakkotilaukset voi tehdä arkistoon 
Kansallisarkiston Astia-verkkopalvelun kautta (https://
arkisto.fi), ja harjoittelemme ennakkotilausten ja käyt-
tölupien tekemistä kurssilla. Kurssipäivä sovitaan myö-
hemmin kurssilaisten kanssa.

KOTITALOUS

810851 VALMISTAUDUTAAN JOULUUN
YHDESSÄ PERHEEN KANSSA
Oriveden yhteiskoulu
Löytty-Rissanen Minna
Kurssimaksu 24,00€/koko perhe
Lyhytkurssi
ma 18.00-20.15
to 18.00-20.15
19.11.2020-26.11.2020, 6 t

Lapsiperheille, jotka ovat innostuneita leipomaan ja 
tekemään ruokaa yhdessä. Joulu on kristillinen juhla 
ja siihen valmistaudutaan esim. leipomalla ja valmista-
malla erilaisia jouluisia leivonnaisia ja ruokia. Kurssilla 
tutustutaan kristillisiin jouluperinteisiin, kokataan ja her-
kutellaan yhdessä perheen kanssa. Kurssi kokoontuu 
kahtena iltana. Kurssi toteutetaan yhdessä Oriveden 
seurakunnan kanssa. Materiaalimaksu: aikuinen 10€, 
lapsi 5€. Ilm. 1.11.2020 mennessä

810852 PÄÄSIÄISPERINTEITA LAPSIPERHEILLE
Oriveden yhteiskoulu
Löytty-Rissanen Minna
Kurssimaksu 24,00€/koko perhe
Lyhytkurssi
ke 17.30-20.30
to 17.30-20.30
24.3.2021-25.3.2021, 8 t

Pääsiäinen on kristillinen juhla, jota juhlistetaan monin 
tavoin myös kotona. Kurssilla tutustaan kristillisiin juh-
laperinteisiin, leivotaan ja laitetaan pääsiäisleivonnaisia 
ja -ruokia yhdessä perheen kanssa. Kurssi on lapsiper-
heille, jotka ovat innostuneita leipomaan ja laittamaan 
ruokaa yhdessä. Kurssi kokoontuu kahtena iltana. Ma-
teriaalimaksu: aikuinen 10€, lapsi 5€. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Oriveden seurakunnan kanssa.
Ilm. 17.3.2021 mennessä
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YLEISÖLUENNOT

Varaudumme poikkeustilanteen jatkumiseen syksyllä 
2020, joten kaikkiin yleisöluentoihin on ennakkoilmoit-
tautuminen. Tämä koskee myös maksuttomia luentoja. 
Luentojen maksimikapasiteetti selviää vasta syksyllä, jo-
ten seuraathan tiedotustamme. Ilmoittautumalla ajoissa 
varmistat pääsysi luennolle!

009827 ERITYISHERKKYYDEN VOIMAVARAT
Kaupungin valtuustosali
Satri Janna
Kurssimaksu 15,00 €
ke 16.30-18.45
20.1.2021, 3 t

Noin joka viides ihminen on erityisherkkä. Yhdistäviä 
ominaisuuksia ovat aistien, tunteiden ja hermoston 
herkkyys, mutta jokaisella on yksilölliset kykynsä ja lah-
jansa, joiden kukoistukseen herättämisessä tukea anta-
va ympäristö voi auttaa. Luennolla lähestymme aihetta 
myös herkkien lasten ja nuorten tukemisen kannalta. 
Ilm. 13.1.2021 mennessä.

009836 EVÄITÄ ARKEEN - TERVE NUORI!
- NUOREN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI 
Kaupungin valtuustosali
Kari Jaana
Maksuton luento
to 18.00-20.00
24.9.2020, 2 t

Terve Nuori! –hanke on jatkohanke Oriveden Liikkuva 
Opiskelu –hankkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukemassa hankkeessa painotetaan liikkeen lisäämistä 
sekä fyysisen opiskelukyvyn parantamista, mutta samal-
la pyritään vaikuttamaan myös henkiseen hyvinvoin-
tiin. Luennolla avataan hieman Terve Nuori! –hanketta 
ja sen toimintaa sekä kuullaan etäyhteydellä Vuokatti 
Sport Academyn Jaana Karin luento erilaisista Liik-
kujatyypeistä sekä niiden merkityksestä. Toisen osan 
luennosta pitää Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) siitä, 
miten huoltajana voi tukea nuoren fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia ja olla osana sitä koulun ulkopuolella. Ilm. 
17.9.2020 mennessä.

009837 EVÄITÄ ARKEEN
- PERUSTYÖKALUJA PARISUHTEEN
RISTIRIITOIHIN
Seurakuntakeskus, Orivesi
Seppänen Arja
Maksuton luento
to 18.00-20.00
11.11.2020, 2 t

Luento tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja kohdata ra-
kentavalla tavalla ristiriitoja. Luento sisältää neljä yleistä 
tapaa kohdata ristiriitoja. Työkalut keskittyvät yhteistyön 
vahvistamiseen ristiriitatilanteissa. Miten siis hiomapa-
peri, suurennuslasi tai mitta liittyvät ristiriitojen ratkaise-
misen työkaluihin? Luennoitsijana toimii parisuhdekou-
luttaja ja Kangasalan seurakunnan perheterapeutti Arja 
Seppänen. Ilm. 4.11.2020 mennessä.

009838 EVÄITÄ ARKEEN
- LASTEN JA NUORTEN MEDIAN KÄYTTÖ SEKÄ
SOSIAALISEN MEDIAN ILMIÖT
Oriveden Kampus, kaupungin nuorisotilat
Linna Esa
Maksuton luento
to 18.00-20.00
23.2.2021, 2t

Luennolla käsitellään lasten ja nuorten median käyttöä 
sekä sosiaalisen median ilmiöitä eri näkökulmista. Tilai-
suudessa varataan aikaa keskustelulle. Tervetulleita ovat 
huoltajat, vanhemmat ja aiheesta kiinnostuneet Esa Lin-
na on mediakasvatuksesta ja mediatoiminnasta vastaa-
va nuorisonohjaaja, jonka vastuualueisiin Jyväskylässä 
kuuluvat myös viestinnän tehtävät ja nuorten tieto- ja 
neuvontatyö. Linna on myös Nuorisotyö-lehden päätoi-
mittaja. Hän on vetänyt noin kymmenen vuoden aikana 
ala- ja yläkoulun vanhempainiltoja, joiden aiheina ovat 
internet, sosiaalinen media ja digitaalinen pelaaminen, 
mediakasvatus ja pelikasvatus. Ilm. 16.2. mennessä.

009839 EVÄITÄ ARKEEN
- ILOA VANHEMMUUTEEN JA
TYÖKALUJA ARKEEN
Tila tarkentuu myöhemmin
Cacciatore Raisa
Maksuton luento
to 17.30-19.30
17.3.2021, 2 t

Jokainen yksilö kokee elämää omalla tavallaan. Kaik-
ki tunteet ovat oikein ohjattuina voimavara. Lapsen ja 
nuoren itsetunto on sekin tunne ja jatkuvassa muutok-
sessa. Kuinka ylläpidetään yhteispeliä ja puhevälejä? 
Miten valaa uskoa ja kannustusta niin, että elämänilo 
säilyisi kaikkien kieltojen, vaatimusten ja rajoitusten vii-
dakossa. Miten suhtaudut kiukkuun ja pettymykseen? 
Miten opetat elämänhallintaa? Pärjäätkö itse? Ajatuksia 
ilon vahvistamiseen. Innostus ja tunteitten hallinta aut-
tavat löytämään oman polun. Ilm. 10.3. mennessä.
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009840 ÄLYKÄS INTUITIO
- MITEN KÄYTÄMME SITÄ?
Tila tarkentuu myöhemmin
Raami Asta
Maksuton luento
ti 17.30-19.00
28.1.2021-28.10.2021, 2 t

Asta Raami, taiteen tohtori, väitteli intuition käytöstä 
ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015. Astan uusin 
teos INTUITIO3 käsittelee intuition potentiaalia mah-
dottomilta vaikuttavien ongelmien ratkaisussa. Ihmeet 
ovat ratkaisuja joiden logiikka on piilossa. Ja kun intui-
tion tuoma tieto ei toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, 
logiikasta ei yksinkertaisesti ole apuvälineeksi. Päättely 
voi kuljettaa meidät vain tiettyyn pisteeseen saakka – 
siihen asti mihin tosiasiat riittävät. Intuition näkökulmas-
ta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä 
nähdä ratkaisuja. Läpi historian maailmassa on elänyt 
ihmisiä, jotka ovat osanneet ratkaista mahdottomalta 
vaikuttavaa. Näiden keksijöiden, nobelistien ja luovien 
nerojen ajattelua on tutkittu ja he ovat itse kertoneet, 
miten ovat kyenneet näkemään ja luomaan radikaalia 
uutta. Keskeisenä menetelmänä on taito hyödyntää in-
tuitiota. Ilm. 21.1. mennessä.

MUU KOULUTUS

009867 TÄHTITIETEEN VIIKONLOPPU 
Oriveden yhteiskoulu
Ryynänen Kyösti
Kurssimaksu 30,00€
Viikonloppukurssi  la 11.00-16.30
su 11.00-16.30
26.9.2020-27.9.2020, 12 t

Tällä kurssilla tutustutaan tähtitieteellisiin tutkimusme-
netelmiin, havaintolaitteisiin sekä Universumin raken-
teisiin ja toimintaan. Maailmankaikkeutta tarkastellaan 
sen kokonaisuuden kannalta, miten se on kehittynyt, 
minkälaisia rakenteita siinä tällä hetkellä on ja minkä-
laiseksi se tulee muuttumaan. Fysiikka erittelee neljä 
perusvoimaa; vahva ydinvoima, heikko ydinvoima, säh-
kömagneettinen voima ja gravitaatio. Näiden voimien 
avulla maailmankaikkeuden alkua voidaan mallintaa, 
samoin kuin tähtienvälisen aineen kertymistä galakseik-
si ja edelleen aurinkokunniksi planeettoineen. Edelleen 
kosmologiset mallit ja havainnot kaukaisista galakseista 
antavat tietoa maailmankaikkeuden tulevasta kehityk-
sestä. Havaintolaitteissa keskitytään uusimpiin, ja ra-
kenteilla oleviin, teleskooppeihin ja satelliitteihin, sekä 
lähivuosina käyttöönotettaviin uusiin avaruusalus-tyyp-
peihin. Fotometrinen, spektrografi nen ja polarimetri-
nen kohteen tutkiminen sen lähettämän, absorboiman, 
läpikulkeneen tai heijastuneen valospektrin avulla. Säh-

kömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksien antama 
tieto säteilylähteestä esim. tähden pintakerroksista, 
sekä eri aallonpituuksilla toimivien ilmaisimien rakenne 
ja toiminta. Uusimpina muina tekniikoina tutustutaan 
mustien aukkojen kuvantamiseen ja gravitaatioaaltojen 
havaitsemiseen. Matemaattisia ja fysikaalisia laskuja ei 
kurssilla käytetä, vaan lähestymistapana on keskeisiin 
käsitteisiin tutustuminen lähinnä kuvamateriaalia apuna 
käyttäen. Tietokoneiden mahdollisuuksia tähtitieteessä 
esim. teleskooppien ja niiden peilien ohjauksessa, ku-
vadatan käsittelyssä ja mallisimulaatioissa, esitellään ly-
hyesti. Kurssi sopii kaikille maailmankaikkeudesta ja sen 
tutkimisesta kiinnostuneille. Ilm. 19.9.2020 mennessä

009868 ASTROBIOLOGIAN VIIKONLOPPU
Oriveden yhteiskoulu
Ryynänen Kyösti
Kurssimaksu 30,00€
Viikonloppukurssi  la 11.00-16.30
su 11.00-16.30
20.-21.2.2021, 12 t

Tällä kurssilla tutustutaan astrobiologiaan tieteenä ja 
sen antamaan tietoon elämän välttämättömistä ja riit-
tävistä ehdoista maailmankaikkeudessa. Tavoitteena 
on määritellä universaalisti mitä elämä on, ja millaisissa 
olosuhteissa ja paikoissa sen voidaan ajatella saavan 
alkunsa. Oman planeettamme elämä muodostaa siis 
yksittäistapauksen, ja toistaiseksi ainoan tuntemamme 
elämänmuodon. Kurssilla pyritään vastaamaan seuraa-
vanlaisiin kysymyksiin: Mikä kaikki tekee Universumista 
elämälle suotuisan? Voisiko muunlaisissa maailman-
kaikkeuksissa olla elämää? Minkälaiset vaihtoehtoiset 
biokemiat olisivat muualla Aurinkokunnassa ja muita 
tähtiä kiertävillä eksoplaneetoilla todennäköisimpiä? 
Minkälaisiksi eliöt toisenlaisissa olosuhteissa alkaisivat 
kehittymään? Tällaiset toisenlaiset ympäristöt voivat 
olla esim. vähäenergisiä tai suurenergisiä, useamman 
kuin yhden keskustähden planeettakuntia, pinnaltaan 
pelkkää mannerta tai merta olevia eksoplaneettoja, 
massaltaan joko paljon Maata pienempiä tai suurem-
pia, samoin kuin atmosfääriltään Maasta poikkeavia 
eksoplaneettoja. Astrobiologinen tutkimus hyödyntää 
biologian tietämystä. Esimerkiksi omalta planeetal-
tamme tunnetaan erilaisissa ääriolosuhteissa viihtyviä 
ekstremofi ileja, jotka selviäisivät sellaisinaan muuallakin 
Aurinkokunnassa. Tähtitiede kartoittaa koko ajan lisää 
maailmankaikkeutta ja samalla löytyy uusia elämälle 
suotuisia paikkoja. Mahdollinen yksinkertainen elämä 
toisella planeetalla vaikuttaisi mm. eksoplaneetan pin-
nan väriin ja atmosfäärin koostumukseen, mitkä kum-
matkin paljastuisivat poikkeamina spektritutkimuksissa. 
Älykkäiden elämänmuotojen käyttämät teknologiat ja 
kulttuurit erottuisivat luonnollisista ympäristöistä. Oma-
na tutkimushaaranaan laboratorioissa pyritään luomaan 
keinoelämää ja selvittämään millaista elämä yksinkertai-
simmillaan voisi olla. Mahdollisesti toimivia elämän bio-
kemioita pyritään löytämään myös tietokonemallinnuk-
sen avulla. Kurssi sopii kaikille elämästä universaalisti 
kiinnostuneille. Samalla ymmärrys oman planeettamme 
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elämän alkuolosuhteista, kehityshistoriasta ja erityispiir-
teistä syvenee. Ilm. 13.2.2021 mennessä

009862 AIVOT VIRKEIKSI OIKEILLA
VALINNOILLA JA AIVOTREENILLÄ!
Oriveden yhteiskoulu
Helin Jaana
Kurssimaksu 30,00€
ma 15.45-17.15
11.1.2021-29.3.2021, 22 t

Aivojemme terveys ja toimintakyky ovat tärkeitä tee-
moja iästä riippumatta läpi elämän. Aivoterveydellä 
tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveel-
liset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, 
uni, stressin hallitseminen sekä aivojen sopiva haasta-
minen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan 
jatkuvasti, ja aivojen muokkautuminen ja niiden terve-
ydestä huolehtiminen onkin elinikäinen prosessi. Kurs-
silla saat monipuolista ja tärkeää tietoa aivoterveyteen 
vaikuttavista tekijöistä ja opit kuinka omilla valinnoillasi 
ja toimintatavoillasi voit vaalia aivojesi terveyttä. Käsit-
telemme joka kokoontumiskerralla luento- ja keskuste-
lutyyppisesti yhden aihealueen aivoterveyteen liittyen, 
jonka jälkeen haastamme aivojamme erilaisin moni-
puolisin harjoituksin. Kurssilta saat paljon konkreettisia 
vinkkejä aivojesi optimaalisen suorituskyvyn ylläpitoon! 
Kurssi sopii kaikenikäisille aivojensa hyvinvoinnista kiin-
nostuneille. Ilm. 4.1.2021 mennessä

009865 MINDFULNESS -TYÖPAJA:
HYVÄÄ LÄSNÄOLOA ARKEEN
Järjestöjen talo
Sirkkilä Hannu
Kurssimaksu 23,00€
la 10.00-14.30
14.11.2020-14.11.2020, 5 t

Työpajan tavoitteena on hyväksyvän tietoisen läsnäolon 
edistäminen. Päivän aikana teemme harjoituksia, jotka 
antavat valmiuksia havainnoida kehon tuntemuksia, 
ajatuksia, tunteita ja tapoja reagoida arjen tilanteissa. 
Keskustelemme harjoitusten myötä esiin nousevis-
ta kokemuksista ja tuntemuksista. Käymme myös läpi 
mindfulnessin lähtökohtia ja osallistujat saavat käytän-
nön vinkkejä, miten mindfulnessia voi omassa elämäs-
sä käyttää. Osa harjoituksista tehdään makuulla, joten 
varaa mukaan jumppapatja, mutta kyseiset harjoitukset 
voidaan myös tehdä tuolilla istuen. Työpajan puolivä-
lissä pidämme lounastauon, joten varaa mukaan syö-
mistä. Työpajan harjoitukset eivät edellytä aiempaa 
kokemusta ja ne tehdään hyvin lempeällä otteella. Oh-
jaajana Hannu Sirkkilä, Mindfulness -ohjaaja CFM®
Ilm. 7.11. mennessä.

009863 ”NÄIN MINA HALUAN ASUA
TULEVAISUUDESSA” -KURSSI
Kultavuorenkoulu
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
HUOM! Maksuton kurssi!
ke 18.00-19.30
23.9.2020-28.10.2020, 8 t

Näin minä haluan asua tulevaisuudessa -kurssi toteu-
tetaan syksyllä 2020 nuorille sekä heidän vanhem-
milleen/ läheisilleen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Oriveden seudun 
kansalaisopiston, Oriveden kaupungin sekä Tampe-
reen kaupungin vammaispalveluiden kanssa. Kurssiin 
kuuluu yhteinen aloitustapaaminen, kolme tapaamista 
läheisille ja kolme tapaamista nuorille (samaan aikaan). 
Kurssikokonaisuuden sisältöjä mm. • Yksilökeskeinen 
elämänsuunnittelu • Näin minä haluan asua-työkirja • 
Tietoa, tukea ja kokemuspuheenvuoroja. Jos ha-
luat voit ottaa tapaamisille mukaan tukihenkilön, joka 
voi auttaa sinua. Tukihenkilösi tuntee sinut hyvin ja hän 
voi olla esimerkiksi henkilökohtainen avustaja tai ystä-
väsi. Kokoontumiset: 23.9., 7.10., 21.10. ja 28.10.
Lisätietoja: Jesse Sjelvgren p. 040 183 9057
jesse.sjelvgren@kvps.fi Ilm. 16.9.2020 mennessä

130219 LASTENHOITOKURSSI MLL JA OSKO
Oriveden yhteiskoulu
MLL
Kurssimaksu 37,00€
ti 17.00-19.30
16.2.2021-24.4.2021, 29 t

MLL:n lastenhoitokurssi nuorille ja aikuisille sisältää lä-
hiopetusta 29 tuntia, harjoittelun perheessä 9 tuntia ja 
lisäksi erilaisia etäopintoja. Kurssimaksu sisältää ope-
tuksen, oppimateriaalin ja kurssitodistuksen. Kurssille 
voivat osallistua lastenhoitotyöstä kiinnostuneet 15 
vuotta täyttäneet henkilöt (täyttää tänä vuonna 16 v). 
Kurssi antaa perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilantei-
siin, tietoa eri-ikäisten ja erilaisten lasten toiminnoista 
sekä tapaturmien ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Kurssi 
antaa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnas-
sa, lyhytaikaisissa hoitotehtävissä lapsiperheen apuna. 
MLL:n hoitajana voi toimia henkilö joka on suorittanut 
lastenhoitokurssin hyväksytysti ja on soveltuva lasten-
hoitotyöhön. Kurssi kokoontuu tiistai -iltaisin klo.17.00–
19.30. (kaksi iltaa 17-20.15, yksi lauantai). Kurssin järjes-
tävät yhteistyössä Oriveden seudun kansalaisopisto ja 
MLL Hämeen piiri. Ilm. 9.2.2021 mennessä
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009820 KULTTUURIKUPPILA
Järjestöjen Talo
Ahonen Pia-Maria
HUOM! Maksuton kurssi!
ti 18.00-20.00
13.10.2020-8.12.2020, 5,32 t
9.2.2021-13.4.2021, 5,32 t

Kulttuurikuppilassa jutellaan ajankohtaisista kulttuuriin 
liittyvistä asioista ja tutustutaan paikallisiin kulttuurin 
vaikuttajiin ja osaajiin. Kuppila kokoontuu kaksi ker-
taa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Kuppila on kaikille 
avoin keskusteluryhmä, johon ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen.

009823 YHDISTYSREHVIT
Kaupungin valtuustosali
Ahonen, Pia-Maria
HUOM! Maksuton kurssi!
la 11.00-15.00
3.10.2020,  5,32 t
10.4.2021,  5,32 t

Yhdistysrehvit kokoavat yhdistystoimijat yhteen. Inten-
siivisessä päivässä jaetaan tietoa, suunnitellaan yhdessä 
ja verkostoidutaan. Yhdistysrehvit kokoontuvat kerran 
syksyllä 3.10. ja kerran 10.4. keväällä. Seuraa tiedotus-
ta! Tämä kurssi on osa Oriveden kaupungin osallisuus-
ohjelmaa!

009824 PUIKKOJEN VIEMÄÄ
- NOVELLEJA & NEULONTAA
Oriveden pääkirjasto
Kirjasto, Kirjoituspiiri Kyhertäjät, Osko
HUOM! Maksuton kurssi!
ma 17.00-18.30
21.9.2020-23.11.2020, 6 t

Puikkojen viemää on kerran kuussa kokoontuva vapaa-
muotoinen ryhmä, jonne voi tulla neulomaan ja kuunte-
lemaan mielenkiintoisia tekstejä. Samalla on mahdolli-
suus osallistua hyväntekeväisyyteen neuloen. Ryhmään 
ei ole ennakkoilmoittautumista. Kokoonnumme kolme-
na maanantaina 21.9., 19.10. ja 23.11. Kurssin mahdol-
listavat kirjasto, Kirjoituspiiri Kyhertäjät sekä Osko.

Uusi
kurssi!



41

JUUPAJOKI

Musiikki
110103 LAULUN LUMO - SEKAKUORO
Juupajoen koulukeskus, ruokala
Iitti Anna Kaisa
Kurssimaksu 72,00 €
ti 18.00-20.15
15.9.2020-1.12.2020, 33 t
12.1.2021-13.4.2021, 39 t

Laulun Lumo starttaa toiselle vuosikymmenelle. Suun-
taamme uuteen lukuvuoteen uuden kuoronjohtajan 
kera. Uudetkin laulajat ovat tervetulleita kuoroon. 
Avaamme ääniä ja uusia ikkunoita uudelle vuosikym-
menelle! Ohjelmistomme on monipuolista ja koostuu 
useista eri tyyleistä. Kuorossa hyvä fiilis!
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110171 UKULELERYHMÄ LAPSILLE/NUORILLE
Juupajoen koulukeskus, musiikkiluokka
Kainulainen Henna
Kurssimaksu 41,00 €
ke 14,30-15.15
16.9.2020-25.11.2020, 10 t
13.1.2021-7.4.2021, 12 t

Haluatko soittaa ukulelea? Ukulele on helppo ja mukava 
soitin, jonka kanssa pääsee nopeasti alkuun. Soitellaan 
pienellä porukalla, tutustutaan melodia- ja sointusoit-
toon alkeista lähtien. Kurssilla opit myös, miten löydät 
soitettavaa netistä. Varusteeksi tarvitset oman sopraa-
no- tai konserttiukulelen. Pienryhmäopetusta 9-16v lap-
sille/nuorille (maks. 10). Ilm. 9.9.2020 mennessä

Taiteen perusopetus

110139S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Kopsamon koulu, Juupajoki
Perälä Elena
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00€
ke 14.30-17.00
16.9.2020-23.12.2020, 49 t

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteel-
lista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen oh-
jelmiston avulla, mukaan lukien vapaa säestys. 22,5min 
opetustunti/vko. Lukukausimaksu lapset 100€, aikuiset 
120€. Taiteen perusopetukseen voi päästä ainoastaan 
varasijajonon kautta. Ei netti-ilmoittautumista.

110139K PIANONSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT
Kopsamon koulu, Juupajoki
Perälä Elena
Kurssimaksu 100,00€ / 120,00€
ke 14.30-17.00
13.1.2021-5.5.2021, 56 t

Katso kurssikuvaus 110139S kohdalta.

KÄDEN TAIDOT

110403 PUU- JA METALLITYÖT 
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
Oksa Niko
Kurssimaksu 87,00 €
ma 18.00-20.30
14.9.2020-30.11.2020, 36,63 t
11.1.2021-19.4.2021, 43,29 t

Puu- ja metallityöt kaiken tasoisille kurssilaisille. Ope-
tusta perinteisissä käsi- ja konetyömenetelmissä nyky-
aikaisella otteella. Kurssi sopii puutöistä kiinnostuneille 
aikuisille, vasta-alkajista pidemmälle ehtineisiin.
Ilm. 30.8.2020 mennessä

110432 KUDONTA, KOPSAMO
Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo)
Sikiö Katri
Kurssimaksu 87,00 €
ke 14.45-17.15
16.9.2020-2.12.2020, 36,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 43,29 t

Kudotaan kangaspuilla kodin tekstiilejä käyttöön tai 
somistamaan kotia. Opetellaan kankaanrakentaminen 
alusta loppuun. Opitaan loimien luominen, kankaan ra-
kentaminen, kutominen ja valmiin työn viimeistely. So-
pii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin kutojille.
Ilm. 8.9.2020 mennessä
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110433 KUDONTA, KORKEAKOSKI
Juupajoen kudontakellari
Sikiö Katri
Kurssimaksu 87,00 €
ti 17.00-19.30
15.9.2020-1.12.2020, 36,63 t
12.1.2021-13.4.2021, 43,29 t

Katso kurssikuvaus 110432 kohdalta.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

110434 KUKKASIDONNAN PERUSTEITA
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
Vuorikivi Katriina
Kurssimaksu 85,00€
Viikonloppukurssi  la 12.00-16.00
su 12.00-15.00
13.2.2021-14.2.2021, 9 t

Kurssi sopii floristiikasta kiinnostuneille, sisustajille, 
juhlien järjestäjille ja ihan kenelle tahansa joka haluaa 
oppia tekemään kauniita kimppuja ja asetelmia. Kurssin 
opetus on suunnattu aloittelijoille, mutta kurssille voi 
osallistua myös konkarit, jotka haluavat kertausta aikai-
sempiin oppeihin ja mahdollisuuden harjoitella runsaal-
la määrällä leikkokukkia. Kurssin aikana opettelemme 
kukkasidonnan perusteita harjoittelemalla spiraaliin 
sitomista ja sienityöskentelyä. Käymme läpi eri teknii-
koita, tyylisuuntia, värien ja muotojen sommittelua, tilan 
huomioimista, kukkien käsittelyä jne. Kurssimaksu sisäl-
tää materiaalit. Ilm. 5.2.2021 mennessä

110435 SYYSASKARTELUA
LUONNONMATERIAALEISTA
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
Vuorikivi Katriina
Kurssimaksu 51,00€
Lauantaikurssi
la 09.00-15.30
3.10.2020-3.10.2020, 8 t

Syysaskartelua itse keräämistäsi luonnonmateriaaleista. 
Kurssin opeilla osaat itse valmistaa kauniita ja persoo-
nallisia koristeluita, kuten kranssit, havupallot, köynnök-
set, sammalhahmot, tilakoristeet jne. Kurssilla käymme 

läpi perusasioita kuten muodot, materiaalit, tekniikat, 
jokamiehenoikeus, materiaalit säilytys ja säilytys. Jokai-
nen valmistaa kurssin aikana yhden tai useamman ko-
risteen oman valinnan mukaan. Opettaja neuvoo etu-
käteen tarvittavien materiaalien keruusta. Kurssi sopii 
askartelusta, sisustuksesta ja koristelusta kiinnostuneille 
kädentaitajille. Kurssimaksu sisältää materiaalit. 
Ilm. 25.9.2020 mennessä

LIIKUNTA

830139 CIRCUIT, KORKEAKOSKI
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
Heletoja Taija ja Markkanen Seija
Kurssimaksu 53,00 €
ma 18.00-19.00
14.9.2020-30.11.2020, 14,63 t
11.1.2021-19.4.2021, 17,29 t

Circuit training on taustamusiikin soidessa tapahtuvaa 
kiertoharjoittelua, jossa vuorotellen harjoitetaan ha-
penottokykyä ja lihaskuntoa monipuolisesti. Samalla 
opitaan käyttämään kuntosalin erilaisia laitteita ja tunti 
antaa virikkeitä myös omatoimiseen harjoitteluun. Tun-
nilla voi säätää painoja oman kunnon mukaan. Kurssi-
maksun lisäksi ei tarvitse maksaa kuntosalimaksua.
Ilm. 7.9.2020 mennessä

830140 TANSSILLINEN JUMPPA
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
Heletoja Taija
Kurssimaksu 53,00 €
ke 18.00-19.00
16.9.2020-2.12.2020, 14,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 17,29 t

Yleis- ja lihaskuntoa vahvistava jumppa tanssimusiikin 
tahdissa. Tanssilliset askelkuviot ja oman kehon vas-
tuksella tehtävät lihaskuntoliikkeet. Jumpalla ei tarvitse 
osata tanssia. Sopii myös nuorille.
Ilm. 8.9.2020 mennessä

830141 PEUHUKERHO
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
Heletoja Taija
Kurssimaksu 53,00 €
ke 17.00-18.00
16.9.2020-2.12.2020, 14,63 t
13.1.2021-14.4.2021, 17,29 t

Peuhukerho on 3-5v lapsille. Peuhukerhossa leikitään ja 
pelaillaan yhdessä. Lapset ovat tervetulleita liikkumaan 
yksin tai oman aikuisen kanssa. Jumpalle tarvitaan jous-
tavat ja hengittävät sisävaatteet sekä tossut ja oma juo-
mapullo. Kurssimaksu laskutetaan sekä aikuiselta, että 
lapselta. Ilm. 9.9.2020 mennessä
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MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

170101 KYLÄTALON ELOKUVAKERHO
Kopsamon kylätalo
Sikiö Katri
Kurssimaksu 40,00 €
Joka toinen viikko to 18.00-20.30
8.10.2020-19.11.2020, 13,32 t
7.1.2021-4.2.2021, 9,99 t

Katsomme yhdessä elokuvien klassikoita sekä uutuuk-
sia. Tarjolla monipuolinen kattaus elokuvataiteeseen. 
Tärkeänä osana elokuvan jälkeinen yhteinen keskustelu 
koetusta elämyksestä. Ilm. 1.10.2020 mennessä

110330 KUVATAIDETTA AIKUISILLE
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
Pitkämäki Jorma
Kurssimaksu 82,00 €
ti 18.00-20.15
15.9.2020-1.12.2020, 33 t
12.1.2021-13.4.2021, 39 t

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo vuosia maalan-
neille. Jokainen saa maalata omaa mieluisaa aihettaan 
opettajan ohjauksessa. Tervetuloa kivaan porukkaan! 
Ilm. 8.9.2020 mennessä

170102 LUX KORKEAKOSKI
- LUOVASTI LYHTYJÄ
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski, Koulutie 1
Tolmunen Timo
Kurssimaksu 30,00 €
Viikonloppukurssi
pe 17.00-21.00
la 09.00-15.30
18.9.2020-19.9.2020, 12 t

Suunnitellaan ja valmistetaan lyhtyjä/valaisimia luo-
maan iloa ja tunnelmaa syksyn pimeneviin iltoihin. 
Opettajalta saa ohjausta materiaaleista, työtavoista, 
valmistustekniikoista ja opastusta eri laitteiden turval-
lisesta käytöstä. Käytämme mahdollisimman paljon 
kierrätysmateriaaleja, esim. vanhoja lampunvarjostimia, 
rautalankaa, paperia, kankaita, naruja, mitä vaan nur-
kista löytyy. Materiaaleja saa paikan päältä, mutta voit 
tuoda mukanasi esim. Led-nauhoja tai lamppuja. Lyh-
dyt osallistuvat Korkeakoskella järjestettävään Lux Kor-
keakoski -tapahtumaan syyskuun lopulla.
Ilm. 11.9.2020 mennessä

Uusi
kurssi!
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SUVIOPISTO

110167 SUVIOPISTO - LAULUN KESÄKURSSI 
Studio 256, Orivesitalo
Strandman Riikka
Kurssimaksu 29,00€
ma 10.00-14.15
ti 10.00-14.15
ke 10.00-14.15
31.5.2021-2.6.2021, 12 t

Kaikille yli 16-vuotiaille oman äänen kehittämisestä kiin-
nostuneille laulajille. Laulun kesäkurssi on kolmepäiväi-
nen kurssi, joka toteutetaan ryhmäopetuksena, toisia 
kuunnellen ja toisilta oppien. Jokaisella on yksilöllistä 
opetusta laulujen parissa (ohjelmisto vapaa) 3 x 45min 
eli 45min/päivä. Kurssilla harjoitellaan äänenmuodos-
tuksen lisäksi laulujen tulkintaa ja fraseerausta, teknisiä 
asioita unohtamatta. Kurssille otetaan 4 laulajaa. 
Ilm. 24.5.2021 mennessä

110351 SUVIOPISTO
- TAIDETUUNAAMO LAPSILLE
Toimipaikka avoin
Mäkelä-Häkli Eija
Kurssimaksu 25,00€
Lastenkurssi  la 12.00-15.00
su 12.00-15.00
12.6.2021-13.6.2021, 8 t

Keksitään kuvallisia ideoita. Taiteillaan uutta ja paran-
nellaan vanhaa. Käytetään kierrätysmateriaaleja ja teh-
dään monenlaisia sekatekniikan kokeiluja.
Ilm. 5.6.2021 mennessä

110350 SUVIOPISTO - FOTOGAVYYRI JA
COLALITOGRAFIAKURSSI
Taidepaja, Vainiontie 3
Linkopuu Tom
Kurssimaksu 80,00 €
la 10.00-17.00
su 10.00-17.00
12.6.2021-13.6.2021, 19t

Kurssin työpajatyöskentely sopii kaikille taidegrafi ikasta 
kiinnostuneille. Fotogravyyrin ja colalitografi a painole-
vyt ovat hiottu ja pinnoitettu etukäteen. Avoin mieli riit-
tää kurssille osallistumiseen. Jos sinulla on omia luon-
noksia, digitaalisia tallenteita töistäsi, käytät tabletteja 
tai kannettavia, ota ne mukaan kurssille. Fotogravyyri-
levyn koko on enintään 17x27 cm, työn kustannukset 
3-5 vedoksineen on alle 5€. Materiaalikustannuksiin vai-
kuttaa se, kuinka monta yksittäistä teosta teet tai kuin-
ka suuria vedosmääriä vedostat. Oriveden majoitus-, 
ravintola- ja kahvilapalvelut www.orivesi.fi /fi /matkailu/
majoitus www.orivesi.fi /fi /matkailu/ravintolat-ja-kahvilat 
https://etsaus.blogspot.com/ on työvideoita fotogra-
vyyri- ja colalitografi atekniikoista.
Ilm. 5.6.2021 mennessä
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Oriveden SuviOpisto tarjoaa kesäkaudella 
mielenkiintoisia kulttuurisisältöisiä kursseja ja 

luentoja, joita järjestävät Oriveden Suven jäsenet 
ympäri Orivettä. Yhteisen otsikon alle on koottu 

koko kesän kurssien kattaus, josta voit valita 
kulttuurinnälkään inspiroivimmat kohteet.

Lisätietoa
 www.orivesi.fi /asukkaalle/kulttuuri/

oriveden-suvi-orivesi/

Ota yhteyttä:
orivedensuviopisto@gmail.com tai

Oriveden SuviOpiston
koordinaattori Tom Linkopuu

p. 041 730 0607 tai
kansalaisopiston rehtori

Pia-Maria Ahonen
p. 040 596 3087

pia-maria.ahonen@orivesi.fi 

Oriveden
Suv iOpistoOriveden Suvi

kokoaa sateenvarjonsa alle
useita tapahtumia.

Mukana ovat Taidekeskus Purnu, SuviDesign, Lepo-
rannan Taidekeskus sekä Rönnin Kesäteatteri,
unohtamatta toukokuusta syyskuuhun jatkuvia 

tanssiiltoja Rönnin huvikeskuksessa. Taitokeskus 
Orivedestä hankit ihanat kädentaitotuotteet ja lahjat.

Tervetuloa tutustumaan Oriveden Suveen autolla, 
junalla, moottori- ja polkupyörällä tai veneellä!

Oriveden kaupunki
Taidekeskus Purnu

SuviDesign
Rönnin huvikeskus
Rönnin Kesäteatteri

Taidekeskus Leporanta
Taitokeskus Orivesi
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ORIVEDEN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelut huolehtii Oriveden kaupungin järjes-
tämästä kulttuuritoiminnasta. Tehtävää toteutetaan 
yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, kulttuuri-
järjestöjen ja -yhteisöjen, yritysten sekä eri kuntien ja 
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille 
kuntalaisille monipuolista tapahtumatarjontaa ympäri 
vuoden. Kulttuuripalveluiden/kansalaisopiston toimis-
to: Keskustie 23, 35300 Orivesi. Kansalaisopiston rehto-
ri/kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen puh. 040 596 3087. 

OSALLISTU JA VAIKUTA!

Orivedellä kokoontuu kaksi kumppanuuspöytää, jotka 
toimivat kaupungin ja kuntalaisten yhteisenä keskus-
telu- ja kehittämisalustana. Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan!

Seuraa tiedotusta www.orivesi.fi

Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä 
Lisätietoa kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen
p. 040 596 3087, pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Kylien kumppanuuspöytä 
Lisätietoa elinvoimajohtaja Pirkko Lindström
p. 040 595 0480, pirkko.lindstrom@orivesi.fi

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset 
monipuoliselle nuorisotoiminnalle Orivedellä. Nuo-
risopalvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua, elämän-
hallintaa, sekä yhteisöllisyyttä tuottamalla nuorisolain 
ohjaamaa toimintaa niin koulussa, kuin vapaa-ajalla. 
Nuorisopalveluiden keskeisimpiin toimintoihin kuuluvat 
nuorisotalo- ja pienryhmätoiminta, nuorisotyö koulussa, 
leirit, retket, tapahtumat ja nuorisovaltuustotoiminta. 
Nuorisopalvelut ovat myös tiiviissä yhteistyössä lasten 
ja nuorten parissa toimivien paikallisjärjestöjen ja -yh-
distysten kanssa sekä tukevat näitä toimintakorvausten 
muodossa. Oriveden nuorisopalvelut tekee seutukun-
nallista nuorisotyötä yhteistyössä muiden Pirkanmaan 
toimijoiden kanssa.
Katso lisää www.orivesi.fi, asukkaalle, nuoriso
Facebook: Oriveden Nuoret
Instagram: orivedennuoret
Nuorisotalon Instagram: orivedennuokkari
Discord: ORWnuokkari

Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki p. 040 133 9126
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski p. 044 423 5496
Nuoriso-ohjaaja Jenni Ahokas p. 040 133 9240

NUORISOPASSI RANTAUTUU ORIVEDELLE!

Lapsille ja nuorille suunnattu etusovellus tarjoaa mah-
dollisuuksia vapaa-ajalle!

Anna käyttölupa Wilmassa sovellukselle, niin saat kir-
jautumiskoodit ja edut käyttöösi! Voit myös tarjota omia 
palveluita tai etuja nuorille sovelluksen kautta.

Lisätiedot:
Iris Sundelin
Hankekoordinaattori
iris.sundelin@orivesi.fi

Kuva: Marjo Aspegren
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ORIVEDEN LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut ylläpitää ja hoitaa liikuntapaikkoja sekä 
järjestää ohjattua liikuntatoimintaa. Ajankohtaista tie-
toa liikuntapalveluista ja -paikoista, aukioloajoista sekä 
käyttövuoroista löydät sivuilta www.orivesi.fi

Liikuntapäällikkö Roope Marski p. 050 421 0992
Vt. liik.ohjaaja Salla-Mari Myllykoski p. 040 133 9210
Hallimestari Ismo Lehvonen p. 040 568 7627
Liikuntapaikkamestari p. 050 627 20

Orivesi on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuu-

teen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa, jonka pää-
määränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään 
heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymis-
tä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.
 Tutustu lisää: https://www.voimaavanhuuteen.fi/

LIIKUNTAPAIKAT:
Tarkemmat liikuntapaikkojen osoitteet ja tiedot löydät 
yllä mainitusta osoitteesta.

Liikuntahalli
Uimahalli
Jäähalli
Rovastinkankaan tekonurmikenttä
Rovastinkankaan frisbeegolf rata
Rovastinkankaan aktiviteettipuisto
Tenniskenttä
Suojan urheilukenttä
Pappilankankaan nurmikenttä
Valaistut ulkoilureitit ja ladut
Uimarannat- ja paikat
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LIIKUNTAPALVELUIDEN OHJATUT RYHMÄT

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti; (poikkeukset il-
moitettu erikseen).
Syyskausi 31.8-27.11.2020, ohjauksia ei viikolla 42.
Kevätkausi 18.1-19.4.2021, ohjauksia ei viikolla 9.
Ryhmät ovat ns. avoimia ryhmiä, eli niihin ilmoittaudu-
taan aina yhdelle tunnille kerrallaan. Ilmoittautuminen 
aukeaa aina viikkoa aikaisemmin.
Ensisijaisesti netissä www.orivesi.fi  ->Orivesi-aktiivisen 
liikkujan kaupunki -> ilmoittaudu tästä. Mikäli sinulla 
ei ole nettiä käytettävissä voit ilmoittautua soittamalla 
uimahallin kahvion lipunmyyntiin 040 133 9201. Myös 
ilmaisiin ryhmiin täytyy ilmoittautua!

Tarjolla myös muutamia ryhmiä, joihin ilmoittaudutaan 
koko kaudeksi 2020-2021.

Avoimien ryhmien kertamaksut:
Yli 75-vuotiaat ilmaiseksi, myös vesijumppiin
Eläkeläiset alle 75 vuotiaat, opiskelijat ja työttömät 5,00 
€
Työikäiset 8,50 €
Koko kauden mittaisilla ryhmillä on ilmoittautumis ja 
hintatiedot ilmoitettu erikseen.

MAANANTAISIN

Senioreiden kuntosali 1. klo:8.30-9.30 ja
Senioreiden kuntosali 2. klo:9.30-10.30
Kuntosalilla harjoitetaan eri lihasryhmiä laitteita ja muita 
välineitä käyttäen. Tunti aloitetaan yhteisellä alkuläm-
mittelyllä, jonka jälkeen lihaskuntoharjoittelu toteute-
taan paikkaharjoitteluna. Jokainen saa oman kuntosali 
ohjelman, jonka avulla pystyy seuraamaan kehitystä 
sekä käytettyjä painomääriä. Tunnin lopussa tehdään 
lyhyet venyttelyt. Ryhmässä pyritään nousujohteiseen 
sekä omatoimiseen harjoitteluun yksilöopastuksen 
avulla. Ryhmä on tarkoitettu kuntosalilla jo jonkin ver-
ran käyneille henkilöille. Ryhmä kokoontuu liikuntahal-
lin kuntosalilla.

• Ryhmiin ilmoittaudutaan koko kaudeksi suoraan 
vastaavalle liikunnanohjaajalle salla-mari.mylly-
koski@orivesi.fi  tai 040-1339210. Hinta on alle 75 
vuotiaille 50 € (12 krt.) ja yli 75 vuotiaille ilmainen.

Avoin ulkoilu ryhmä ikäihmisille klo:12.30-13.30
Ulkoilua ja mukavaa yhdessä oloa Onninpolulla ja Kirk-
kolahden lähimaastossa lenkkeillen. Yhteislähtö Kirkko-
lahden uimarannan parkkipaikalta. Ryhmä on maksu-
ton, mutta vaatii ilmoittautumisen.
Avoin seniori vesijumppa 1. klo:14-14.45 ja
ryhmä 2. klo:15-15.45 uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa ve-
den ominaisuuksia hyödyntäen. Jumpat pidetään tera-
pia-altaassa missä jalat ylettyvät koko ajan pohjaan.

Lapsi-Vanhempi uimakoulu klo:17.15-17.45
uimahallilla
Tarinan avulla etenevä uimakoulu, jossa harjoitellaan 
vesitaitoja yhdessä aikuisen kanssa. Ikäsuositus 3 – 5 v.

• Lapsi-vanhempi uimakouluun ilmoittaudu-
taan suoraan iris.sundelin@orivesi.fi  tai
041 730 0337. Hinta 50 € syksy + 50 € kevät, sekä 
lisäksi aikuinen maksaa uimahallin kertamaksun 
tai ostaa esim. 10 X sarjakortin.

Vauva- napero- ja perheuinnit uimahallilla
Vauvauinti klo:18-18.30
Vauvauinti on lapsen ehdoilla tapahtuva aktiivinen 
leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä koulu-
tetun ohjaajan turvallisessa ohjauksessa. Ihanteellisin 
vauvauinnin aloitusikä on 3-5 kuukautta. Silloin lapsen 
valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua 
enemmän. Vauvauinnin aloittamisen yläikärajaa ei ole.
Lapsen tulee painaa vähintään 5kg, jotta hän pysyy 
lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä.
Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen tur-
vallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. 
Toiminnan sisällöt suunnitellaan aina lapsilähtöisesti 
kehitykselliset ja yksilölliset lähtökohdat huomioiden. 
Lapsella on myös mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia 
kehittymässä olevia kykyjään veden mekaniikkaan ja lai-
nalaisuuksiin tutustuen.

Naperouinti klo:18.30-19
Naperouinti ryhmä on tarkoitettu 1,5–3-vuotiaille lapsil-
le. Leikkien, laulujen ja temppujen lomassa harjoitellaan 
uinnissa tarvittavien perustaitojen alkeita antaen eväitä 
myöhempää uimataidon oppimista varten.
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Perhe-/naperouinti klo:19-19.30
Perheuinti ryhmä on tarkoitettu 1-3 - vuotiaille naperoil-
le sekä heidän vanhemmille sisaruksilleen joiden ikä on 
alle 5 vuotta. Ryhmään voivat osallistua myös naperot 
joiden ikä 3-5 vuotta. Leikkien, laulujen ja temppujen 
lomassa harjoitellaan uinnissa tarvittavien perustaitojen 
alkeita antaen eväitä myöhempää uimataidon oppimis-
ta varten. Kausimaksu on 50 € jos yksi lapsi ja 40 € jos 
kaksi lasta. Tämän lisäksi maksaa jokainen aikuinen joko 
kertamaksun tai ostaa esim. 10 X kerran sarjakortin.

Kausimaksu vauva-, napero- ja perheuinneissa on 50 € 
jos yksi lapsi ja 40 € jos kaksi lasta. Tämän lisäksi maksaa 
jokainen aikuinen joko kertamaksun tai ostaa esim. 10 X 
kerran sarjakortin.

• Ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan koko kaudeksi 
vastaavalle liikunnanohjaajalle salla-mari.mylly-
koski@orivesi.fi  tai 040 133 9210.

TIISTAISIN

Avoin kuntojumppa klo:9-9.45
liikuntahallin squahsalissa
Lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävää sekä yleiskuntoa 
ylläpitävää jumppaa senioreille. Jumpassa tehdään 
liikkeitä välineillä ja oman kehonpainolla seisten sekä 
lattiatasossa.

Tehoharjoittelujakso
liikuntahallin kuntosalilla klo:13.30-14.30
Tehoharjoittelu ryhmä on tarkoitettu ikäihmisille, joilla 
jo alkavia toimintakyvyn ongelmia tai ovat ensi kertalai-
sia kuntosaliharjoittelussa. Ryhmä kokoontuu aina kaksi 
kertaa viikossa (ti ja to) ja yksi ryhmä/jakso kestää aina 
8 viikkoa.
Syksyn 2020 jaksot;
1. tehoharjoittelujakso viikot 36-43
2. tehoharjoittelujakso viikot 44-51
Kevään 2021 jaksot;
1. tehoharjoittelujakso viikot 3-10
2. tehoharjoittelujakso viikot 11-18
3. tehoharjoittelujakso viikot 19-26

• Jakso hinta (16 krt.) on alle 75-vuotiaille 50 € ja yli 
75-vuotiaille ilmainen (henkilöllisyystodistus esi-
tettävä kassalla). Jokaiselle osallistujalle ladataan 
kulunvalvontakortille 16 kuntosali kertaa. Mikäli 
et jo entuudestaan omista kulunvalvontakorttia 

peritään siitä 5 € pantti. Paikkoja jaksoille tiedus-
tellaan suoraan vastaavalta liikunnanohjaajalta 
salla-mari.myllykoski@orivesi.fi  tai 040 133 9210

Avoin venyttely/rentoutus klo:14.45-15.15
liikuntahallin squashsalissa
Kiireisen arjen keskellä on hyvä huoltaa ja kuunnella 
välillä omaa kehoa. Tässä ryhmässä keskitytään kehon 
kireyksien poistamiseen, liikkuvuuden ja liikehallinnan 
lisäämiseen. Ryhmä on maksuton, mutta vaatii ilmoit-
tautumisen.

Avoin työikäisten/nuorten vesibic klo:19.30-20.15
uimahallilla
Reipasta ja monipuolista jumppaa veden ominaisuuk-
sia hyödyntäen. Jumppa pidetään kuntoaltaassa ja sii-
nä käytetään erilaisia välineitä sekä matalaa, että syvää 
päätä.

KESKIVIIKKOISIN

Avoin seniori vesijumppa klo:8-8.45 uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa ve-
den ominaisuuksia hyödyntäen. Jumppa pidetään te-
rapia-altaassa missä jalat ylettyvät koko ajan pohjaan.

Avoin tasapainorata klo:15.15-16.00
liikuntahallilla lohkolla 1
Ryhmässä harjoitellaan tasapainoa kiertoharjoitteluna 
erilaisten toimintapisteiden avulla.
Sekä mahdollisuuksien mukaan pelaillaan yhdessä ren-
nolla ja hyvällä fi iliksellä.

Lapsi-vanhempi jooga klo:17-17.30
liikuntahallin squashsalissa
Yhdessä tekemisen tunti, jossa ei vaadita alkutaitoja 
joogasta. Tunnilla harjoitellaan yhdessä ja erikseen eri-
laisia jooga-asentoja ja ”temppuja” sekä rauhoittumi-
sen taitoa. Ikäsuositus 4 – 6 v.

• Lapsi-vanhempi jooga ryhmään ilmoittaudutaan 
syyskaudeksi suoraan iris.sundelin@orivesi.fi  tai 
041 730 0337. Ryhmä on ilmainen.

Lapsi-vanhempi taiturit klo:17.45-18.30 liikuntahal-
lilla lohkolla 1
Yhdessä tekemisen tunti, jossa harjoitellaan motorisia 
taitoja välineillä ja ilman eri lajeista. Ikäsuositus 3 – 5 v.
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• Lapsi-vanhempi jooga ryhmään ilmoittaudutaan 
syyskaudeksi suoraan iris.sundelin@orivesi.fi  tai 
041 730 0337. Ryhmä on ilmainen.

TORSTAISIN

Kuntosalipäivystys klo:11-12 joka kuun 1. torstai
liikuntahallilla.
Syyskaudella alkaen 3.9 kevätkaudella päättyen 1.4.
Liikunnanohjaaja paikalla kuntosalilla opastamassa ja 
neuvomassa uusia asiakkaita laitteiden ym. käytössä.

Avoin tuolijumppa klo:12.45-13.15
liikuntahallin squashsalissa
Yleiskuntoa ja tasapainoa kehittävä jumppa, jossa teh-
dään liikkeitä tuolilla istuen sekä seisten tuolia apuna 
käyttäen. Ryhmässä jumpataan välineillä ja ilman. Ryh-
mä soveltuu kaiken ikäisille/kuntoisille. Ei vaadi aikai-
sempaa kokemusta ryhmäliikunnasta.

Sport & Fun ryhmä klo:14.45-15.30
liikuntahallilla lohkolla 3
Sport & Fun ryhmä on tarkoitettu 8-12 vuotiaille lapsil-
le. Ryhmässä palloillaan, pelaillaan ja leikitään rennolla 
ja mukavalla meiningillä.
Ryhmään ilmoittaudutaan koko kaudeksi suoraan liikun-
nanohjaajalle mika.koskela@orivesi.fi  tai 044 481 1529. 
Ryhmä on ilmainen.

Avoin jumppamix nuorille/työikäisille
klo:16.30-17.15 liikuntahallin squashsalissa
Reipas ja monipuolinen treeni, jossa harjoitetaan kaik-
kia lihasryhmiä menevän ja mukaansatempaavan musii-
kin tahdittamana. Oman kehonpainon lisäksi käytetään 
myös erilaisia välineitä. Jumpassa tehdään sykkeenko-
hotuksia. Ei sisällä venyttelyjä eikä vaikeita askelkuvioi-
ta! Jumppa sopii jo hyvän peruskunnon omaaville nai-
sille sekä miehille.

Avoin työikäisten/nuorten vesibic klo:19.30-20.15 
uimahallilla
Reipasta ja monipuolista jumppaa veden ominaisuuk-
sia hyödyntäen. Jumppa pidetään kuntoaltaassa ja sii-
nä käytetään erilaisia välineitä sekä matalaa, että syvää 
päätä.

PERJANTAISIN

Palloilua senioreille klo:13.30-14.30
liikuntahallin salissa
Innostutko palloilusta? Tässä ryhmässä pallo liikkuu 
sekä ilmassa, että maassa. Ryhmässä pelaillaan rennol-
la meiningillä eri pallopelejä (kävely sählyä/koripalloa, 
sulkapalloa jne.). Tunnilla kehittyvät koordinaatio, tasa-
paino ja yleiskunto. Ryhmä soveltuu kaiken kuntoisille 
miehille sekä naisille.

SUNNUNTAISIN

Avoin vesijumppa terapia-altaassa klo:16-16.45
uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa ve-
den ominaisuuksia hyödyntäen. Jumppa pidetään te-
rapia-altaassa missä jalat ylettyvät koko ajan pohjaan.
HUOM! Ohjaaja ohjaa ryhmiä yhtä aikaisesti terapia- 
sekä kuntoaltaassa.

Avoin vesijumppa kuntoaltaassa klo:16-16.45
uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa veden 
ominaisuuksia hyödyntäen. Jumppa pidetään kuntoal-
taassa.
HUOM! Ohjaaja ohjaa ryhmiä yhtä aikaisesti kunto- 
sekä terapia-altaassa.

Avoin vesijumppa terapia-altaassa klo:17-17.45
uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa ve-
den ominaisuuksia hyödyntäen. Jumppa pidetään te-
rapia-altaassa missä jalat ylettyvät koko ajan pohjaan.
HUOM! Ohjaaja ohjaa ryhmiä yhtä aikaisesti terapia- 
sekä kuntoaltaassa.

Avoin vesijumppa kuntoaltaassa klo:17-17.45
uimahallilla
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa veden 
ominaisuuksia hyödyntäen. Jumppa pidetään kuntoal-
taassa.
HUOM! Ohjaaja ohjaa ryhmiä yhtä aikaisesti kunto- 
sekä terapia-altaassa.



KIRJASTOSSAKIN VOI HARRASTAA

LUKUKOIRA
Kirjastossa käy kerran kuukaudessa Kennelliiton lukukoira, Bobo. Lukukoiralle lukeminen innostaa 
lasta lukemaan. Koiran työnä on kuunnella lukijaa ja olla läsnä. Lukukoira ei arvostele tai huomauttele 
virheistä. Sitä voi välillä rapsuttaa, jos sanat menevät solmuun. Lukukoiralle varataan 15 minuutin luku-
vuoro etukäteen. Varaa vuorosi kirjastossa tai soita numeroon 040 1339120.

LUKUPIIRI
Lukupiiri on kaikille avoin, tervetuloa mukaan! Kokoonnumme syksystä kevääseen kerran kuukaudes-
sa, yhteensä 9 kertaa vuodessa. Joskus mennään syys- tai kevätkausi tietyllä teemalla, toisinaan on 
joka kokoontumiskerralle oma teemansa. Lukupiiriläiset saavat ehdottaa luettavia kirjoja.

Kirjastossa ei ole kuntoilumahdollisuutta, mutta voit lainata kotiin erilaisia liikuntavälineitä.
Tarjolla on muun muassa hulavanteita, kahvakuulia, tennismailoja ja lastenkantorinkka.

Kirjastotilassa voit lukea kirjoja ja lehtiä, pelata lautapelejä, neuloa villasukkaa tai kuunnella musiikkia. 
Neuvotteluhuone on varattavissa erilaisiin kokoontumisiin, tee varaus kirjastossa tai soita numeroon 
040 1339120.

PÄÄKIRJASTO

Keskustie 23
35300 ORIVESI
040 1339 120

orivesi.kirjasto@orivesi.fi 

AVOINNA
1.9. - 30.4.

ma-to klo 10-19
pe klo 10-17
la klo 10-14
1.5. - 31.8.

ma-to klo 10-18
pe klo 10-17

ERÄJÄRVEN SIVUKIRJASTO

Eräjärven koululla
- sisäänkäynti pihan puolelta

Eräjärventie 1652
35220 ERÄJÄRVI

040 1339 124

AVOINNA
torstaisin 12 - 19

koulun aukioloaikoina omatoimikäytössä arkisin klo 
8.30-13.30
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VÄSTILÄN VOIMA RY
Västilän Voimankankaalla avataan 5.7. frisbeegolf-rata. 
Radan pituus n. 1,6 km, 10 koria, rata on keskivaikea. 
Lähtöpaikka Västilän urheilukenttä,
vastapäätä Voimantaloa, yhteyshenkilö Jyrki Tuomaala, 
puh. 045 126 8130
 Västilän Voimantalolla syyskuun alusta 2020 koko syys- 
ja talvikauden omaehtoiset sulkapallo- ja / tai pöytä-
tennistreenit, yhteyshenkilö Tauno Kaskela,
puh. 050 365 2636
Västilän Voimantalolla syyskuun alusta 2020 koko syys- 
ja talvikauden pienryhmille Boccia-peli, yhteyshenkilö 
Esko Naskali, puh. 040 595 5835, varalla Jyrki Tuomaa-
la, p. 045 126 8130.
 www.vastilanvoima.fi
 

ORIVEDEN TEATTERIYHDISTYS RY
Teatteritoimintaa sekä lapsille että aikuisille Oriveden 
Suojalla. Ryhmät kokoontuvat ti klo 17-19, ke 17-19, to 
17-19, la 12-14. Yhteyshenkilö Kari Honkanen
p. 0400795707. FaceBook: Oriveden Teatteri

ORIVEDEN ERÄSISSIT
Partiotoimintaa Eräjärvellä. Sudenpentu- ja seikkailija-
ikäisten ryhmä kokoontuu Eräjärven seurakuntakodin 
kerhohuoneella parittomien viikkojen keskiviikkoisin 
klo. 17.30 - 19.30. Yhteyshenkilöt: Petra Siltanen, 
0409401702 ja Armi Johansson, 0400984859
www.partio.fi 

ERÄJÄRVEN URHEILIJAT RY
Paikka: Erälinna, Eräjärventie 1654, Eräjärvi
Erälinnassa järjestettävät ryhmät toimintakausi syksystä 
2020 kevääseen 2021. 
Ma klo 18 Temppukerho alle kouluikäisille lapsille ja 
heidän huoltajille 1.9 alkaen. 
Ma klo 19 Kuntolentopallo aikuisille 1.9 alkaen.
Ti klo 18 Sporttikerho alakouluikäisille 15.9 alkaen.
Ti klo 19 Nuorten liikunta. 6lk- 9lk. Liikuntaa nuorten 
toiveiden mukaan 15.9 alkaen.
Ke klo 18.30 Salibandy yläkouluikäisille ja aikuisille 
16.9 alkaen
To klo18 Lihaskuntojumppa vaihtuvin teemoin 1.10 
alkaen
To klo 19 Lavis-lavatanssijumppa 1.10 alkaen
Su klo 18.30 Itämaista tanssia Eräjärvellä (Osko/ EräU)
Yhteyshenkilö: Anu Lemmetty 0405180066
www.erajarvenurheilijat.com 

ERÄJÄRVEN KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Allasjumppa Oriveden uimahallilla 7.9.2020-19.4.2021 
maanantaina ja keskiviikkona
Yhteyshenkilö Sanna Pohja puh. 040 350 1253

ORIVEDEN SEUDUN HENGITYSYHDISTYS RY
Ohjattu kuntosalijumppa on keskiviikkoisin klo 11-12 
kuntokeskus Kuntokuume, Koulutie 15. Aloitus vk 37: 
12 krt syksy ja 12 krt kevät.
Yhteyshenkilö: Raili Huttunen
p. 040 500 3167 (vain tekstiviesti)

ORIVEDEN NAISVOIMISTELIJAT RY
Jumppamix tiistaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasali 
1.9.20-20.4.21
Body Stretch torstaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasa-
li  3.9.20-22.4.21
Kausimaksu 50€ sis.mol.jumpat. ohj.Taija Heletoja
Perhetemppuilu 2-4 vuotiaat keskiviikkoisin klo 16.45-
17.30 Kultavuoren koulun liikuntasali 2.9.20- 21.4.21. 
Kausimaksu 30€/perhe. ohj.Kaisa Niemi-Virtanen
Yhteyshenkilö Raija Saarelainen p.040 759 8046

ORIVEDEN SEUDUN
LUONNONSUOJELUYHDISTYS R.Y.
Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys järjestää 
kaikille avoimia luontoretkiä ja teemailtoja.
Yhteyshenkilö Pekka Heikura p. 0401264720
nettisivut: www.orivedenluonto.fi/
Lisätiedot osoitteesta www.orivedenluonto.fi/tapahtu-
mat
FaceBook-ryhmä: www.facebook.com/orivedenluonto/

ORIVEDEN SEUDUN SYDÄNYHDISTYS RY
Aivotreenit: Aivoille ajateltavaa pulmatehtävien 
muodossa (esim. sanaristikot) ja mielelle virkistystä 
mukavasta seurasta. Ota mukaan vain kynä, kumi ja 
paljon leppoisaa mieltä! Ohjaajana Pentti Vaalamo. 
Maksuton!
Syksy 2020:
Orivesi, Järjestöjentalo klo 14-16: ke 9.9, 7.10., 11,11.
Talviainen, Kylätalo klo 14-16:ke 16.9., 21.10., 18.11.
Juupajoki, Kopsamon kylätalo klo 15-17: ke 23.9., 
28.10., 25.11.
Yhteyshenkilö Ulla Eronen p. 0407300989
www.sydanliitto.fi/orivedenseutu

YHDISTYSTOIMIJOIDEN
KAIKILLE AVOIN HARRASTUSTOIMINTA
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JUUPAJOEN KUNNAN VAPAA-AIKAPALVELUT

KULTTUURI
Juupajoen kunnan vapaa-aikapalvelut huolehtivat kult-
tuuritoiminnan ja taiteen edistämisestä, tukemisesta ja 
järjestämisestä yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, 
järjestöjen, yritysten ja eri toimijoiden kanssa. Kulttuu-
ritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä.

NUORISOTYÖ
Nuorisotoimen tehtävänä on järjestöjen nuorisotoimin-
nan tukeminen, nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö
sekä nuorisotoiminnan järjestäminen. Kunnan nuoriso-
toimintaan kuuluu kerhotoiminta, nuorisotilatoiminta,
koulunuorisotyö sekä loma-aikojen leiri- ja retkitoimin-
ta. Nuorisotoimen omat tilat ovat Nuokkari ja Toiminta-
vintti (Koskitie 65).

LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntatoimen tehtävänä on ohjatun liikuntatoiminnan
järjestäminen, seurojen liikuntatoiminnan tukeminen
sekä liikuntapaikkojen ylläpito. Kunnassamme sijaitsee 
laadukas ja nykyaikainen kuntosali uusitun liikuntahallin 
yhteydessä. Koulukeskuksen pihaympäristössä on myös 
parkourpuisto, jalkapallokenttä, kaukalo ja frisbeegolf-
rata sekä pururata ja Pistefit-rata. Kuntalaisten vapaassa 
käytössä.

Vapaa-aikapalveluista vastaa vapaa-aikakoordinaattori.
Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040-774 6443 ja
liikuntahallin vahtimestarin numerosta 050-553 7245.
Vapaa-aikakoordinaattorin toimisto sijaitsee kunnanvi-
rastolla, osoite on Koskitie 50, 35500 Korkeakoski.
Ajankohtaista tietoa kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntapalveluista löytyy sivulta www.juupajoki.fi

JUUPAJOEN KUNNAN KIRJASTOPALVELUT
Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kirjallisuuden ja kult-
tuurin harrastukseen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto
on kuntalaisen sivistyskeskus ja olohuone.

Aukioloajat:
  ma 13 - 19
  ti 10 - 15
  ke 13 - 19
  to 10 - 15
  pe 10 - 15

Juupajoen kunnankirjasto on osoitteessa
Kirkkotie 1, 35500 KORKEAKOSKI,
puhelin 03 335 8425 tai 050 432 4020.
Lisää tietoa sivulta www.juupajoki.fi 

Tervetuloa!
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Merikanto-opisto on kuuden kunnan alueella toimiva 
taideoppilaitos, joka järjestää Orivedellä musiikin laajan 
oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Orivedel-
lä opetusta saa seuraavissa soittimissa: viulu, alttoviulu, 
sello, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, piano, kita-
ra, sähkökitara, bassokitara ja lyömäsoittimet.

Opetuksessa painottuu henkilökohtainen soitto-ope-
tus, jonka tavoitteet suunnitellaan yhdessä oppilaan 
kanssa. Henkilökohtaisten soittotuntien lisäksi musiik-
kiopiston oppilaat soittavat orkestereissa ja bändeissä, 
opiskelevat musiikin perusteita sekä esiintyvät musiik-
kiopiston omissa konserteissa ja muissa tilaisuuksissa.

Kerran vuodessa opisto järjestää kaikkien toimipistei-
den yhteisen, yli 200 soittajan orkesterileirin Virroilla.

Hakuaika uusille oppilaille on vuosittain
huhti-toukokuussa.

OTA YHTEYTTÄ:
Merikanto-opiston toimisto puh. 044 7151285
Rehtori Tiina Vuori puh. 044 7151284
Virtaintie 24 A, 34800 Virrat
musiikkiopisto@virrat.fi

ORIVEDEN TOIMIPISTE
Apulaisrehtori Johanna Raivio puh. 044 7151057

ORIVEDEN TOIMIPISTEEN OPETUSPAIKAT:
Oriveden yhteiskoulu (Opintie 1)
Kultavuoren koulu (Koulutie 20)
Orivesi-talo (Keskustie 26, 2. krs)

Opettajien sähköpostit:
etunimi.sukunimi@meriko.fi

www.merikanto-opisto.fi

BALETTI- JA LIIKUNTAKOULU
PIA HAKOVIRTA

Orivesi

TAITEEN PERUSOPETUS, TANSSI
Varhaisiän opinnot
klassinen baletti
nykytanssi, ym.

TIEDUSTELUT
040 836 6840 / Pia

TAITOJA TULEVAISUUTEEN KÄSITYÖSTÄ!
Käsityön taiteen perusopetukseen

voi hakea ympäri vuoden.
Ilmoittautuminen tapahtuu

sähköisesti osoitteessa
https://napsa.inschool.fi/browsecourses

Lisätietoja
Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän

toiminnasta löydät
Taito Pirkanmaan verkkosivuilta!

www.taitopirkanmaa.fi
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MONIPUOLISTA TOIMINTAA
JÄRJESTÖJEN TALOLLA

Järjestöjen talo on Oriveden kaupungin ylläpitämä talo
Oriveden keskustassa osoitteessa Latokartanontie 2.

Paikalliset yhdistykset järjestävät talossa toimintaa kaiken ikäisille.

JÄRJESTÖJEN TALON SÄÄNNÖLLISTÄ TOIMINTAA MM.:

 Vuoroviikoin maanantaisin Oriveden seudun työttömät ry:n bingo
   ja Diabetesyhdistyksen käsityökerho

 Tiistaisin MLL:n perhekahvila sekä Eläkkeensaajat ry:n kerhotoimintaa
 Torstaisin AA-ryhmä
 Joka toinen perjantai Kipuryhmä
 Lauantaisin Mielenterveysyhdistys Lumo ry:n toimintaa
 Joka kuun 2. lauantai käsityöryhmä äideille

SPR vastaa Järjestöjen talon ylläpidosta ja tilavarauksista.
Katso lisätietoa: www.orivesi.fi  > hakusanalla Järjestöjen talo

Huom! Seuraa tiedostusta koronatilanteesta ja tilojen käytöstä
Oriveden kaupungin verkkosivuilta!

TERVETULOA JÄRJESTÖJEN TALOLLE!

TAITOJA TULEVAISUUTEEN KÄSITYÖSTÄ!
Käsityön taiteen perusopetukseen

voi hakea ympäri vuoden.
Ilmoittautuminen tapahtuu

sähköisesti osoitteessa
https://napsa.inschool.fi /browsecourses

Lisätietoja
Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän

toiminnasta löydät
Taito Pirkanmaan verkkosivuilta!

www.taitopirkanmaa.fi 
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LAPSILLE
Päiväkerhoryhmiä 2015 – 2017 syntyneille Orivedellä ja 
Juupajoella. Ilmoittautuminen
www.orivedenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/
kerhoilmoittauminen. Lisätietoja Paula Montoselta,
p. 050 5611 110 / orivedenpaivakerhot.blogspot.com.

Perhekerho ja avoin päiväkerho vuoroviikoin keskiviik-
koaamuisin Oriveden seurakuntakeskuksessa. Eräjärven 
perhekerho noin joka toinen viikko maanantaisin.

ALAKOULUIKÄISILLE
Kids´Night –illat, joissa toimintapajoja ja muuta ohjel-
maa Oriveden seurakuntakeskuksessa torstaisin kerran 
kuussa. Kokkikerho tiistaisin klo 14.30 – 17. Huom. max 
15 kerholaista. Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Krista Inkinen p. 045 1206 243 tai krista.inkinen@evl.fi.

NUORILLE
Nuortenillat Oriveden seurakuntakeskuksen alakerrassa 
perjantaisin kello 19. Juupajoella keskiviikkoisin kello 
18.

Pelivuoroista ja muusta nuorten toiminnasta voi kysyä 
Mikko Sorvalta, p. 050 3003 274.
Instagram: oriveden srknuoret,
snapchat: orivedensrknuoret.

MUSIIKIN HARRASTAJILLE
Musiikkityö tarjoaa musiikin harrastajille mahdollisuuk-
sia esiintyä ja palvella eri seurakunnan tilaisuuksissa. 
Tiedustelut kanttoreilta: Jari Linjama (Orivesi)
p. 040 8049 608, jari.linjama@evl.fi ja Vesa Tulivirta 
(Juupajoki) p. 050 3054 036, vesa.tulivirta@evl.fi.

Gospelkuoro Kristallista vastaa syksyllä
Kaarina Soronen. Kuoro harjoittelee perjantaisin klo 18.

Kiela-kuorosta vastaa Jari Linjama. Kuoro harjoittelee 
Oriveden seurakuntakeskuksessa torstaisin kello 18.

Juupajoen kirkkokuorosta vastaa Vesa Tulivirta. Kuoro 
kokoontuu torstaisin kello 18.

Seurakuntakeskuksen alakerrassa on bändi- ja äänitys-
tila. Tiedustelut ja varaukset Henrik Pääkköseltä p. 040 
8049 611.

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE
Seurakunnassa on tarjolla vapaaehtoistehtäviä mm ju-
malanpalveluksissa avustamisessa sekä tapahtumien 
järjestämisessä. Kysy näistä työntekijöiltämme.

Ystäväpalvelussa voi olla mukana tervehtimässä van-
huksia heidän kotonaan tai palvelukeskuksissa sekä esi-
merkiksi avustaa liikuntarajoitteisia tapahtumissa. Dia-
koniatyön muista vapaaehtoistyömahdollisuuksista voi 
kysyä Terhi Ratalahdelta p. 050 3451 961. Juupajoen 
diakoniatyöstä tiedustelut Tiina Suoniemi-Hakoselta
p. 050 3054 031.

Lähetyskäsityöpiiri Myssykät kokoontuu Oriveden seu-
rakuntakeskuksessa tiistaisin kello 13.30 – 15.30. Piiris-
sä tehdään käsitöitä lähetyksen hyväksi ja lähimmäisten 
iloksi. Mukaan saa tulla vaikkei käsityötaitoja vielä löy-
tyisikään. Lisätietoja Sari Valkeajoelta, p. 045 2308 492.

Juupajoen Toivontuvalla kokoontuu lähetyksen käsityö-
kerho joka toinen torstai kello 13.
Piiriä ohjaa Anja Rautiainen p. 0400 673 754.

Kaikki toiminta nähtävillä osoitteissa
www.orivedenseurakunta.fi

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAA

• Kursseja ja tapahtumia 
 ympäri vuoden

• Reilut tilat monipuoliseen  
 kulttuuri-, koulutus- ja  
 yritystoimintaan

• Majoitus- ja ruokailupalvelut  
 paikan päällä

• Opiston henki elää!

www.orivedenkampus.f i
info@orivedenkampus.fi • puh. 045 263 7673

Osaamis- ja kulttuurikeskus

Oriveden KAMPUS

 Oriveden_Kampus_ilmoitus_200605_final.indd   1 5.6.2020   14.12
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OPINTOSETELI

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden seudun kansalaisopistolle määrärahan kohdennettavaksi maahanmuutta-
jien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömille sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppiv-
aikeuksia kokevien henkilöiden kurssimaksuihin. Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin 
kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.

 https://orivesi.e-lomake.fi/lomakkeet/278/lomake.html

OSKO:n OPINTOSETELIHAKEMUS

 Yksi opintoseteli/hakemus. Hakuaika su 30.9.2020 mennessä.
 Kurssit, joille avustusta voi hakea: Kaikki kurssit, lukuun ottamatta yksilöopetus.

 Työttömän on esitettävä opintosetelihakemusta jättäessään todistuksen
 työttömyydestään ja kansaneläkkeellä olevat eläkepäätöksensä.

 TÄYTÄ kaikki seuraavat kohdat huolella ja
 PALAUTA lomake kansalaisopiston postilaatikkoon (Keskustie 23) tai
 täytä lomake internetissä osoitteessa:
  https://orivesi.e-lomake.fi/lomakkeet/278/lomake.html

NIMI:

SYNTYMÄAIKA JA IKÄ:

OSOITE:

PUHELINNUMERO:

SÄHKÖPOSTI:

KURSSIN NUMERO JA -NIMI,
JOLLE AVUSTUSTA HAETAAN:

PERUSTELUT:

PÄIVÄYS:

ALLEKIRJOITUS JA 
NIMENSELVENNYS:
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Graafinen suunnittelu ja taitto:
Mainosstudio Sanna H | Sanna Voimanen
Julkaisun kuvituskuvat:
Sanna Voimanen (ellei toisin mainita)
Kannen kuva:
Marjo Aspegren
Paino:
Oriveden Kirjapaino

Orivesi harrastaa!

Oriveden seudun kansalaisopisto  www.orivesi.fi

Kulttuuripalvelut   www.orivesi.fi

Nuorisopalvelut    www.orivesi.fi

Liikuntapalvelut    www.orivesi.fi

Oriveden kaupunginkirjasto  www.orivesi.fi

JÄRJESTÖJEN TALO    www.orivesi.fi

Juupajoen kunta    www.juupajoki.fi

Merikanto-opisto    www.merikanto-opisto.fi

Baletti- ja Liikuntakoulu Pia Hakovirta

Taitokeskus Orivesi   www.taitopirkanmaa.fi

Oriveden seurakunta   www.orivedenseurakunta.fi

oriveden suvi    www.orivesi.fi

ORIVEDEN KAMPUS    www.orivedenkampus.fi

AHJOLAN KANSALAISOPISTO
www.ahjola.fi

HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO
www.hameenkyro.fi/palvelut/ 

kasvatus-ja-opetus/kansalaisopisto

VALKEAKOSKIOPISTO
www.valkeakoski.fi/portal/suomi/opetus_ja_koulutus/

valkeakoski-opisto/

PIRKAN OPISTO
www.pirkanopisto.fi

TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO
www.tampere.fi/tyovaenopisto

Y H T E I S T Y Ö O P I S T O T


