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ILMOITTAUTUMINEN

Syyslukukausi 6.9. – 28.11.2021
Taiteen perusopetus 6.9. - 12.12.2021

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon joko internetissä tai puhelimitse. Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 10.8.2021 klo 7.30.
Internetissä 24 h: www.opistopalvelut.fi/orivesi

Kevätlukukausi 10.1. - 17.4.2022
Taiteen perusopetus 10.1. - 15.5.2022
Syyslomaviikolla (42), talvilomaviikolla (9) sekä juhlapyhinä ei ole
pääsääntöisesti 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, ajankohtaiset ohjeistukset löytyvät
Oriveden kaupungin verkkosivuilta: www.orivesi.fi
• 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 voidaan joutua
muuttamaan
• Ryhmäkokoja voidaan joutua pienentämään
• Kaikille yleisöluennoille ilmoittaudutaan etukäteen
• Mikäli koronatilanne vaatii, osa kursseista voi siirtyä etäopetukseen.
• Lukuvuoden 2020-2021 pitämättömien opetustuntien
osalta on mahdollista saada kurssimaksuhyvitystä lukuvuoden 2021-2022 kurssimaksuista. Hyvitystä tulee hakea
E-lomakkeella 30.10.2021 mennessä. Hyvitykseen oikeutetut saavat hakulinkin tekstiviestinä elokuussa. Hyvitykset huomioidaan kurssilaskutuksen yhteydessä. Hyvitykseen ei
ole oikeutettu, mikäli opetusta on järjestetty lähi- tai etäopetuksena. Ole yhteydessä toimistoon, jos kurssillasi on jäänyt opetustunteja pitämättä lukuvuonna 2020-2021, etkä ole saanut
tekstiviestiä elokuun aikana.

KONSERTIT JA ESITYKSET
• Joulukonsertti ke 1.12. klo 18.00 Oriveden seurakuntasali
• Kevätkonsertti (lapset ja nuoret) ti 26.4. klo 18.00 Oriveden
seurakuntasali
• Kevätkonsertti (aikuiset) ke 27.4. klo 18 Orivesisali
• Kirmaus 8.-10.4.  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: kaupungin verkkosivuilla
tapahtumakalenterissa www.orivesi.fi.
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Puhelimitse:
Puh. 040 1339 118 opistosihteeri, Piia Leppänen
Puh. 040 1339 269 (10. - 20.8.)
musiikin suunnittelijaopettaja, Riikka Strandman
Puh. 040 596 3087 (10.8. vain ilmoittautumispäivänä)
rehtori Pia-Maria Ahonen
Kun ilmoittaudut kurssille, tarvitset seuraavat tiedot:
• Kurssinumero
• Kurssin nimi
• Ilmoittautujan nimi
• Henkilötunnus kokonaan
• Osoitetiedot
• Matkapuhelinnumero
Huom! Kurssit on jaettu pääsääntöisesti syys- ja kevätlukukauteen. Syksylle ja keväälle tulee siis tällöin ilmoittautua
erikseen. 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.
Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat heti tiedon,
oletko päässyt kurssille. Sähköpostiosoitteen antamalla saat sähköpostiisi vahvistuksen opiskelupaikasta. Jos kurssi on täynnä, voit
saada varapaikan. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen.
Kurssin mahdollinen peruuntuminen ilmoitetaan opiskelijan antamaan matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä.
• Kurssin toteutumisesta päätetään viikkoa ennen kurssin alkamista.
• Kurssi alkaa, mikäli minimiopiskelijamäärä täyttyy.
• Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähköpostilla, tekstiviesteillä, viesteillä vastaajaan tai kirjeillä!

PERUUTTAMISEHDOT
Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Kurssin voi perua maksutta viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua soittamalla 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. Poikkeuksena 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 korvaamaan 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 palauttaa.
• 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
Kurssit on jaettu pääsääntöisesti lukukausittain. Syksy ja kevät ovat
siis kaksi eri kurssia. Tällöin myös kurssimaksut jaetaan syksylle ja
keväälle. Laskutus tapahtuu syyslukukauden ja kevätlukukauden lopussa.
• Kurssialennuksena myönnetään 20 € jos opiskelijalla
on kursseja kolme tai enemmän (koko lukuvuoden kestävät
kurssit). Alennus annetaan yhteen kursseista, kun opiskelija on itse
ilmoittanut alennuksesta toimistolle. Syys- ja kevätlukukausi lasketaan 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 sairastumisen 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 puhelinnumeroon.
• 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.
• Vapaaoppilaspaikat
• voidaan myöntää Oriveden seudun kansalaisopiston
taiteen perusopetuksen yksilöopetuksen opintoihin lukuvuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada enintään kahden
lukuvuoden ajan. Jokaiselle lukuvuodelle haetaan vapaaoppilaspaikkaa erikseen.
• haetaan lukuvuoden 2021-2022 osalta 31.8.2021
mennessä vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella perusteluineen rehtorille: pia-maria.ahonen@orivesi.fi
• myöntämisen jälkeen kurssimaksu koko lukuvuodelle on
0€
• voi hakea taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Myös perheen koko huomioidaan päätöstä tehtäessä.
• voidaan myöntää enintään 3-4 oppilaalle (3% oppilaista)
• päätöksen vapaaoppilaspaikan myöntämisestä tekee rehtori

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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Or iv ed en seud un ka n s a l a is op is to
Keskustie 23, 35300 Orivesi | www.orivesi.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto | www.opistopalvelut.fi/orivesi
Toimisto on auki opetuskaudella:
ma, ke, to klo 9.30 - 16, ti, pe suljettu

HENKILÖKUNTA:
REHTORI
Pia-Maria Ahonen
p. 040 596 3087
pia-maria.ahonen@orivesi.fi

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 kaupungin kasvatus- ja
opetuspalveluiden kanssa ja järjestää Oriveden 3. ja 5. luokkalaisille
Taideratasopintoja. Taideratas on osa Oriveden taide- ja kulttuurikasvatusohjelma Kulttuurikipinää. Osko tarjoaa ammattitaiteilijoiden
voimin taideopetusta erillisen kurssiopetussuunnitelman mukaan.
Opetusta annetaan yhteensä n. 160 oppituntia.

SETELIT

Maksuvälineinä käyvät ePassi, Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit
(5€), sekä Tyky- ja Tyky+ -kuntosetelit tai Smartum ja Tyky mobiili/
onlinepalvelulla. Setelit toimitetaan nimellä 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 lähettämällä sähköpostia toimistolle. Tapahtumista ilmoitetaan myös sivuilla: www.orivesi.fi (tapahtumakalenteri)
Muutoksista ja tärkeistä asioista tiedotetaan kurssikohtaisesti tekstiviesteillä.
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OPINTONEUVONTA

Lukukausien aikana tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja tavoitteista saat opettajilta ja ohjaajilta tuntien yhteydessä sekä opiston
rehtorilta ja opistosihteeriltä lukukausien opiston aukioloaikoina.
Taiteen perusopetuksen/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. Opistolaiskunnalla tulee tänä vuonna täyteen 74. toimintavuosi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!
Yhteydenotot
Marita Palomäki, puheenjohtaja
040 724 3959
kodantakunen@gmail.com
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ORIVEDEN KAUPUNKI
ORIVEDEN KIRJASTO
YHDISTYSTYSTEN HARRASTUSTOIMINTA
JUUPAJOEN KUNTA
MERIKANTO-OPISTO
JÄRJESTÖJEN TALO
ORIVEDEN SUVI
ORIVEDEN LÄHITORI
MUKANETTI
VISIT ORIVESI
ORIVEDEN SEURAKUNTA
ORIVEDEN KAMPUS
TAITOKESKUS ORIVESI
OPINTOSETELIHAKEMUS

O SKO n TO IMIPAI KAT
O R I VES I
Eräjärven koulu
Eräjärven Seuratalo
Erälinna
Juhla- ja liikuntatalo Taisto
Järjestöjentalo
Kaupungin valtuustosali
Kaupungintalon kokoustilat
Kiwilinna
Kultavuorenkoulu
Kuntoportaat ja
Paltanmäen ulkoilualue
Kuntokuume
Laulumaja
Leväslahden Pvy:n talo
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Oriveden Suoja
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Eräjärventie 1652
Eräpyhäntie 937
Eräjärventie 1654
Asematie 9
Latokartanontie 2
Keskustie 23
Keskustie 23
Keskustie 31
Koulutie 20
Opintie 2
Koulutie 15
Koulutie 20
Leväslahdentie 387
Keskustie 26
Koulutie 5
Kääjäntie 4
Eerolantie 2
Keskustie 23
Urheilutie 3
Keskustie 26

Oriveden yhteiskoulu ja lukio
Seurakuntakeskus
Rönnin huvikeskus
Taidepaja
Talviaisten kylätalo (ent. koulu)
Toimintakeskus Hehku
Västilän Voimantalo

Opintie 1
Latokartanontie 5
Eräjärventie 946
Vainiontie 3
Tiihalanniemi 161
Koulutie 15
Längelmäen kirkkotie 96,
Västilä

J U U PA J OKI
Juupajoen koulukeskus
Juupajoen liikuntahalli
Juupajoen Lähimmäisentupa
Juupajoen päiväkoti
Kopsamon koulu ja kylätalo
Kopsamon kivikoulu
(ent. kunnan talo)
Kudontakellari
Ryhmis
Valtuustosali

Koulutie 1
Koulutie 1
Koskitie 62
Pikkutie 4
Aakkosentie 14
Aakkosentie 14
Kiertotie 6 C
Kiertotie 5
Koskitie 50

Kuva: Jani Taipale

ORIVESI

LUENNOT
SY MB O LIT KU RSSIEN KOHDALLA
UUSI KURSSI
VERKKOKURSSI
LASTEN KURSSI
NUORTEN KURSSI
TAITEEN PERUSOPETUS

ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
009800 ILMOITTAUTUMISEN
HARJOITUSKURSSI

009839 ILOA VANHEMMUUTEEN JA
TYÖKALUJA ARKEEN, LUENTO
Tila tarkentuu myöhemmin
15.9.2021
Ke 17.30–19.30
Maksuton luento!
Cacciatore Raisa

Jokainen yksilö kokee elämää omalla tavallaan. Kaikki tunteet ovat
oikein ohjattuina voimavara. Lapsen ja nuoren itsetunto on sekin
tunne ja jatkuvassa muutoksessa. Kuinka ylläpidetään yhteispeliä ja
puhevälejä? Miten valaa uskoa ja kannustusta niin, että elämänilo
säilyisi kaikkien kieltojen, vaatimusten ja rajoitusten viidakossa. Miten suhtaudut kiukkuun ja pettymykseen? Miten opetat elämänhallintaa? Pärjäätkö itse? Ajatuksia ilon vahvistamiseen. Innostus ja tunteitten hallinta auttavat löytämään oman polun. Luento toteutetaan
yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Luento voidaan järjestää
tarvittaessa etäyhteydellä.

Keskustie 23, Orivesi
6.9.2021–11.4.2022

009840 MIKÄ JA KUKA OLEN 1:
ENNEAGRAMMI, LUENTO

Tämä kurssi on ilmoittautumisen harjoittelua varten. Mikäli annat
sähköpostiosoitteesi (huom. tarkista oikeinkirjoitus), saat viestin ilmoittautumisestasi myös sähköpostiisi. Sinun ei tarvitse peruuttaa
ilmoittautumistasi harjoittelukurssille, vaikka viestissä niin kehotetaankin. Mikäli ilmoittautumisjärjestelmässä lukee ”jonotuspaikka”,
jatka silti tietojen tallennusta ja lähetä normaalisti. Voit harjoitella
myös ilmoittautumisesi perumista; ota talteen tai tarkista sähköpostistasi ilmoittautumisen päätteeksi tuleva numerosarjasi. Myös
ilmoittautumisen perumista varten tarvitset kurssin koodinumeron.

Enneagrammi: yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokkaittelu tukemaan itsetutkiskelun, helpottamaan yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Luento on 1. osa kolmen luennon kokonaisuudesta.

Oriveden yhteiskoulu
7.10.2021
To 18.00–19.30
15,00 €
Anne Lyysaari

009841 MIKÄ JA KUKA OLEN 2:
LUONTAISET TAIPUMUKSET, LUENTO

710603 PUUTARHAN SYYSTYÖT
-VERKKOLUENTO TEAMSISSA

Luontaiset taipumukset, MBTI, Myers - Myers- Briggs psykologinen
indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän eri ulottuvuuden avulla. Luento on 2. osa kolmen luennon kokonaisuudesta.

Mikä on nyt ajankohtaista puutarhassa? Miksi syyslannoitusta tarvitaan ja mitä puita ja pensaita uskaltaa leikata vielä syksyllä? Verkkoluennolla perehdymme syksyn ajankohtaisiin puutarhatöihin. Luento toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Marttojen kanssa.

Oriveden yhteiskoulu
21.10.2021
To 18.00–19.30
15,00 €
Anne Lyysaari

009842 MIKÄ JA KUKA OLEN 3:
TRANSAKTIOANALYYSI, LUENTO
Oriveden yhteiskoulu
11.11.2021
To 18.00–19.30
15,00 €
Anne Lyysaari

Transaktioanalyysi, VAL, Eric Bernen kehittämä psykologinen teoria
ja menetelmä. Kolmen minän tilan avulla tutustutaan ihmisen persoonallisuuden kehittymiseen ja sen rakenteeseen. Tutustumme
vuorovaikutukseen itsemme sisällä ja ihmisten välillä. Luento on 3.
osa kolmen luennon kokonaisuudesta.

009865K CAMINO DE SANTIAGO
– PYHIINVAELLUS LUENTO, KEVÄT
Tila tarkentuu myöhemmin!
18.1.2022
Ti 18.00–19.30
15,00 €
Hannu Sirkkilä

Etäopetus
14.9.2021
Ti 17.00–18.30
Maksuton luento!
Heidi Ovaska

710604 LEIKKAA OIKEIN!
PIHAN PUUT JA PENSAAT
Tila tarkentuu myöhemmin!
9.3.2022
Ke 17.00–20.30
15€
Heidi Ovaska

Milloin ja miten kasveja leikataan? Luennolla käydään läpi eri puuvartisten kasvien leikkaustöitä, mm. omenapuiden ja marjapensaiden hoitoleikkaukset. Luento toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan
Marttojen kanssa.

710605 SIENINÄYTTELY JA -LUENTO
Kaupungin valtuustosali
21.9.2021
Ti 17.00–19.30
Maksuton luento!
Marja Vehnämaa

Luennolla käsitellään Camino de Santiagon historiaa, reittivaihtoehtoja, nousua yhdeksi maailman suosituimmaksi pyhiinvaellusreitiksi
ja vaeltajien matkalleen antamia erilaisia merkityksiä uskonnosta
maallisempiin. Luennolla käydään myös läpi vaelluksen toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita.

Sieninäyttely ja luento. Esillä parhaimmat ruokasienet ryhmittäin ja
yleisimmät myrkkysienet. Luennon aikana käydään läpi esillä olevien
sienien avulla sienten tärkeimmät tuntomerkit, sienten poimiminen
ja säilöntä. Näyttelyyn voivat myös osallistujat tuoda omia sieniään
tunnistettavaksi. Luento toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Marttojen kanssa.

710602 KOMPOSTOI OIKEIN!
KOMPOSTOINTIKURSSI

710607 RYTMIÄ RUOKAILUUN,
ENERGIAA ELÄKEPÄIVIIN, LUENTO

Kaupungin valtuustosali
1.9.2021
Ke 17.00–19.00
Maksuton luento!
Heidi Ovaska

Oriveden palvelutalo
5.10.2021
Ti 14.00–15.00
Maksuton luento!
Outi Penttilä

Toimivasta kompostista saat puutarhakasveillesi muhevaa multaa.
Samalla toimit ympäristövastuullisesti. Tule kurssille kuulemaan
mm. miten rakennetaan toimiva komposti ja miten kompostia hoidetaan. Puhumme sekä ruokajätteen että puutarhajätteen kompostoinnista. Luennon tarjoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhteistyössä
Pirkanmaan Martat. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Ikääntyviä ohjataan luennolla terveellisiin, monipuolisiin ja säännöllisiin ruokavalintoihin konkreettisella tavalla kiinnittäen huomio erityisesti ikääntyvien ravitsemusongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.
Teemoja ovat muun muassa kasvikset, sokerin, kuidun, proteiinin ja
rasvojen lähteet. Luento on osa vanhustenviikon ohjelmaa! Kouluttajana toimii ruoka- ja yritysasiantuntija, Outi Penttilä, Etelä-Suomen
maa- ja kotitalousnaiset
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MUU KOULUTUS
009823 YHDISTYSREHVIT
Kaupungin valtuustosali
2.10.2021–9.4.2022
La 11.00–15.00
Maksuton kurssi!
Pia-Maria Ahonen

Yhdistysrehvit kokoaa yhdistystoimijat yhteen. Intensiivisessä päivässä jaetaan tietoa, suunnitellaan yhdessä ja verkostoidutaan. Kokoonnumme kerran syksyllä 2.10. 2021 ja kerran keväällä 9.4.2022. Tämä
kurssi on osa kaupungin osallisuusohjelmaa!

009862S MIELENRAUHAA
- MENETELMIÄ RENTOUTUMISEEN, SYKSY
Tila tarkentuu myöhemmin!
9.9.–2.12.2021
To 18.00–19.30
Joka 4. viikko (9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.)
24,00 €
Pia-Maria Ahonen

Kiire ja stressi kuormittavat kehoa ja mieltä. Huokaise hetkeksi ja
suo itsellesi palauttava lepohetki. Kurssilla tutustutaan erilaisiin rentoutumismenetelmiin, joita voit hyödyntää myös omassa arjessasi.
Tunneilla saat nauttia mm. mielikuvamatkoista, ohjatuista rentoutumishetkistä ja äänimaljojen syvärentouttavista vaikutuksista. Ota
mukaan jumppapatja, tyyny ja kevyt peitto. Pukeudu lämpimiin ja
rentoihin vaatteisiin. Kurssilla istutaan jonkin verran lattialla ja ollaan paljon makuulla. Tulethan ajoissa tunneille! Kurssin ohjaaja on
rentoutus- ja meditaatio-ohjaaja sekä äänimaljahoitaja.

009862K MIELENRAUHAA
- MENETELMIÄ RENTOUTUMISEEN, KEVÄT
Tila tarkentuu myöhemmin!
13.1.–5.5.2022
To 18.00–19.30
Joka 4. viikko (13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5.)
30,00 €
Pia-Maria Ahonen
Katso kurssikuvaus 009862S kohdalta.

009863 HENKILÖKOHTAISEKSI AVUSTAJAKSI
TAI TUKIHENKILÖKSI
14.–21.9.2021
Ti 17.30–20.00, To 17.30–20.00, Ti 17.30–20.00
Maksuton verkkokurssi!
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat rohkaisua tai osaamisen vahvistamista kohdata ja toimia esimerkiksi henkilökohtaisena avustajana tai tukihenkilönä erityistä tukea tarvitsevalle ihmiselle.
Kurssin tavoitteena on tuoda esiin tukihenkilönä ja henkilökohtaisena avustajana toimimiseen liittyviä perusasioita ja keskustella avustajana/tukihenkilönä toimimiseen liittyvistä tilanteista. Kurssi antaa
osallistujille tilaisuuden pohtia työhön/tehtävään liittyviä asioita

vuorovaikutuksen, etiikan, ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena
on rohkaista osallistujia toimintaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Kurssin aikana annetaan osallistujille myös mahdollisuus
pohtia sitä, miten tukea tarvitsevia ihmisiä tuetaan tekemään omaa
elämäänsä koskevia päätöksiä.

009864S HENKISEN FITNESSIN TYÖPAJA,
SYKSY
Tila tarkentuu myöhemmin!
13.11.2021
La 10.00–15.00
25,00 €
Hannu Sirkkilä

Henkisen fitnessin perusajatus on se, että ihmisen henkisyyttä voidaan kehittää. Kehittämisen sisältöinä ovat käsitys itsestä oman henkisyytensä kehittäjänä, oman itsensä, toimintansa ja tunteidensa säätely, itsemotivaatio sekä sosiaalinen tietoisuus. Työpajan tavoitteena
on motivoida osallistujia omaan henkiseen kehitysprosessiinsa harjoitusten ja keskustelujen avulla.

009868 ASTROBIOLOGIAN VIIKONLOPPU
Oriveden yhteiskoulu
18.–19.9.2021
La 11.00–16.30, Su 11.00–16.30
30,00 €
Kyösti Ryynänen

Tällä kurssilla tutustutaan astrobiologiaan tieteenä ja sen antamaan
tietoon elämän välttämättömistä ja riittävistä 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 seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä
kaikki tekee Universumista elämälle suotuisan? Voisiko muunlaisissa maailmankaikkeuksissa 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 suurempia, samoin kuin atmosfääriltään Maasta poikkeavia eksoplaneettoja. Astrobiologinen tutkimus hyödyntää
biologian tietämystä esim. omalta planeetaltamme tunnetaan erilaisissa ääriolosuhteissa viihtyviä ekstremofiileja, 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 pinnan väriin ja atmosfäärin koostumukseen, mitkä kummatkin paljastuisivat poikkeamina
spektritutkimuksissa. Älykkäiden elämänmuotojen käyttämät teknologiat ja kulttuurit erottuisivat luonnollisista ympäristöistä. Omana
tutkimushaaranaan laboratorioissa pyritään luomaan keinoelämää
ja selvittämään millaista elämä yksinkertaisimmillaan voisi olla.
Mahdollisesti toimivia elämän biokemioita pyritään löytämään myös
tietokonemallinnuksen avulla. Kurssi sopii kaikille elämästä universaalisti kiinnostuneille, samalla ymmärrys oman planeettamme elämän alkuolosuhteista, kehityshistoriasta ja erityispiirteistä syvenee.
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009869 ILMASTON VIIKONLOPPU

710608 HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS

Tällä kurssilla tutustutaan ilmastotutkimukseen erityisesti tähtitieteen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erilaiset Maa-planeetan lämpötilaan vaikuttavat ilmastotekijät. Planeettatason tarkastelu
on kurssilla keskiössä, miten Maa-planeetta muodostaa kosmisen-,
orbitaalisen-, geologisen-, ekologisen- ja ilmastollisen systeemin,
joka alituisesti on muutoksessa. Osa ilmastotekijöistä on ihmisen
aikaansaamia, osa luonnostaan esiintyviä, näiden yhteisvaikutus
määrää kulloisenkin tasapainotilan planeetallamme. Maapallon
lämpötilahistoria ja siinä esiintyvät poikkeukselliset ajanjaksot käydään kurssilla läpi. Maa-planeetta lämpenee silloin kun planeetalle
tulee enemmän energiaa kuin mitä siltä poistuu. Tähän tasapainoon
vaikuttavat mm. ilmakehän kyky sitoa Auringon säteilyenergiaa
sekä planeetan heijastuvuus eli mm. lumi- ja jääpeitteen pinta-ala
sekä sen puhtaus, samoin kuin pilvisyyden määrä ja pilvien heijastusominaisuudet. On esitetty teorioita, joiden mukaan Auringon
säteilytehon ja magneettikentän vaihteluilla olisi myös epäsuoria
vaikutuksia planeettoihin. Esim. pilvien muodostuminen edellyttää
tiivistymisytimiä, hiukkasia joiden ympärille vesihöyry pystyy tiivistymään pisaroiksi. Näitä aerosoleja tutkitaan Helsingin yliopiston Hyytiälän tutkimusasemalla, jonne pyritään järjestämään tämän kurssin
tiimoilta erillinen vierailu myöhemmin keväällä (tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet keväällä opiston nettisivuilla). Ilmastomallien
luotettavuuden kannalta keskeistä on ymmärtää erilaisten positiivisten- ja negatiivisten takaisinkytkentöjen toimintaa, sekä näissä esiintyviä nyrjähdyspisteitä, joiden seurauksena lämpötilamuutokset
eivät tapahdu lineaarisesti. Kurssilla tutustutaan IPCC:n raporttien
laadintaperiaatteisiin ja niissä käytettyihin ilmastomalleihin, sekä
viimeisimpiin ennusteisiin (skenaarioihin). Ilmaston globaalit, alueelliset ja paikalliset muutokset (osin erisuuntaisia) keskimääräisen
lämpötilan muuttuessa saavat selityksensä. Kurssilla pyritään myös
vastaamaan kysymykseen, voitaisiinko Maa-planeetan lämpötilaa
turvallisesti muuttaa haluttuun suuntaan. Erilaisia teknologioita
poistaa ilmakehästä kasvihuonekaasuja ja vaikuttaa Maa-planeetan heijastuvuuteen tarkastellaan. Minkälaisia ilmastotavoitteita
eri valtioilla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja torjumiseksi.
Minkälaisia ratkaisuja Suomi on päättänyt omalta osaltaan toteuttaa
esim. teollisuuteen, maa- ja metsätalouteen, asumiseen ja liikenteeseen liittyen. Millä tavalla ilmastotavoitteet ja yhteiskuntien muut
sosio-ekonomiset tavoitteet ovat yhdistettävissä. Kurssi pyrkii antamaan mahdollisimman laajan näkökulman ilmastokysymysten tarkasteluun. Kurssi sopii kaikille ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille.

Hygieniaosaamiskoulutuksessa käsitellään seuraavat osa-alueet:
- elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset - perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden
saastumisesta - ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat - henkilökohtainen hygienia - puhtaanapito - omavalvonta - lainsäädäntö
ja viranomaiset Hygieniaosaamistesti Hygieniapassi tarvitaan, jos
- käsittelee pakkaamattomia elintarvikkeita - työskentelee elintarvikehuoneistossa - käsittelee helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Hygieniapassia voi tarvita niin kahviloissa, catering-, elintarvike- tai
maatilamatkailuyrityksissä kuin elintarvikemyymälöissä työskenneltäessä. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. Hygieniapassin
myöntää Ruokavirasto. Hygieniaosaamistestin kesto 45 min. Testin
ajankohta sovitaan erilkseen ja siitä peritään erillinen maksu. Kouluttajana toimii ruoka- ja yritysasiantuntija, Outi Penttilä, Etelä-Suomen
maa- ja kotitalousnaiset.

Oriveden yhteiskoulu
12.–13.2.2022
La 11.00–16.30, Su 11.00–16.30
30,00 €
Kyösti Ryynänen
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Tila tarkentuu myöhemmin!
31.1.2022
Ma 17.00–20.00
25,00 €
Outi Penttilä

710609 HYGIENIAOSAAMISTESTI
Tila tarkentuu myöhemmin!
7.2.2022
Ma 17.30–18.30
Outi Penttilä

Testin läpäisseelle myönnetään hygieniaosaamistodistus ja hygieniapassi. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi (passi, ajokortti tai
kuvallinen henkilöllisyyskortti). Hygieniaosaamistestin hinta on 43
€/hlö, jonka kouluttaja perii osallistujalta paikan päällä pankkikorttimaksuna. Kouluttaja toimii hygieniaosaamistestin suorittamisessa
Ruokaviraston valtuuttamana ja toimittaa tulokset Ruokavirastolle ja
hyväksytysti läpipäässeet saavat tämän jälkeen Hygieniapassin. Hygieniaosaamistestin kesto 45 min. Testiin voi osallistua ilman hygieniaosaamiskoulutusta. Kouluttajana toimii ruoka- ja yritysasiantuntija, Outi Penttilä, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

NÄYTTÄMÖTAITEET
110201 SATUTEATTERI

110205S LASTENTEATTERI JUNNUTUPIS, SYKSY

Oriveden Suoja, sali
8.9.2021–25.2.2022
Ke 17.00–19.15, La 12.00–14.15
106,00 €
Kari Honkanen

Eräjärven Seuratalo
7.9.–23.11.2021
Ti 16.30–18.00
24,00 €
Henna Ruostila

Teatterikurssi sopii sekä aloittelijoille että kokeneimmille teatterin
tekemisestä kiinnostuneille, pääasiassa alle 16-vuotiaille tytöille ja
pojille (usein on rooleja myös aikuisille!). Syksyllä tutustumme uuteen näytelmään lukuharjoitusten lomassa. Ja pikkuhiljaa siirrymme
harjoittelemaan näyttämölle. Esitykset ovat kahden viikon aikana
ennen talvilomaa. Näytelmässä mukanaolo edellyttää myös viikonloppuharjoituksiin osallistumista. Näyttelijäkokemus Satuteatterissa
kehittää lapsen itsetuntoa, luovuutta ja rohkeutta esiintyä sekä ilmaista itseään.

Junnutupiksessa tutustutaan teatterin tekemiseen yhdessä hauskaa
pitäen (näyttelijäntyö, improvisaatio, äänen- ja kehonkäyttö). Ryhmässä opitaan tärkeitä yhdessä toimimisen ja itseilmaisun taitoja ja
tavoitteellista, luovaa tekemistä. Kauden lopuksi (syys- ja kevätlukukaudella) valmistamme pienen esityksen, jolla voimme esiintyä paikallisesti tai eri kohteissa vieraillen. Voimme laajentaa kokemuksia
myös videoiden tekoon. 7-12 -vuotiaat teatterista ja esiintymisestä
kiinnostuneet (ei vaadi ennakkotaitoja).

110202 SUOJAN TEATTERI

Eräjärven Seuratalo
11.1.–12.4.2022
Ti 16.30–18.00
36,00 €
Henna Ruostila

Oriveden Suoja, sali
7.9.2021–12.4.2022
Ti 17.15–19.30, To 17.00–19.15
140,00 €
Kari Honkanen

Syksyn alussa valitsemme kokoillan näytelmän, jonka ensi-ilta ja esitykset ovat huhtikuussa 2021. Harjoitukset alkavat lukuharjoituksilla
ja pikkuhiljaa siirrytään asemaharjoituksiin näyttämölle. Teatterikurssi sopii sekä vasta-alkajille, että näyttelemistä jo harrastaneille. Tule
lisäämään esiintymistaitoasi ja luovuuttasi mukavassa seurassa!

110204 TUPATEATTERI
Eräjärven Seuratalo
7.9.2021–12.4.2022
Ti 18.00–20.30
130,00 €
Henna Ruostila

Tervetuloa tekemään vaikuttavaa teatteria! Kurssilla valmistetaan
talven aikana teatteriesitys Eräjärven Tupateatterin näyttämölle, ensi-ilta huhtikuussa 2022. Ennakkotaitoja ei tarvita, mutta esityksen
tekemiseen tulee sitoutua koko harjoituskaudeksi. Tarkemmat kokoontumisajat sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa. HUOM! Kurssi
on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

110206 RÖNNIN KESÄTEATTERI
Eräjärven seuratalo/Rönnin kesäteatteri
27.9.2021-2.7.2022
Ma 18.00-21.15
130,00 €
Eriikka Magnusson-Vainio

Tervetuloa tekemään kesäteatteria ja viettämään hauska kesä Rönnin maisemissa. Kurssi sopii teatterista kiinnostuneille aikuisille ja
nuorille, eikä se vaadi ennakkotaitoja, mutta näytelmän tekoon tulee
sitoutua. Talven ja kevään aikana valmistettava näytelmä tuodaan
Rönnin huvikeskuksen näyttämölle, esityksiä yhteensä n. 15 kpl. Tarkemmat kokoontumis- ja esitysajat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.
Tule sinäkin mukaan koko Oriveden yhteiseen kesäteatteriin!

110205K LASTENTEATTERI JUNNUTUPIS, KEVÄT

Katso kurssikuvaus 110205S kohdalta.

110207 TEE TEATTERI

Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
7.9.2021–12.4.2022
Ti 17.30–20.30
130,00 €
Outi Söderholm
Kurssi sopii esiintymisestä, näyttelijäntyöstä ja teatterin tekemisestä
kiinnostuneille yli 13 vuotiaille nuorille ja aikuisille. Intensiivinen
kurssi vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Harjoituskerrat lisääntyvät kevätlukukaudella. Keväälle 2022 valmistetaan ryhmälähtöisesti ideoitu näytelmä tai esitys, johon tehdään itse myös musiikkia. Huom!
Koronaviruksen vuoksi 28.9. saakka harjoittelemme ja esitämme
edellisen kevään näytelmää.

110208 IMPROKURSSI

Oriveden Kampus
20.–21.11.2021
La 13.00–17.15, Su 9.00–14.00
30,00 €
Hilkka Hyttinen
Improkurssilla tutustutaan omaan vuorovaikutukseen, eli improvisaation periaatteisiin: toistensa kuunteleminen, tukeminen ja hyväksyntä. Harjoitellaan mm. reagoimaan, ”mokaamaan” turvallisesti,
kontakteja lavalla sekä tarinan kerrontaa ja kaarta. Vapaamuotoinen
illanvietto kuuluu myös kurssin ohjelmaan. Majoitus-, ruokailuvaraukset ja lisätiedot info@erajarventeatterit.fi. Huom! Kurssiaikataulussa ei huomioitu ruokailuja. Saat ennen kurssia tarkemman aikataulun viikonlopulle. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Eräjärven Työväen
Näyttämön kanssa.
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110203 VARJO- JA NUKKETEATTERIN TAIKAA

110210K SIRKUSTA 7-9V LAPSILLE, KEVÄT

Tule kokeilemaan varjoteatteria ja nukketeatteria eri muodoissaan.
Laitamme yhdessä nuket ja erilaiset esineet elämään, kokeilemme
varjoteatterin moninaisia toteutustapoja ja yhdistämme tähän kaikkeen myös musiikin ihmeellisen maailman. Varjo- ja nukketeatterin
toteuttamiseen et tarvitse mitään kalliita materiaaleja, vaan suurin
osa kursseilla käytetyistä ideoista löytyy lähes jokaisen kotoa. Kurssi sopii loistavasti luokkaanopettajille, päivähoidon henkilöstölle ja
kaikille varjo- ja nukketeatterista kiinnostuneille aikuisille. Hyppää
mukaan!

Katso kurssikuvaus 110210S kohdalta.

Oriveden Suoja, Sali
19.3.2022
La klo 10.00-15.00
30€
Kari Honkanen ja Riikka Strandman

110209S SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE, SYKSY
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 16.00–17.00
26,00 €
Kanerva Keskinen

Sirkustunneilla opitaan työskentelemään ryhmässä ja tutustutaan eri
sirkuslajeihin. Tunti koostuu lämmittelyleikeistä, venyttelystä, akrobatiasta sekä teemaviikoittain tasapainoilusta, jongleerauksesta, ilma-akrobatiasta ja temppuradasta. Etäopetukseen tarpeen vaatiessa
siirryttäessä kurssi toteutettaisiin niin, että lapsi tekee sirkusharjoitukset kotonaan yhdessä aikuisen kanssa (zoom/teams)

110209K SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE, KEVÄT
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 16.00–17.00
31,00 €
Kanerva Keskinen

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

110210S SIRKUSTA 7-9V LAPSILLE, SYKSY
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 17.00–18.30
35,00 €
Kanerva Keskinen

Sirkustunneilla työskentelemään ryhmässä ja tutustutaan eri sirkuslajeihin. Tunti koostuu lämmittelyleikeistä, venyttelystä, akrobatiasta
sekä teemaviikoittain tasapainoilusta, jongleerauksesta, ilma-akrobatiasta ja temppuradasta. Etäopetukseen tarpeen vaatiessa siirryttäessä kurssi toteutettaisiin niin, että lapsi tekee sirkusharjoitukset
kotonaan yhdessä aikuisen kanssa (zoom/teams).

Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 17.00–18.30
39,00 €
Kanerva Keskinen

110211S SIRKUSTA 9-12V LAPSILLE, SYKSY
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 18.20–20.00
35,00 €
Kanerva Keskinen

Sirkustunneilla työskentelemään ryhmässä ja tutustutaan eri sirkuslajeihin. Tunti koostuu lämmittelyleikeistä, venyttelystä, akrobatiasta
sekä teemaviikoittain tasapainoilusta, jongleerauksesta, ilma-akrobatiasta ja temppuradasta. Etäopetukseen tarpeen vaatiessa siirryttäessä kurssi toteutettaisiin niin, että lapsi tekee sirkusharjoitukset
kotonaan yhdessä aikuisen kanssa (zoom tai teams).

110211K SIRKUSTA 9-12V LAPSILLE, KEVÄT
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 18.30–20.00
39,00 €
Kanerva Keskinen

Katso kurssikuvaus 110211S kohdalta.

110212S SIRKUSTA AIKUISILLE, SYKSY
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 20.00–21.15
33,00 €
Kanerva Keskinen

Sirkustunneilla työskentelemään ryhmässä ja tutustutaan eri sirkuslajeihin. Tunti koostuu lämmittelyleikeistä, venyttelystä, akrobatiasta
sekä teemaviikoittain tasapainoilusta, jongleerauksesta, ilma-akrobatiasta ja temppuradasta. Aikuisten sirkustunti sopii kaiken tasoisille liikkujille, ei haittaa vaikka edellisestä kuperkeikasta olisi kulunut
jo vuosia! Kurssi voi tarvittaessa kokoontua etäopetuksessa (zoom/
teams).

110212K SIRKUSTA AIKUISILLE, KEVÄT
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 20.00–21.15
35,00 €
Kanerva Keskinen

Katso kurssikuvaus 110212S kohdalta.
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SANATAIDE
110601S SANAN MAHTI
-LAUSUNTARYHMÄ, SYKSY
Oriveden Suoja, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 14.30–16.45
40,00 €
Kari Honkanen

Harjoitellaan runojen tulkintaa etsimällä ja kokeilemalla tehokeinoja hyvän ilmaisun aikaansaamiseksi. Syyslukukauden päätteeksi
valmistamme jo perinteiseksi tulleen jouluisen koosteen kera yksinlaulajien. Kurssi sopii kaikenikäisille runojen ystäville. Tervetuloa
elämysmatkalle runojen maailmaan. ”Kun kutsuu elämä, siis, sydän,
valmis taas ole jäähyväisiin, uuteen alkuun. Iloiten lähde, nurkumatta katko siteesi entiseen, päin uutta riennä. On lumousta joka matkaan lähtö, se auttaa elämään, se meitä suojaa.” Hermann Hesse

110601K SANAN MAHTI
-LAUSUNTARYHMÄ, KEVÄT
Oriveden Suoja, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 14.30–16.45
47,00 €
Kari Honkanen

Katso kurssikuvaus 110601S kohdalta.

110602S TAIDOT PINTAAN
- SYKETTÄ RINTAAN, SYKSY
Eräjärven koulu
7.9.–16.11.2021
Ti 14.00–15.30
25,00 €
Riitta Lehmus

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

110602K TAIDOT PINTAAN
- SYKETTÄ RINTAAN, KEVÄT
Eräjärven koulu
11.1.–5.4.2022
Ti 14.00–15.30
26,00 €
Riitta Lehmus

Katso kurssikuvaus 110602S kohdalta.

MUSIIKKI
TAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää
instrumenttikohtaista yksilöopetusta, jota toteutetaan Orivedellä
musiikissa rinnakkain kansalaisopistossa (yleinen oppimäärä) ja Merikanto-opistossa (laaja oppimäärä). Taiteen perusopetusta annetaan
Oriveden seudun kansalaisopistossa seuraavissa instrumenteissa:
Piano, yksinlaulu, huilu, viulu, harmonikka, kitara, sähköbasso, kontrabasso, trumpetti ja baritonitorvi. Instrumenttiopintoihin otetaan
oppilaiksi lapsia (7v täyttäneet), nuoria ja aikuisia, poikkeuksena
yksinlaulu (12v täyttäneet). Taiteen perusopetukseen ei ole pääsykokeita, ainoastaan yksinlaulussa laulunäyte. Oppilas voi opiskella
samaan aikaan ainoastaan yhtä instrumenttia (yksinlaulu/soitinopinnot) kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa. Tästä voidaan tehdä
poikkeus, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana.
Musiikin instrumenttiopetusta annetaan yksilöopetuksena (laskennallinen opetusmäärä 30 x 22,5 min/lukuvuosi, viikoittainen
oppitunnin pituus sovitaan opettajan kanssa oppilaskohtaisesti).
Taiteen perusopetusta toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat voivat saada opinto-ohjausta musiikin
suunnittelijaopettajalta. Taiteen perusopetuksen oppilaat esiintyvät
pienimuotoisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Lukukausimaksu
kaikissa instrumenteissa lapset (alle 18v) 110,00€, aikuiset 130€.
Taiteen perusopetukseen voi päästä ainoastaan varasijajonon kautta,
ei netti-ilmoittautumista. Taiteen perusopetukseen on mahdollista
hakea vapaaoppilaspaikkaa taloudellisin tai sosiaalisin perustein.

110131S YKSINLAULU, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
8.9.–8.12.2021
Ke 14.00–15.30
110,00€ / 130,00 €
Riikka Strandman

Lauletaan erilaista ohjelmistoa (pop/rock, iskelmä, näyttämömusiikki, kansansävelmät, klassiset laulut) yksin opettajan johdolla. Kaikille
yli 12-vuotiaille oman äänensä kehittämisestä kiinnostuneille, sekä
vasta-alkajat että jo kokemusta omaavat laulajat tervetulleita. Tavoitteena terve ja vapaa laulutapa. Valmistetaan lauluja konsertteihin.

110131K YKSINLAULU, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
12.1.–11.5.2022
Ke 14.00–15.30
110,00€ / 130,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110131S kohdalta.
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110132S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Oriveden Suoja, kahvio
Laulumaja, alakerta
7.9.–17.11.2021
Ke 15.45–17.45, Ti 15.00–17.00
110,00€ / 130,00 €
Anna Kaisa Iitti

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteellista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen ohjelmiston avulla, mukaan
lukien vapaa säestys. Opetus tiistaisin Suojan kahviossa, keskiviikkoisin Laulumajalla.

110132K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Oriveden Suoja, kahvio
Laulumaja, alakerta
11.1.–12.4.2022
Ti 15.00–17.00, Ke 15.45–17.45
110,00€ / 130,00 €
Anna Kaisa Iitti

Katso kurssikuvaus 110132S kohdalta.

110133S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Seurakuntakeskus, Orivesi
6.9.–16.11.2021
Ma 15.00–19.00, Ti 14.30–19.00
110,00€ / 130,00 €
Elena Perälä

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteellista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen ohjelmiston avulla, mukaan
lukien vapaa säestys.

110133K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Seurakuntakeskus, Orivesi
10.1.–11.4.2022
Ma 15.00–19.00, Ti 14.30–19.00
110,00€ / 130,00 €
Elena Perälä

Katso kurssikuvaus 110133S kohdalta.

110134S VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Kultavuoren koulu, luokkaka 409-410
8.9.–8.12.2021
Ke 18.45–19.30
110,00€ / 130,00 €
Katja Autonen-Lepistö

Harjoitellaan klassisen viulunsoiton perusteita, viulunsoiton yleisen
oppimäärän mukaisesti.
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110134K VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Kultavuoren koulu, luokkaka 409-410
12.1.–11.5.2022
Ke 18.45–19.30
110,00€ / 130,00 €
Katja Autonen-Lepistö
Katso kurssikuvaus 110134S kohdalta.

110135S HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS,
SYKSY
Oriveden Suoja, kahvio
6.9.–13.12.2021
Ma 17.15–18.00
110,00€ / 130,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto

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

110135K HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Oriveden Suoja, kahvio
10.1.–16.5.2022
Ma 17.15–18.00
110,00€ / 130,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto

Katso kurssikuvaus 110135S kohdalta.

110136S HARMONIKANSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
9.9.–18.11.2021
To 15.30–18.30
Opetuspäivä muuttunut!
110,00€ / 130,00 €
Lauri Sahra

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

110136K HARMONIKANSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
13.1.–7.4.2022
To 15.30–18.30
Opetuspäivä muuttunut!
110,00€ / 130,00 €
Lauri Sahra
Katso kurssikuvaus 110136S kohdalta.

110137S TRUMPETINSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY

110140K KONTRA- JA SÄHKÖBASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, KEVÄT

Soiton yksilöopetusta trumpetin tai baritonitorven soitossa. Opetus
toteutetaan yksilöllisten tavoitteiden ja toiveiden mukaan. 45min
opetustunti joka 2. viikko.

Katso kurssikuvaus 110140S kohdalta.

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
6.9.–10.12.2021
Opetuspäivä avoin
110,00€ / 130,00 €
Verner Vihervuori

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
10.1.–16.5.2022
Ma 16.00–16.45
110,00€ / 130,00 €
Jami Westergård

110137K TRUMPETINSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
10.1.–13.5.2022
Opetuspäivä avoin
110,00€ / 130,00 €
Verner Vihervuori

KITARANSOITON

110101S ORIVEDEN MIESLAULAJAT, SYKSY
Laulumaja, yläkerta
6.9.–22.11.2021
Ma 18.00–20.15
33,00 €
Jami Westergård

Katso kurssikuvaus 110137S kohdalta.

110138S
SYKSY

MUSIIKKIRYHMÄT

YKSILÖOPETUS,

Studio 256, Orivesitalo
6.9.–13.12.2021
Ma 15.00–19.45
110,00€ / 130,00 €
Toni Tatti
Kitaran-, sähkökitaran- tai sähköbassonsoiton opetusta yksilöllisten
tavoitteiden mukaan. Kurssilla perehdytään sointuihin sekä soittajasta ja soittimesta riippuen erilaisiin näppäilytapoihin sormin ja/tai
plektralla. Tutustutaan nuotteihin, rytmeihin, asteikkoihin ja erilaisiin musiikkityyleihin. Oma soitin välttämätön.

110138K KITARANSOITON YKSILÖOPETUS,
KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–16.5.2022
Ma 15.00–19.45
110,00€ / 130,00 €
Toni Tatti

Katso kurssikuvaus 110138S kohdalta.

110140S KONTRA- JA SÄHKÖBASSONSOITON
YKSILÖOPETUS, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
6.9.–13.12.2021
Ma 16.00–16.45
110,00€ / 130,00 €
Jami Westergård

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

Tule mukaan Oriveden Mieslaulajien perinteikkääseen rivistöön.
Tulevana lukuvuonna laulamme sekä vanhaa että uutta, uuden johtajan sovittamaa kevyempää ohjelmistoa. Tavoitteenamme on konsertin järjestäminen lukuvuoden aikana. Tervetuloa, niin vanhat kuin
uudetkin laulajat!

110101K ORIVEDEN MIESLAULAJAT, KEVÄT
Laulumaja, yläkerta
10.1.–11.4.2022
Ma 18.00–20.15
39,00 €
Jami Westergård

Katso kurssikuvaus 110101S kohdalta.

110102S ORIVEDEN NAISLAULAJAT, SYKSY
Laulumaja, yläkerta
8.9.–24.11.2021
Ke 18.00–20.15
33,00 €
Anna Kaisa Iitti

Tule laulamaan aikuiseen joukkoon! Kuoro jatkaa uudistumista:
ohjelmistoa on uudistettu ja uudet tuulet puhaltavat kuorossa.
Laulamme stemmoissa ja treenaamme äänenkäyttöä. Et tarvitse aiempaa kuorokokemusta eikä nuotinlukutaitokaan ole välttämätön.
Ohjelmistossa on klassista ja kevyttä, laulamme monilla eri tyyleillä.
Esiintymiset ovat tärkeä osa kuoron toimintaa.

110102K ORIVEDEN NAISLAULAJAT, KEVÄT
Laulumaja, yläkerta
12.1.–13.4.2022
Ke 18.00–20.15
39,00 €
Anna Kaisa Iitti

Katso kurssikuvaus 110102S kohdalta.
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110104 ORIVEDEN SOTAVETERAANIEN PERINNELAULAJAT
Oriveden palvelutalo
9.9.2021–14.4.2022
To 13.00–14.15
21,00 €
Jukka Hirtolahti

Yksiäänistä laulua harmonikan tai pianon säestyksellä. Laulajille,
jotka haluavat vaalia sotaveteraanien lauluperinnettä. Tervetuloa
mukaan kaikki uudetkin laulajat! Tämä on kansalaisopiston tukema
kurssi.

110105 LÄNGELMÄEN VETERAANIKUORO
Talviaisten kylätalo
6.9.2021–11.4.2022
Ma 13.00–14.15
21,00 €
Paavo Harola

Miehille jotka haluavat laulaa mukavassa seurassa. Lauletaan yksiäänisenä virsiä, sota-ajan lauluja, kansanlauluja sekä muitakin kuorolle
sopivia vanhoja lauluja, tanssimusiikkia unohtamatta. Kuoro vaalii
veteraaniperinnettä ja tekee yhteistyötä seurakunnan ja veteraanijärjestöjen kanssa, laulaen mm. kirkossa, muistotilaisuuksissa, syntymäpäivillä, hoitolaitoksissa sekä tori- ja kylätapahtumissa. Esiintymisiin osallistuminen ei ole pakollista. Tämä on kansalaisopiston
tukema kurssi.

110107S YKSINLAULURYHMÄ, SYKSY
Oriveden Suoja, kahvio
6.9.–15.11.2021
Ma 18.00–19.00
27,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto

Kaikille yli 12-vuotiaille oman lauluäänensä kehittämisestä kiinnostuneille. Yksinlauluun ja yksilölliseen äänenmuodostukseen painottuva ryhmä (4-6 laulajaa) jo kokemusta omaaville laulajille. Tavoitteena terve ja vapaa laulutapa. Ryhmäopetusta (6 oppilasta) 60 min/vko.

110107K YKSINLAULURYHMÄ, KEVÄT
Oriveden Suoja, kahvio
10.1.–4.4.2022
Ma 18.00–19.00
32,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto

Katso kurssikuvaus 110107S kohdalta.

110109S LAULUN TEKNIIKKARYHMÄ VACCAI 2,
SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
7.9.–16.11.2021
Ti 16.15–17.00
20,00 €
Riikka Strandman

110106S MIESTEN LAULURYHMÄ, SYKSY

Laulun tekniikkaryhmä on tarkoitettu Vaccai 1 -kurssin käyneille
tai vastaavat taidot omaaville laulajille. Kurssilla tehdään ääniharjoituksia, jotka yhdistetään tekniikkavihko Vaccain harjoituksiin ja
lauluihin, kappaleesta nro VIII eteen päin. Laulujen italiankielistä
ääntämistä käydään tarkasti läpi, kappaleiden suomentamista unohtamatta. Ryhmässä lauletaan sekä yksin että yhdessä.

Keskitytään omaan ääneen ja sen käyttömahdollisuuksiin ääniharjoitusten ja laulujen kautta. Lauletaan ryhmän kiinnostuksen mukaista
ohjelmistoa (pääpaino kevyessä musiikissa) yhdessä ja yksitellen
pianon säestyksellä, ja mahdollisesti myöhemmin myös karaoketaustoja hyödyntäen. Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille miehille,
jotka ovat kiinnostuneet oman äänensä kehittämisestä. Ryhmä (4-6
laulajaa) kokoontuu joka viikko 60min.

110109K LAULUN TEKNIIKKARYHMÄ VACCAI 2,
KEVÄT

110106K MIESTEN LAULURYHMÄ, KEVÄT

Katso kurssikuvaus 110109S kohdalta.

Studio 256, Orivesitalo
8.9.–17.11.2021
Ke 18.00–19.00
27,00 €
Riikka Strandman

Studio 256, Orivesitalo
12.1.–6.4.2022
Ke 18.00–19.00
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110106S kohdalta.

Studio 256, Orivesitalo
11.1.–5.4.2022
Ti 16.15–17.00
24,00 €
Riikka Strandman

110171S KARAOKE, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
14.10.-18.11.2021
To 13.30–15.00
20,00 €
Riikka Strandman

Nyt kehittämään karaoketaitoja letkeässä porukassa! Kurssilla harjoitellaan mikkitekniikkaa, laulujen tulkintaa ja fraseerausta karaoketaustojen siivittämänä. Kurssi huipentuu karaoketansseihin, joissa
ryhmäläiset pääsevät näyttämään taitojaan. Ryhmä kokoontuu tiiviin
jakson ajan torstai-iltapäivisin. Huom! Ryhmäkokoa pienennetty.
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110171K KARAOKE, KEVÄT

110112S NUORTEN VOICE, SYKSY

Katso kurssikuvaus 110171S kohdalta.

Oriveden Voice of Teens! Nuorille tarkoitettu voice, joka jatkaa siitä
mihin Voice of Kids -ryhmässä jäätiin. Kaikille yläkouluikäisille, laulamisesta kiinnostuneille nuorille. Ryhmässä tehdään myös ääniharjoituksia, tavoitteena puhdas, terve ja luonnollinen laulutapa. Ryhmän laulukieli voi olla muukin kuin suomi. Ryhmäopetusta 45 min/
vko. Ryhmä esiintyy kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Studio 256, Orivesitalo
24.2.–31.3.2022
To 13.30–15.00
20,00 €
Riikka Strandman

110110S HARMONISET SYSTERIT, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–15.11.2021
Ma 11.30–12.15
10,00 €
Riikka Strandman

Lauletaan erilaista ohjelmistoa, pääasiassa 1950-60 -luvun iskelmää
lauluryhmänä. Ryhmä on tarkoitettu laulamisesta 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.
Ryhmään voi osallistua myös etänä. Uudet systerit, tervetuloa! Tämä
on kansalaisopiston tukema kurssi!

110110K HARMONISET SYSTERIT, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–4.4.2022
Ma 11.30–12.15
12,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110110S kohdalta.

110111S VOICE OF KIDS, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
7.9.–16.11.2021
Ti 14.30–15.15
20,00 €
Riikka Strandman

Oriveden Voice of Kids! Tänä lukuvuonna voicelaiset rakentavat jälleen yhteisen esityksen, jossa jokaisella ryhmäläisellä on vähintään
yksi soolo-osuus. Kaikille alakouluikäisille, laulamisesta kiinnostuneille lapsille. Ryhmässä tehdään suomenkielisten laulujen rinnalla myös ääniharjoituksia, tavoitteena puhdas, terve ja luonnollinen
laulutapa. Ryhmäopetusta 45 min/vko. Ryhmä esiintyy kaksi kertaa
lukuvuoden aikana.

110111K VOICE OF KIDS, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
11.1.–5.4.2022
Ti 14.30–15.15
24,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110111S kohdalta.

Studio 256, Orivesitalo
7.9.–16.11.2021
Ti 15.15–16.00
20,00 €
Riikka Strandman

110112K NUORTEN VOICE, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
11.1.–5.4.2022
Ti 15.15–16.00
24,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110112S kohdalta.

110113 OCTOPUS-LAULURYHMÄ
Laulumaja, yläkerta
15.9.2021–6.4.2022
Ke 20.20–21.05
Joka 3. viikko
20,00 €
Anna Kaisa Iitti

Projektiluonteinen aikuisten lauluryhmä Octopus valmistaa hieman
vaativampaa ohjelmistoa esiintymisiä varten. Lauluryhmä on avoin
sekä mies- että naislaulajille, ja pyrimme muodostamaan noin 8-10
laulajan svengaavan lauluyhtyeen lennokasta laulumusiikkia varten.
Teemme monipuolista ohjelmistoa ja useita tyylejä. Aiempi laulukokemus on suotavaa. Harjoitukset Laulumajalla noin kolmen viikon
välein keskiviikkoiltaisin: syyslukukaudella 15.9., 6.10., 27.10. ja
17.11. ja kevätlukukaudella 12.1., 2.2., 23.2., 16.3. ja 6.4..

110114S HALOO ORIVESI, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
7.9.–16.11.2021
Ti 17.00–18.00
27,00 €
Riikka Strandman

Laulun jatkoryhmä, joka on tarkoitettu vähintään yhden vuoden
Oskon lauluryhmässä laulaneille tai vastaavat taidot omaaville. Lauluryhmän ohjelmisto on kevyttä lauluohjelmistoa laidasta laitaan,
ryhmän toiveiden mukaan. Lauluryhmän tavoitteena on yksiäänisen
laulun rinnalla harjoitella myös stemmalaulantaa. Ryhmässä saattaa
päästä soittamaan jotain soitintakin, kehorytmiikkaa ja beatboxausta
unohtamatta. Uudet ja ”vanhat” laulajat tervetuloa! Ryhmäopetusta
60 min/vko.
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110114K HALOO ORIVESI, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
11.1.–5.4.2022
Ti 17.00–18.00
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110114S kohdalta.

110115S OSKO-BAND, SYKSY
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokkaka
7.9.–23.11.2021
Ti 18.00–19.30
31,00 €
Pekka Piipponen

Soitetaan keikkaohjelmistoa kurssilaisten toivomusten mukaan popista rokkiin ja iskelmästä räppiin ja siltä väliltä. Valmistetaan keikkaohjelmistoa ja pyritään esiintymään useamman kerran lukuvuoden
aikana. Kaikki uudet ja ”vanhat” bändiläiset kaikkine instrumentteineen tervetuloa mukaan!

110115K OSKO-BAND, KEVÄT
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokkaka
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–19.30
37,00 €
Pekka Piipponen
Katso kurssikuvaus 110115S kohdalta.

110116 PUHALLINORKESTERI

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
7.9.2021–1.5.2022
Ti 18.00–19.30
Harjoituspäivä muuttunut!
62,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto
Puhallinorkesterissa alkaa puhaltamaan uudet tuulet syksyllä 2021
uuden johtajan myötä, myös uudet soittajat tervetuloa mukaan! Jos
tunnet nuotit ja pystyt soittamaan asteikon sekä olet kiinnostunut
soittamaan orkesterissa, ilmoittaudu puhallinorkesteriin! Lupaamme sovittaa harjoiteltaviin kappaleisiin soittotaitoasi vastaavat, mutta
kuitenkin sopivan haasteelliset stemmat. Näin vähäisemmänkin soittokokemuksen omaava voi päästä nauttimaan yhteissoiton riemusta.
Kokeneemmilta soittajilta voi myös saada vinkkejä soittamiseen. Ota
yhteyttä orkesterinjohtajaan, jos oma soittotaitosi mietityttää sinua.
Syyskaudella soitamme yleensä hiukan klassisempaa ja kevätkaudella taas kevyempää musiikkia. Perinteisesti esiinnymme itsenäisyyspäivän tienoilla sekä vappuna, mutta välillä muulloinkin erilaisissa
tilaisuuksissa. Joitain soittimiakin on mahdollisuus saada lainaksi ja
orkesterilla on kohtuullinen lyömäsoitinkalusto.
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110117 PUHALLINYHTYE

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
13.9.2021–25.4.2022
Ma 18.00–19.30
Joka toinen viikko
34,00 €
Aarno Oksanen
Puhallinyhtye soittaa musiikkia laidasta laitaa: klassista, perinteistä
puhallinmusiikkia, viihdemusiikkia jne. Henkilökohtainen soitin
välttämätön ja nuotinlukutaito vaaditaan. Kokoontuminen joka toinen viikko, parittomina viikkoina (5 kertaa/syksy, 7 kertaa/kevät) syksyllä 13.9. alkaen.

110118S ORIVEDEN HARMONIKKAORKESTERI,
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
9.9.–25.11.2021
To 18.45–20.15
Harjoituspäivä muuttunut!
31,00 €
Lauri Sahra

Kaikenikäisille, jo jonkin aikaa soittaneille ja mielellään nuotinlukutaitoisille harmonikansoittajille. Soitetaan kaikenlaista musiikkia,
myöskin useammalle äänelle sovitettuna. Valmistetaan ohjelmaa
kansalaisopiston esityksiin ja tapahtumiin.

110118K ORIVEDEN HARMONIKKAORKESTERI,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
13.1.–14.4.2022
To 18.45–20.15
Harjoituspäivä muuttunut!
37,00 €
Lauri Sahra
Katso kurssikuvaus 110118S kohdalta.

110122S UKULELERYHMÄ NUORILLE
JA AIKUISILLE, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
9.9.–18.11.2021
To 18.30–19.15
31,00 €
Henna Kainulainen

Haluatko soittaa ukulelea? Ukulele on helppo ja mukava soitin, jonka kanssa pääsee nopeasti alkuun. Soitellaan pienellä porukalla, tutustutaan melodia- ja sointusoittoon alkeista lähtien. Kurssilla opit
myös, miten löydät soitettavaa netistä. Varusteeksi tarvitset oman
sopraano- tai konserttiukulelen. Opettaja auttaa tarvittaessa soittimen hankinnassa. Ryhmäopetusta yli 13v (maks.9 opiskelijaa). Uudet ja ”vanhat” ukulelensoittajat tervetuloa!

110122K UKULELERYHMÄ NUORILLE
JA AIKUISILLE, KEVÄT

110175 MUSESCORE
-NUOTINKIRJOITUSOHJELMA

Katso kurssikuvaus 110122S kohdalta.

MuseScore on ilmainen nuotinkirjoitusohjelma, joka toimii kaikkien
tietokoneiden käyttöjärjestelmissä. Ohjelma on toiminnoiltaan selkeä ja ominaisuuksiltaan täysin riittävä tavalliseen kirjoitustyöhön.
Kurssilla opiskellaan ohjelman käyttöä ja toteutetaan kurssilaisten
omia nuotinkirjoitustehtäviä. Samalla jaetaan myös ohjelman käyttöopas ja ohjevideoita. Kurssi soveltuu niille, jotka säveltävät tai
sovittavat musiikkia tai käyttävät nuotinkirjoitusta opetustyössään.
Kurssille osallistuminen edellyttää kohtuullista nuotinkirjoitustaitoa
sekä oman tietokoneen käyttöä. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena
kahtena lauantaina (2 x 4h): 30.10. ja 13.11. klo 13-16.

Studio 256, Orivesitalo
13.1.–7.4.2022
To 18.30–19.15
37,00 €
Henna Kainulainen

110125S LAPSI-VANHEMPI -PIANORYHMÄ,
SYKSY
Seurakuntakeskus, Orivesi
6.9.–15.11.2021
Ma 17.00–18.00
21,00 €
Elena Perälä

Tule soittamaan pianoa yhdessä lapsesi kanssa. Ryhmään otetaan
kaksi lapsi-vanhempi -paria ja opetus on pienryhmäopetusta 60
min/vko. Opetusaikaa voidaan jakaa ryhmän toiveiden mukaan myös
niin, että molemmilla pareilla on opetusta erikseen 30min/vko. Ryhmään ilmoittaudutaan aikuisen nimellä, mutta lapsen tiedot lisätään
myöhemmin kurssille ja kurssimaksu peritään parin molemmilta
jäseniltä.

110125K LAPSI-VANHEMPI -PIANORYHMÄ,
KEVÄT
Seurakuntakeskus, Orivesi
10.1.–4.4.2022
Ma 17.00–18.00
25,00 €
Elena Perälä

Katso kurssikuvaus 110125S kohdalta.

110174 IPAD JA GARAGEBAND

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka / Etäopetus!
30.10.–11.12.2021
La 10.00–12.30
Kurssille voi osallistua etänä!
26,00 €
Matti Ruippo
iPadin mukana tulee ilmaiseksi GarageBand-ohjelma. Se on todella monipuolinen musiikinteko-ohjelma, jonka käyttöönotto on
helppoa. Musiikkia tehdään kosketusnäyttöä näppäilemällä ja monilla avustavilla työmenetelmillä. Ohjelmalla voi tehdä esimerkiksi
säestyksiä eri kappaleisiin tai luoda itse uusia sävellyksiä. Lisäksi
ohjelman DJ-toiminnot ovat hauskoja ja vakuuttavia. Kurssi soveltuu
musiikista kiinnostuneille ja musiikkia opettaville. Osallistujalla on
oltava iPad. Kurssi kokoontuu lauantaisin (4 x 3h): 30.10., 13.11.,
4.12., 11.12. klo 10-12.30. Kurssille voi osallistua myös etänä!

Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
30.10.-13.11.2021
La 13.00–16.00
18,00 €
Matti Ruippo

110176 IPAD JA GARAGEBAND SEKÄ
MUSESCORE-NUOTINKIRJOITUSOHJELMA
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
32,00€
Matti Ruippo

Voit osallistua näille kahdelle kurssille edulliseen yhteishintaan 32€:
110174 iPad ja GarageBand
110175 MuseScore-nuotinkirjoitusohjelma
Jos valitset molemmat kurssit, ilmoittaudu silloin ainoastaan kurssinumerolla 110176.

110177 MUSIIKIN TEKEMINEN
ILMAISILLA OHJELMILLA
Etäopetus!
22.1.–19.2.2022
La 10.00–12.30
26,00 €
Matti Ruippo

Internetissä on tarjolla lukuisa joukko ilmaisia ohjelmia, joilla voi
tehdä musiikkia ilman kynnystaitoja. Ohjelman voi ladata omalle
tietokoneelleen, mutta monet ohjelmat toimivat myös suoraan selainohjelmassa. Kurssilla harjoitellaan useiden erilaisten musiikkivälineiden käyttöä. Jotkin niistä tekevät vaikkapa äänimaiseman,
joillain voi tehdä kokonaisia sävellyksiä. Kurssi soveltuu musiikista
kiinnostuneille ja musiikkia opettaville. Kurssi edellyttää tietokoneen käyttöä. Kurssi toteutetaan etäopetuksena lauantaisin (4 x 3h):
22.1., 29.1., 12. ja 19.2. klo 10-12.30.
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110178S RYTMISOITTIMET RÄMISEMÄÄN
JA RIPAUS MELODIAA MUKAAN
Studio 256, Orivesitalo
2.10.2021
La 9.00–13.30
Lyhytkurssi
15,00 €
Riikka Strandman

Tule soittelemaan rytmisoittimilla ja tutustumaan niiden moninaisiin käyttötapoihin. Kokeilemme myös melodiasoitinten (esimerkiksi
laattasoitinten) soittoa erittäin matalalla kynnyksellä. Tämä kurssi
soveltuu erinomaisesti päivähoidon henkilöstölle ja kaikille, jotka
innostuvat hyppäämään rytmi- ja melodiasoitinten luovaan maailmaan.

110179S KÄSIRUMMUT PAUKKUMAAN
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokkaka
25.9.2021
La 12.00–15.00
2.10.2021
La 14.00-17.00
Lyhytkurssi
18,00€
Ilmari Niemi

Tervetuloa tutustumaan käsirumpujen maailmaan! Kurssilla tutustumme tavallisimpien käsirumpujen soittoon ja perustekniikoihin
esimerkiksi djembe-, conga- ja bongorumpujen avulla. Pääsemme
soittamaan erilaisia rytmikuvioita yhdessä ja harjoittelemaan improvisointia esimerkiksi rytmintoistojen avulla. Kurssille voi osallistua
kuka tahansa ilman aiempaa kokemusta. Jos sinulla on oma conga,
djembe tai vastaava, otathan sen ihmeessä mukaan. Kurssi kokoontuu kahtena lauantaina (2 x 4h): 25.9. klo 12-15 ja 2.10. klo 14-17.

110180K LYÖMÄSOITINTEN STARTTIKURSSI

110181S HUILUN STARTTIKURSSI
Oriveden Suoja, kahvio
25.10.–15.11.2021
Ma 16.30–17.15
Lyhytkurssi
15,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto

Tule kokeilemaan uutta soitinta ja löydä uusi, ihana harrastus. Huilun
tutustumisryhmässä pääset tutustumaan huilunsoiton alkeisiin, saat
kokeiltavaksi lainasoittimen tai opastusta oman soittimen hankintaan. Mahdollisuus aloittaa myös uusilla, helpotetuilla ja edullisilla
Nuvo-puhallinsoittimilla. Ryhmä (3 opiskelijaa) soveltuu lapsille (8
vuotta täyttäneille) ja aikuisille. Kokoonnumme neljä kertaa. Mukaan
tarvitset vain seikkailumieltä, aiempaa soittokokemusta et tarvitse.

110182K ANTIIKIN AARIAT SOIMAAN
Studio 256, Orivesitalo
11.1.–15.2.2022
Ti 18.00–19.00
15,00 €
Riikka Strandman

Tule mukaan lyhytkurssille, jossa laulamme Antiikin aarioita ja perehdymme samalla tarkemmin kyseiseen genreen. Kurssi on tarkoitettu pidemmällä oleville ja itsenäiseen harjoitteluun taipuville laulajille, jotka haluavat valmistaa 1-2 Antiikin aariaa esityksestä varten
valmiiksi asti. Antiikin aaria -konsertti kurssin päätteeksi yhdessä
Oskon yksinlaulajien kanssa.

110183 LAULUJA RUNOESITYKSEEN
Studio 256, Orivesitalo
4.11.2021–31.3.2022
To 15.00–16.00
15,00 €
Riikka Strandman

Kultavuorenkoulu, musiikkiluokkaka
7.–28.3.2022
Ma 18.30–19.15
Ilmari Niemi
Lyhytkurssi
15€

Lyhytkurssilla valmistamme lauluja Sanan Mahdin ja Oskon yksinlaulajien kanssa yhdessä toteutettaviin runo-laulu -esityksiin: Jouluinen
esitys marraskuussa ja huhtikuun esityksen teemana ”Kenties matkalla vain”. Ryhmä kokoontuu syksyllä 3 x 60min (4.11., 11.11. ja
18.11.) ja keväällä 3 x 60min (17.3., 24.3. ja 31.3.).

Tule kokeilemaan, voisiko lyömäsoittimet olla sinun instrumenttisi.
Lyhytkurssilla kokeillaan oppilaan toiveiden mukaan rumpusetillä ja
käsirummuilla soittoa, melodialyömäsoittimia unohtamatta. Kurssi
kokoontuu neljänä maanantaina, pienryhmäopetuksena 45min/kolme 6-12v oppilasta.

Studio 256, Orivesitalo
6.–8.6.2022
Ma 10.00–13.30, Ti 10.00–13.30, Ke 10.00–13.30
Kesäkurssi!
30,00 €
Riikka Strandman

110167 LAULUN KESÄKURSSI

Kaikille yli 16-vuotiaille oman äänen kehittämisestä kiinnostuneille
laulajille. Laulun kesäkurssi on kolmepäiväinen 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 äänenmuodostuksen
lisäksi laulujen tulkintaa ja fraseerausta, teknisiä asioita unohtamatta. Kurssille otetaan 4 laulajaa.
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110166 TÄHTINIEMEN TÄHTIHETKET

110120S PIANORYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY

Musiikin riemua Päiväkeskus Ilonpäivässä kerran kuukaudessa.
Tervetuloa mukaan laulamaan ikäihmisten yhteislauluryhmään!
Laulamme ikivihreitä menneiltä vuosikymmeniltä, muistelemme
vanhoja suosikkisäveliä ja laulamme tuttuja toivelauluja yksiäänisesti pianon säestyksellä. Yhdessä laulaminen virkistää ja hoitaa
kokonaisvaltaisesti ja tuo voimavaroja arkeen. Tule mukaan musiikin
tunnelmaan ja mukavaan yhteislauluryhmään! Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua Oskon kautta. Musiikkihetket ovat avoimia kaikille päiväkeskuksen asiakkaille.
Ryhmä kokoontuu syksyllä 14.9., 12.10. ja 9.11. sekä keväällä 11.1.,
8.2., 8.3. ja 12.4.

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.

Päiväkeskus Ilonpäivä
14.9.2021–12.4.2022
Ti 13.30–14.15
Maksuton kurssi!
Anna Kaisa Iitti

INSTRUMENTTIPIENRYHMÄT
Opiskelija voi ilmoittautua ainoastaan yhteen näistä instrumenttipienryhmistä (kitara-, viulu-, sähköbasso- tai pianoryhmä). Taiteen
perusopetuksessa opiskeleva henkilö ei voi ilmoittautua oman
pääinstrumenttinsa instrumenttipienryhmään.

110119S SÄHKÖBASSORYHMÄ AIKUISILLE,
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
6.9.–15.11.2021
Ma 16.45–17.30
31,00 €
Jami Westergård

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

110119K SÄHKÖBASSORYHMÄ AIKUISILLE,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokkaka
10.1.–4.4.2022
Ma 16.45–17.30
37,00 €
Jami Westergård
Katso kurssikuvaus 110119S kohdalta.

Seurakuntakeskus, Orivesi
7.9.–16.11.2021
Ti 17.45–18.30
31,00 €
Elena Perälä

110120K PIANORYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT
Seurakuntakeskus, Orivesi
11.1.–5.4.2022
Ti 17.45–18.30
37,00 €
Elena Perälä

Katso kurssikuvaus 110120S kohdalta.

110121S KITARARYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–21.11.2021
Ma 19.45–20.30
31,00 €
Toni Tatti

Tämä on kurssi sinulle, joka tahdot oppia soittamaan kitaraa. Opit
säestämään helppoja kappaleita. Varusteeksi 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 oppilasta) 45
min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. Tilanteen mukaan opetus toteutetaan lähi-, hybridi- tai
etäopetuksena.

110121K KITARARYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–4.4.2022
Ma 19.45–20.30
37,00 €
Toni Tatti

Katso kurssikuvaus 110121S kohdalta.

110123S VIULURYHMÄ NUORILLE JATKO,
SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
10.9.–19.11.2021
Pe 16.45–17.30
31,00 €
Henna Kainulainen

Viulunsoiton opetusta yli 12 -vuotiaille nuorille, jotka ovat soittaneet viulua vähintään vuoden. Pienryhmäopetusta (3-5 oppilasta)
45 min/vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. Oma viulu välttämätön, opettajalta saa apua viulun
valitsemisessa.
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110123K VIULURYHMÄ NUORILLE JATKO,
KEVÄT

110127S VIULURYHMÄ LAPSILLE JATKO,
SYKSY

Katso kurssikuvaus 110123S kohdalta.

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

Studio 256, Orivesitalo
14.1.–8.4.2022
Pe 16.45–17.30
37,00 €
Henna Kainulainen

110124S KITARARYHMÄ LAPSILLE ALKEET,
SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–15.11.2021
Ma 14.15–15.00
31,00 €
Toni Tatti

Tämä kurssi on tarkoitettu 6-9 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat tutustua kitaransoittoon hauskalla ja monipuolisella tavalla. Kitaraan
tutustutaan eläinnuotteja, tarinoita, pelejä ja erilaisia harjoituksia
apuna käyttäen. Varusteeksi kurssille tarvitset oman kitaran (tai voit
lainata kaveriltasi). Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 min/vko tai
tilanteen mukaan yksilöopetuksena.

110124K KITARARYHMÄ LAPSILLE ALKEET,
KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–4.4.2022
Ma 14.15–15.00
37,00 €
Toni Tatti

Katso kurssikuvaus 110124S kohdalta.

110126S VIULURYHMÄ LAPSILLE ALKEET,
SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
10.9.–19.11.2021
Pe 15.30–16.00
21,00 €
Henna Kainulainen

Viulunsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat tervetulleita
6-12 -vuotiaat lapset, jotka eivät ole aikaisemmin soittaneet viulua.
Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 30 min/vko. Opetus voi olla välillä
myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. Oma viulu välttämätön, mutta viulun vuokrauksessa avustetaan.

110126K VIULURYHMÄ LAPSILLE ALKEET,
KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
14.1.–8.4.2022
Pe 15.30–16.00
25,00 €
Henna Kainulainen

Katso kurssikuvaus 110126S kohdalta.
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Studio 256, Orivesitalo
10.9.–19.11.2021
Pe 16.00–16.45
31,00 €
Henna Kainulainen

110127K VIULURYHMÄ LAPSILLE JATKO,
KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
14.1.–8.4.2022
Pe 16.00–16.45
37,00 €
Henna Kainulainen

Katso kurssikuvaus 110127S kohdalta.

110130S ALKEISPIANORYHMÄ LAPSILLE,
SYKSY
Seurakuntakeskus, Orivesi
7.9.–16.11.2021
Ti 17.00–17.45
31,00 €
Elena Perälä

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.

110130K ALKEISPIANORYHMÄ LAPSILLE,
KEVÄT
Seurakuntakeskus, Orivesi
11.1.–5.4.2022
Ti 17.00–17.45
37,00 €
Elena Perälä

Katso kurssikuvaus 110130S kohdalta.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
JA SOITINVALMENNUS
Varhaisiän musiikkikasvatus -ryhmissä käytetään kaikkia musiikin
työtapoja: Laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta/tanssi, kuunteleminen, loruttelu sekä taideintegraatio (kuvataide ja draama). Musiikillisten tavoitteiden lisäksi ryhmissä pyritään tukemaan kunkin
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin keinoin. Musiikkitoiminta pyrkii aktivoimaan kaikkia aistialueita, ei pelkästään auditiivista
kanavaa. Varhaisiän musiikkikasvatus kuuluu taiteen perusopetukseen ja siksi varhaisiän musiikkikasvatus ja soitinvalmennus-ryhmäläisillä on mahdollisuus ilmoittautua jatkavina muskarilaisina
seuraavan lukuvuoden muskareihin.

110153S VAUVAMUSKARI 3-12KK, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–22.11.2021
Ma 10.45–11.30
28,00 €
Riikka Strandman

Tavoitteena motoristen taitojen tukeminen ja kehonkaavan löytäminen tuntoaistin ja liikkeen kautta, kuunteluun herättäminen,
kuullun yhdistäminen näköhavaintoon, tuntoaistiin ja liikkeisiin,
perussykkeen kokeminen liikkuen, soittaen, laulaen. Vanhempien
ohjaaminen kotona tapahtuvaan musisointiin. Sosiaalisen verkoston
luominen.

110153K VAUVAMUSKARI 3-12KK, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–11.4.2022
Ma 10.45–11.30
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110153S kohdalta.

110154S MUSIIKKILEIKKIKOULU
1V HUOLTAJINEEN, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–22.11.2021
Ma 10.00–10.45
28,00 €
Riikka Strandman

Tavoitteena riemukas, rytmikäs yhdessä liikkuminen ja musisoimisen riemu. Puheen kehityksen, sosiaalisten- ja kommunikaatiotaitojen kehityksen tukeminen, kehonosien nimeäminen, liikunnallisten
valmiuksien kehittymisen tukeminen ym.

110154K MUSIIKKILEIKKIKOULU
1V HUOLTAJINEEN, KEVÄT

110155S MUSIIKKILEIKKIKOULU
2V HUOLTAJINEEN, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–22.11.2021
Ma 9.15-10.00
28,00 €
Riikka Strandman

Tavoitteena kehittää lapsen laulamista, puhetta, rytmitajua, reaktioja koordinaatiokykyä, kontakti- ja kommunikaatiokykyä, sosiaalisuutta, liikunnallisia valmiuksia ja kehonhallintaa, luovaa ilmaisua,
muistia, rentoutumiskykyä, positiivisia elämyksiä ja tunteita, yhdessä
tekemistä. Musisoimisen riemua yhdessä lapsen vanhemman kanssa!

110155K MUSIIKKILEIKKIKOULU
2V HUOLTAJINEEN, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–11.4.2022
Ma 9.15-10.00
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110155S kohdalta.

110156S MUSIIKKILEIKKIKOULU
3V (HUOLTAJINEEN JOS TARPEEN), SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
9.9.–25.11.2021
To 17.00–17.45
28,00 €
Henna Kainulainen

Musisoimisen riemu! Yksilöllisten, musiikillisten valmiuksien kehittäminen. Itseluottamuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen, puheen
kehityksen ja sanavaraston sekä laulutaidon kehityksen tukeminen.
Perussykkeen vahvistuminen oman kehon kautta. Työtavat ja menetelmät: laulaminen, soittaminen keho-, rytmi- ja melodiasoittimin,
liikkuminen, kuunteleminen, musiikkimaalaus ja improvisointi.
Draaman integroiminen musiikkiin.

110156K MUSIIKKILEIKKIKOULU
3V (HUOLTAJINEEN JOS TARPEEN), KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
13.1.–14.4.2022
To 17.00–17.45
32,00 €
Henna Kainulainen

Katso kurssikuvaus 110156S kohdalta.

Studio 256, Orivesitalo
10.1.–11.4.2022
Ma 10.00–10.45
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110154S kohdalta.
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110157S MUSIIKKILEIKKIKOULU 4V, SYKSY

110160K SOITINVALMENNUS 6-8V, KEVÄT

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tempon, sointivärin,
dynamiikan, harmonian ja muodon hahmottaminen ja elämyksellinen kokeminen eri tavoin: laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen,
maalaten. Ryhmässä toimiminen ja musisoiminen. Oman äänen
käyttöön rohkaiseminen ja ryhmässä laulamisen harjoitteleminen.
Mielikuvituksen kehittäminen ja oma keksiminen. Keho-, rytmi- ja
melodiasoitinten käyttö sekä improvisointi. Draaman integroiminen
musiikkiin.

Katso kurssikuvaus 110160S kohdalta.

110157K MUSIIKKILEIKKIKOULU 4V, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
12.1.–13.4.2022
Ke 16.30–17.15
32,00 €
Riikka Strandman

Soiton yksilöopetuksen rinnalla kulkeva soitinvalmennusmuskari,
jota suositellaan instrumenttiopetuksen aloittaville pikkuoppilaille.
Oppilaiden oman instrumentin soiton lisäksi soitinstartissa yhteismusisoidaan, harjoitellaan musiikin perusteiden alkeita sekä esiinnytään yhdessä. Draaman integroiminen musiikkiin. Ryhmä on tarkoitettu vähintään vuoden soitinvalmennusryhmässä olleille lapsille.

Katso kurssikuvaus 110157S kohdalta.

110161K SOITINSTARTTI 8-10V, KEVÄT

Studio 256, Orivesitalo
8.9.–24.11.2021
Ke 16.30–17.15
28,00 €
Riikka Strandman

110158S MUSIIKKILEIKKIKOULU 5-6V, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
9.9.–25.11.2021
To 17.45–18.30
28,00 €
Henna Kainulainen

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tempon, sointivärin,
dynamiikan, harmonian ja muodon hahmottaminen ja elämyksellinen kokeminen eri tavoin: laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen,
maalaten. Ryhmässä laulamisen ja laulupuhtauden harjoitteleminen. Mielikuvituksen kehittäminen ja oma keksiminen. Keho-, rytmija melodiasoitinten käyttö sekä improvisointi. Draaman integroiminen musiikkiin.

110158K MUSIIKKILEIKKIKOULU 5-6V, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
13.1.–14.4.2022
To 17.45–18.30
32,00 €
Henna Kainulainen

Katso kurssikuvaus 110158S kohdalta.

110160S SOITINVALMENNUS 6-8V, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
8.9.–24.11.2021
Ke 17.15–18.00
28,00 €
Riikka Strandman

Yhteismusisointia syventävä muskari. Harjoitellaan kehorytmiikkaa,
musiikin perusteiden alkeita, soitetaan erilaisia rytmi- ja melodiasoittimia (esim. kantele) sekä Orff- ja Skiffle-soittimia. Draaman integroiminen musiikkiin.
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Studio 256, Orivesitalo
12.1.–13.4.2022
Ke 17.15–18.00
32,00 €
Riikka Strandman

110161S SOITINSTARTTI 8-10V, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
8.9.–24.11.2021
Ke 15.45–16.30
28,00 €
Riikka Strandman

Studio 256, Orivesitalo
12.1.–13.4.2022
Ke 15.45–16.30
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110161S kohdalta.

110162S STARTTIBÄNDI 8-10V, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
8.9.–24.11.2021
Ke 15.00–15.45
28,00 €
Riikka Strandman

Starttibändi on bändisoittimiin painottuva soitinvalmennuksen jatke, jossa yhteismusisoidaan ja harjoitellaan bändisoitinten alkeita
soitinpiirin periaatteella. Ryhmässä soitetaan myös omilla instrumenteilla. Soittamisen rinnalla käydään läpi myös musiikin perusteita. Ryhmä on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta soitinvalmennusryhmässä olleille lapsille!

110162K STARTTIBÄNDI 8-10V, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
12.1.–13.4.2022
Ke 15.00–15.45
32,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110162S kohdalta.

Anna Kaisa Iitti

Olen Anna Kaisa Iitti ja toimin kuoronjohtajana ja pianonsoitonopettaja Oriveden kansalaisopistossa. Aloitin työt syksyllä 2020, ja nyt
minulla on ilo aloittaa toinen opetusvuosi OSKOssa. Musiikki on aina
ollut osa elämääni. Lapsena soitin pianoa ja nokkahuilua, nuorena
alttosaksofonia ja oboeta, ja opiskelin mm. Sibelius-akatemian nuoriso-osastolla. Ammattimuusikoksi valmistuin Sibelius-akatemian
kirkkomusiikkiosastolta monipuolinen soitinvalikoima takataskussani: urut, piano, laulu ja kuoronjohto. Mielestäni kirkkomuusikon
koulutus antaa monipuoliset ja hyvät valmiudet monenlaisiin musiikinalan tehtäviin.
Valmistumiseni jälkeen työskentelin musiikkitoimittajana mm.
Helsingin Sanomissa. 2000-luvun alkupuolella tein kuitenkin ison
valinnan ja muutoksen: lähdin Lappiin kanttorin virkaan, ja Pohjois-Suomessa mennä hujahtikin noin kymmenen vuotta. Olin pitkään kanttorina Ranualla, ja Lapin hillasuot, porot ja hiljaisuus ovat
jääneet pysyvästi osaksi minuuttani. Erityisen hedelmällistä oli Lapin
kanttoreitten yhteistyö, kurssit, yhteissoitto ja laulu. Oli hienoa nähdä
ja kokea pohjoinen ulottuvuus.
Pohjois-Suomessa ollessani jatkoin musiikkiopintojani, ja suoritin
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin tutkinnon sekä urkujensoiton B-tutkinnon. Lisäksi kiinnostus musiikinopettamiseen ja opetustyö kulkivat opintojen ja työn ohella. Olen
opettanut musiikkia mm. Ranuan, Pudasjärven ja Jokihelmen kansalaisopistoissa.
Palasin Etelä-Suomeen 2012, ja työskentelin kanttorina mm. Salon
ja Punkalaitumen seurakunnissa. Lopulta päätin siirtyä kokonaan
opetusalalle, mikä myös onnekseni mahdollistui. Tällä hetkellä asun
Lahdessa, jossa opetan musiikkia kansalaisopistossa sekä yksityisessä musiikkikoulussa. Toimin kuoronjohtajana, opetan pianonsoittoa,
ja teen myös keikkamuusikon töitä.

Musiikin lisäksi olen aina ollut kiinnostunut elämän- ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä. Siitä kertonee sekin, että aikanaan
lähdin kirkolliselle uralle. Työn ohella ja opintovapaalla olen opiskellut Jyväskylän avoimessa yliopistossa 60 op filosofian aineopinnot ja
60 op elämänkatsomustiedon aineopinnot. Olen pätevä ET:n opettaja yläasteelle, mutta lukion filosofian opettajaksi pitäisi vielä jatkaa
maisteriopintoihin. Ehkä vielä palaan filosofisiin kysymyksiin?
Musiikki kiinnostaa minua monesta näkökulmasta. Ensinnä toivon,
että jokainen oppija löytää oman muusikkoutensa, oman yksilöllisen
äänensä ja oman tapansa tehdä musiikkia, ja myös avoimen väylän
ilmaista tätä muusikkoutta. Jokainen ihminen kokee ja ilmaisee
musiikkia omalla tavallaan, ja tämän ilmaisukanavan löytäminen ja
avaaminen on yksi musiikinopetuksen tavoitteista.
Toisaalta, miten me ihmiset soimme hyvin yhteen? Mistä löytyy
yhteinen kipinä ja svengi, jolla porukka jaksaa eteenpäin? Kuoronjohtajana yritän luoda ilmapiirin, jossa kuoro uskaltaa avautua ja
heittäytyä musiikin virtaan; hallitusti ja taitavasti tosin. Musiikki on
parhaimmillaan energiaa, joka antaa voimavaroja arkeen ja kantaa
myös vaikeuksissa. Musiikin tunnekirjo, lajien ja tyylien moninaisuus
tarjoaa jatkuvan löytöretken mahdollisuuden musiikista kiinnostuneille.
Olen työurani varrella tullut huomaamaan, että taidan olla kansalaisopistoihminen. Minusta kansalaisopistot ovat mahtavia foorumeja,
joissa ihmiset saavat harrastaa, toteuttaa itseään, oppia uutta ja kehittää taitojaan rakentavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kansalaisopistoon on kiva tulla. Pysyt varmasti vireänä ja avarana maailman
tuulille kun seuraat kansalaisopiston opetusohjelmaa. Nähdään ja
kuullaan musakursseilla!
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Kanerva Keskinen

Olen ammatiltani sirkustaiteilija ja sirkusopettaja. Aloitin sirkuksen
ensin harrastuksena, ollessani 13-vuotias. Innostuin aluksi jongleerauksesta ja pian päädyinkin nuorten sirkuskouluun harjoittelemaan. Harrastin sirkusta nuorisosirkuksessa yhteensä kuusi vuotta
ja ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen päätin opiskella sirkuksesta
itselleni ammatin. Hain (ja pääsin) opiskelemaan sirkusta Lahteen,
Koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistilinjalle. Koulutus kesti yhteensä kolme vuotta ja keväällä 2018 valmistuin sirkusalan ammattilaiseksi. Sen jälkeen olen työllistänyt itseni esiintymällä erilaisissa
tapahtumissa ympäri Suomea. Sirkuksessa omat erikoistumislajini
ovat jongleeraus ja veitsenheitto, joista jongleerausta olen harjoitellut pisimpään, kohta kaksitoista vuotta.

Olen aina kokenut sirkuksen harrasteryhmien ohjaamisen tärkeänä
ja merkityksellisenä työnä, sillä sirkusharrastuksessa kaikenikäiset
ja -tasoiset oppilaat pystyvät oppimaan uutta ja ylittämään itsensä.
Tänäkin syksynä kansalaisopistolla on tarjolla sirkusryhmiä nelivuotiaista aina aikuisiin asti, joten nyt on hyvä tilaisuus aloittaa uusi
harrastus, vaikka edellisestä kuperkeikasta olisikin jo vuosia (tai
vuosikymmeniä) aikaa. Sirkus on mielestäni yksi monipuolisimmista
lajeista, sillä siinä yhdistyvät liikunta ja taide yhdeksi paketiksi. Sirkuksessa on lähes rajattomasti mahdollisuuksia kokeilla sirkuksen
eri osa-alueita ja löytää itselle se mieluisin. Yhdet innostuvat ilma-akrobatiasta, toiset tasapainoilusta, kolmannet jongleerauksesta ja niin
edelleen, sirkuksen parista löytyy varmasti jokaiselle oma paikka.

Sirkustaiteilijana työskentelyn lisäksi olen toiminut sirkusopettajana useissa lasten ja nuorten harrasteryhmissä. Aikaisemmin olen
ohjannut sirkusryhmiä esimerkiksi Hämeenkyrön kansalaisopistossa
ja Vanajaveden opistossa Hämeenlinnassa. Tänä syksynä aloitan ensimmäistä kertaa ohjaamisen Oriveden seudun kansalaisopistossa ja
odotan jo innolla syyskauden alkamista.

Haluan toivottaa kaikki vanhat ja uudet oppilaat tervetulleeksi Oskon
sirkustunneille, toivottavasti nähdään syksyllä!
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Suvi Heinilä

Olen Suvi Heinilä ja aloitan uutena keramiikan opettajana Oriveden
seudun kansalaisopistossa. Olen koulutukseltani keramiikka-alan
artesaani sekä Hämeen ammattikorkeakoulusta Wetterhoffilta valmistunut keramiikkamuotoilija. Perheeseeni kuuluu mies, 2-vuotias
tytär sekä kissa. Asumme Orivedellä.
Perustin oman työhuoneen Orivedelle Pasin Tehtaalle vuonna 2015.
Suunnittelen ja valmistan korkealaatuista käyttökeramiikkaa. Valmistan tuotteeni piensarjatuotantona pääasiallisesti kivitavarasavea ja
valutekniikkaa käyttäen. Toimintaani ohjaavat arvot ovat tuotteiden
laatu, käytännöllisyys, toimivuus, turvallisuus sekä kotimaisuus. Lisäksi ympäristöasioiden huomioiminen on tärkeä osa tuotteideni
suunnittelu - ja valmistusprosessia. Kokonaisvaltainen vastuullisuus
on työskentelyni lähtökohta. Teen töitä materiaalia kunnioittaen, saven ominaisuudet huomioiden ja sitä hellästi haastaen.

aina toteuttanut itseäni käsieni kautta. Lopulta kiinnostus käsitöiden
tekemiseen vei minut myös opiskelemaan muotoilu- ja käsityöalaa.
Ensin kivialalle ja sen jälkeen kiinnostuin keramiikka-alasta, joka vei
täysin mukanaan.
Koskaan ei ole liian myöhäistä aktivoida omaa luovuuttaan. Vaikka
ei olisikaan syntynyt työkalut käsissä, aina voi aloittaa jotain uutta ja
oivaltaa tekemisen ilon.
Savi on upea materiaali, joka taipuu moneksi. Lukuisat erilaiset savimateriaalit sekä monipuoliset valmistustekniikat luovat inspiroivan alustan, jossa on mahdollisuus toteuttaa laajasti monipuolisia
ja uniikkeja luomuksia. Toivotan kaikki vanhat ja uudet keramiikan
harrastajat tervetulleeksi mukaan laittamaan kädet saveen! Odotan
innokkaasti työskentelyä kanssanne, nähdään!

Käsillä tekeminen on kuulunut elämääni oleellisesti jo lapsuudesta
lähtien. Olen jo pienestä alkaen halunnut päättäväisesti tehdä asioita
itse. Siitä asti kun kynät alkoivat pysymään käsissä aloin piirtämään
ja sitten vähitellen askartelemaan ja puuhaamaan käsitöitä. Olen

27

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
Musiikin erityisryhmät toteutetaan osittain yhteistyössä Toimintakeskus Hehkun kanssa. Kansalaisopiston tavoitteena on rakentaa
erityistä tukea tarvitseville henkilöille omaa yksilöllistä polkua musiikkikasvatuksen ja myös taiteen perusopetuksen kentällä. Kyseiset
henkilöt tai heidän huoltajansa voivat tiedustella asiasta lisää musiikin suunnittelijaopettajalta.

110163 HEHKUUN 1
Studio 256, Orivesitalo
9.9.2021–17.2.2022
To 9.00–10.00
19,00 €
Riikka Strandman

Hehkuun 1 on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden musiikkiryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä toimintakeskus Hehkun kanssa.
Ryhmässä tärkeintä on musisoimisen ilo! Tämä on kansalaisopiston
tukema kurssi.

110164 HEHKUUN 2
Studio 256, Orivesitalo
9.9.2021–17.2.2022
To 10.00–11.00
19,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110163 kohdalta.

110165 LAULUNHEHKUA
Laulumaja, alakerta
8.9.2021–6.4.2022
Ke 14.15–15.00
21,00 €
Anna Kaisa Iitti

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden lauluryhmä, joka toteutetaan
yhteistyössä toimintakeskus Hehkun kanssa. Ryhmän ensisijaisena
tavoitteena laulamisen ilo! Ryhmässä tehdään ääniharjoituksia ja
lauletaan ryhmän toiveiden mukaista ohjelmistoa. Pienryhmä kolme
laulajaa. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.

110172S MUSIIKINHEHKUA 1, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
8.9.–17.11.2021
Ke 14.30–15.00
14,00 €
Riikka Strandman

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden pehmeä lasku Taiteen perusopetukseen. Oppilaat saavat yksilöopetusta 15min/vko (syksy
10x, kevät 12x) valitsemassaan instrumentissa. Oppilas voi myös
osallistua vastaavan instrumentin ryhmäopetukseen, jos se onnistuu
yksilöllisistä tavoitteista käsin. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä
Hehkun tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
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110172K MUSIIKINHEHKUA 1, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
12.1.–6.4.2022
Ke 14.30–15.00
19,00 €
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110172S kohdalta.

110173S MUSIIKINHEHKUA 2, SYKSY
Studio 256, Orivesitalo
6.9.–15.11.2021
Ma 14.00–14.15
14,00 €
Toni Tatti

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden pehmeä lasku Taiteen perusopetukseen. Oppilaat saavat yksilöopetusta 15min/vko (syksy
10x, kevät 12x) kitaransoitossa. Oppilas voi myös osallistua kitaran
ryhmäopetukseen, jos se onnistuu yksilöllisistä tavoitteista käsin.
Varusteeksi kurssille tarvitset oman kitaran (tai voit lainata kaverilta)
sekä hyvän mielen. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä Hehkun tai
muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä on kansalaisopiston tukema
kurssi.

110173K MUSIIKINHEHKUA 2, KEVÄT
Studio 256, Orivesitalo
10.1.–4.4.2022
Ma 14.00–14.15
19,00 €
Toni Tatti

Katso kurssikuvaus 110173S kohdalta.

KUVATAITEET
Kursseilla on kuvataiteen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen sisältö, joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen osa-alueista. Oppilailla on mahdollisuus jatkoilmoittautua
seuraavan vuoden ryhmiin jo keväällä.

110304S KUVATAIDETTA 7-12V, SYKSY

Taidepaja
7.9.–7.12.2021
Ti 16.00–17.30
45,00 €
Tom Linkopuu
7-12 -vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita kuvataiteista. Lapset opiskelevat kuvataiteen perusteita maalauksesta, kuvanveistosta,
piirustuksesta, grafiikasta ja valokuvauksesta. Kurssilla on kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen kurssisisältö,
joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen osa-alueista.
Kurssimaksu sisältää materiaalikulut. Kurssilla ei ole etäopetus vaihtoehtoa.

110304K KUVATAIDETTA 7-12V, KEVÄT
Taidepaja
11.1.–10.5.2022
Ti 16.00–17.30
55,00 €
Tom Linkopuu

Katso kurssikuvaus 110304S kohdalta.

110301K SATUHETKI TAIDEMAAILMASSA,
KEVÄT
Taidepaja
11.1.–12.4.2022
Ti 17.40–18.25
33,00 €
Tom Linkopuu.

Katso kurssikuvaus 110301S kohdalta.

110305S KUVATAIDETTA 13-16 -VUOTIAILLE,
SYKSY

110312S LUOVANMIELEN TAIDERYHMÄ LUMI,
SYKSY

13-16 -vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita kuvataiteista. Lapset opiskelevat kuvataiteen perusteita maalauksesta, kuvanveistosta,
piirustuksesta, grafiikasta ja valokuvauksesta. Kurssilla on kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen kurssisisältö,
joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen osa-alueista.
Kurssimaksu sisältää materiaalikulut. Kurssilla ei ole etäopetus vaihtoehtoa.

Oriveden mielenterveystoimiston ja Vanamon asiakkaille. Perehdytään taiteen eri tekniikkoihin ja kehitetään omaa kuvallista ilmaisutapaa. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi. Kurssilla ei ole
etäopetus vaihtoehtoa.

Taidepaja
10.9.–10.12.2021
Pe 16.15–17.45
45,00 €
Tom Linkopuu

110305K KUVATAIDETTA 13-16 -VUOTIAILLE,
KEVÄT
Taidepaja
14.1.–13.5.2022
Pe 16.15–17.45
55,00 €
Tom Linkopuu

Katso kurssikuvaus 110305S kohdalta.

MUUT KUVATAIDERYHMÄT
110301S SATUHETKI TAIDEMAAILMASSA,
SYKSY
Taidepaja
7.9.–23.11.2021
Ti 17.40–18.25
27,00 €
Tom Linkopuu

Kuvataidetta 4-6 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat maalata, piirtää
ja muovata savea. Tunnin alussa oppilaat kuuntelevat sadun, jonka
innoittamana he tekevät oman työn eri välineillä ja materiaaleilla.
Kurssilla ei ole etäopetus vaihtoehtoa. Kurssimaksu sisältää tarvikkeet.

Taidepaja
8.9.–24.11.2021
Ke 12.45–15.00
17,00 €
Tom Linkopuu

110312K LUOVANMIELEN TAIDERYHMÄ LUMI,
KEVÄT
Taidepaja
12.1.–13.4.2022
Ke 12.45–15.00
20,00 €
Tom Linkopuu

Katso kurssikuvaus 110312S kohdalta.

110320S ELÄVÄNMALLIN PIIRUSTUS, SYKSY
Taidepaja
6.9.–22.11.2021
Ma 18.00–20.15
40,00 €
Tuija Suutari

Kurssilla piirrämme eläväämallia. Piirrämme eri materiaaleilla eri papereille. Hiili, lyijykynä, tussi, sekä akvarellivärit ovat hyviä välineitä
havainnon taltioimiseen. Piirustus taito kehittyy piirtämällä ja katsomalla. Jokainen piirtäjä lähtee kehittämään omaa taitoaan ja oppii
hallitsemaan ääriviivan, varjostuksen, sommittelun ja kuvan merkityksen. Piirtämien kehittää myös älyä ja hoksottimia. Kurssi voi siirtyä
tarpeen vaatiessa etäopetukseen!

110320K ELÄVÄNMALLIN PIIRUSTUS, KEVÄT
Taidepaja
10.1.–11.4.2022
Ma 18.00–20.15
47,00 €
Tuija Suutari

Katso kurssikuvaus 110320S kohdalta.
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110321S NUORTEN TAIDEILTA, SYKSY
Eräjärven koulu
9.9.–25.11.2021
To 17.30–19.00
35,00 €
Tuija Suutari

Kurssilla piirretään ja maalataan sekä rakennetaan veistoksia. Luovaa ajattelua ja käden taitoja kehitetään yhteisten harjoitusten ja
kokeilujen avulla. Osa materiaalista järjestyy kurssin puolesta, mutta
pääasiassa käytetään omia välineitä. Suunniteltu 10-15 vuotiaille
opiskelijoille. Opettajana taidemaalari Tuija Suutari.

110321K NUORTEN TAIDEILTA, KEVÄT
Eräjärven koulu
13.1.–14.4.2022
To 17.30–19.00
39,00 €
Tuija Suutari

Katso kurssikuvaus 110321S kohdalta.

110325S LUOVA ERÄJÄRVI
-SEKATEKNIIKKAKURSSI, SYKSY
Kortelahden Luova Pirtti
18.9.–27.11.2021
La 11.00–13.15
32,00 €
Tiina Anttila

Kurssilla kokeillaan erilaisia sekatekniikkamaalauksen tekniikoita
opiskelijoiden omia aiheita hyödyntäen. Kurssi sopii aikuisille vasta-alkajille ja konkareille.

110325K LUOVA ERÄJÄRVI
-SEKATEKNIIKKAKURSSI, KEVÄT
Kortelahden Luova Pirtti
15.1.–16.4.2022
La 11.00–13.15
34,00 €
Tiina Anttila

Katso kurssikuvaus 110325S kohdalta.

110332S MAALAUSKURSSI, SYKSY
Taidepaja
7.9.–23.11.2021
Ti 18.30–20.45
40,00 €
Eija Isojärvi

Maalauskurssi sopii hyvin maalausharrastuksen aloittajalle sekä jo
maalausta harrastaneelle opiskelijalle. Kurssiin sisältyy öljy-, akryyli- ja akvarellimaalauksen alkeet; mm. materiaalioppia, värioppia ja
kuvasommittelua. Kurssin maalausaiheina ovat etupäässä opettajan
antamat maalaustehtävät, mutta opiskelijan omia aiheita tehdään
myös. Kurssilla maalaamisen teknisiä ja materiaalisia asioita syvennetään tekemisen edetessä ja taitojen lisääntyessä. Kurssin tavoitteena on kasvattaa taitoja värien ja materiaalien käyttöön maalaamises-
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sa sekä oppia uusia tapoja tehdä havaintoja ympäristöstä. Kurssin
ilmapiiri on positiivinen ja kannustava, joka tukee vuorovaikutteista
toisilta opiskelijoilta oppimista.

110332K MAALAUSKURSSI, KEVÄT
Taidepaja
11.1.–12.4.2022
Ti 18.30–20.45
47,00 €
Eija Isojärvi

Katso kurssikuvaus 110332S kohdalta.

110333S PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI,
SYKSY
Taidepaja
7.9.–23.11.2021
Ti 12.00–14.15
40,00 €
Eija Isojärvi

Kurssi on tarkoitettu kaikille piirustuksesta ja maalauksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssilla edetään harjoitustöiden avulla
piirtämisestä maalaamiseen. Kuvataide tekniikoista opitaan piirustushiilen, lyijykynän sekä vesi- ja öljy- tai akryylivärin käyttöä. Piirustus- ja maalaustehtävät harjoittavat silmän ja käden yhteistyötä sekä
antavat taitoa ympäröivän visuaalisuuden näkemiseen ja havaintojen tekemiseen. Kurssin tavoitteena on tarjota positiivinen ilmapiiri
oppimiseen joka antaa taitoja kuvataiteen perustekniikoiden käyttämiseen omaksi iloksi ja hyödyksi.

110333K PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI,
KEVÄT
Taidepaja
11.1.–12.4.2022
Ti 12.00–14.15
47,00 €
Eija Isojärvi

Katso kurssikuvaus 110333S kohdalta.

110334 VÄRIOPIN VIIKONLOPPUKURSSI
Taidepaja
24.–26.9.2021
Pe 17.30–19.45, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
35,00 €
Eija Isojärvi

Värioppikurssi sopii kuvataideharrastajille sekä kaikille värien havainnoimisesta ja värisävyjen sekoittamisesta väriaineista kiinnostuneille. Kurssi sisältää lyhyen teoriaosuuden ja opettajan antamia
värin havainnointi- ja värinsekoitus harjoitustehtäviä. Kurssin tavoitteena on herkistää ja harjaannuttaa opiskelijan havaintoa värin
näkemiseen sekä opetella sekoittamaan haluttuja värejä, Kurssilla
tarvitset hyvälaatuiset nopeasti kuivuvat, peittävät värit, hyvän siveltimen ja maalauspaperia. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei
tarvitse, kiinnostus väriä kohtaan riittää. Tarvikelista toimitetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua.

110336 OTETAAN VALOKUVIA!
VALOKUVAUSTA NUORILLE 12-16V
Oriveden yhteiskoulu
8.9.–3.11.2021
Ke 17.00–19.15
36,00 €
Sanna Voimanen

Miltä maailma näyttäisi muurahaisen silmin tai linnun silmin? Miten
otat kuvan, jossa kasvat suuremmaksi kuin pihalla olevat puut? Harjoitusten kautta opit löytämään jännittäviä kuvakulmia ja vinkkejä
kiinnostaviin kuviin. Opetellaan myös järjestelmäkameran asetuksia
kuvaustehtävien kautta. Kuvaa omalla kameralla tai kännykällä.

110337 TUOTEKUVAUS
Oriveden Suoja, yläsali
18.–25.9.2021
La 10.00–14.00
25,00 €
Sanna Voimanen

Haluatko ottaa parempia tuotekuvia kännykällä tai järjestelmäkameralla? Miten saat vaikuttavat tuotekuvat yrityksellesi? Tämä kurssi
sopii sinulle, joka kuvaat luonnonvalolla tai sinulla on jo omat lisävalot. Opit ottamaan itse omat tuotekuvat. Kuvaat esimerkiksi huiveja, kenkiä, käsitöitä, koruja, pientuotteita, meikkituotteita, hunajaa,
puutöitä, keramiikkaa jne. Kurssilla käydään läpi mm. miten rakennat kotistudion, kuvakulmat ja luonnonvalon hallinta, fiiliskuva eli
tarinallinen tuotekuva, valaisu lisävaloilla ja tuotekuvan editointi eli
kuvankäsittely.

osaamisen ja toiveiden pohjalta. Kurssilla tehdään kuvaustehtäviä,
joita varten tarvitset digikameran. Järjestelmäkamera ei ole välttämätön, pokkarillakin pärjää.

110339K VALOKUVAUSTA ALOITTELIJOILLE,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu
10.1.–4.4.2022
Ma 18.00–20.15
Joka toinen viikko
34,00 €
Marjo Aspegren

Katso kurssikuvaus 110339S kohdalta.

110340S FOTOGRAVYYRI KURSSI, SYKSY
Taidepaja
9.9.–25.11.2021
To 18.00–20.15
40,00 €
Tom Linkopuu

Taidegrafiikkakurssi on nuorille ja aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita muokkaamaan erilaisista kuvallisista materiaaleista taidegrafiikkaa. Kurssi on työpajatyyppistä opiskelua. Kurssilla opiskellaan
taidegrafiikka tekniikoista fotogravyyria. Valokuvista tai erilaisilla
piirros- sekä maalaustekniikoilla tehdyistä luonnoksista kurssilaiset
tekevät grafiikanvedoksia. Tarvittavat välineet ja tarvikkeet on hankittu kurssille valmiiksi. Tarvikkeista maksetaan sen mukaan, mitä niitä
on käyttänyt. Kurssilla ei ole etäopetus vaihtoehtoa.

110338 VALOKUVAUSTA EDISTYNEEMMILLE

110340K FOTOGRAVYYRI KURSSI, KEVÄT

Valokuvauskurssi soveltuu jo jonkin verran kuvanneille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Kurssi sisältää käytännönharjoituksia
sisällä ja ulkona. Teemoina mm. maisemakuvausta, luontokuvausta,
henkilökuvausta ja tuotekuvausta. Tehdään pieniä retkiä luontoon
ja kuvataan yhdessä sekä käymme yhdessä läpi kuvia luokkaassa.
Pyritään kuvaamaan paljon ulkona, sään salliessa. Kurssille tarvitset
mukaan oman järjestelmäkameran.

Katso kurssikuvaus 110340S kohdalta.

Oriveden yhteiskoulu
9.3.–27.4.2022
Ke 17.30–19.45
36,00 €
Sanna Voimanen

110339S VALOKUVAUSTA ALOITTELIJOILLE,
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu
13.9.–22.11.2021
Ma 18.00–20.15
Joka toinen viikko
32,00 €
Marjo Aspegren

Tule kurssille tutustumaan mm. kameran perustoimintoihin, kuvan
valotukseen, tarkennukseen ja sommitteluun sekä salaman käyttöön
ja erilaisiin kuvaustyyleihin. Kurssi sopii valokuvausharrastusta aloitteleville tai jo jonkin aikaa kuvanneille, valokuvauksen perustietoja
ja -taitoja kaipaaville. Kurssin sisältöä tarkennetaan osallistujien

Taidepaja
13.1.–14.4.2022
To 18.00–20.15
47,00 €
Tom Linkopuu

KÄDENTAIDOT
110401S PUUTYÖT 1, SYKSY

Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokkaka
10.9.–26.11.2021
Pe 16.00–18.45
48,00 €
Elja Pyykkö
Kurssilla valmistetaan puisia käyttö- ja sisustusesineitä sekä huonekaluja jokaisen omien tarpeiden mukaan. Puu on elävä materiaali,
jonka ominaisuudet on otettava huomioon työstettäessä ja suunnittelussa. Opiskelijoita ohjataan yksilöllisistä lähtökohdista käsin.
Materiaalit jokainen hankkii itse, kuivien puutavaroiden hankintaan
saa opettajalta vinkkejä. Materiaalia voi ottaa myös esim. omasta
taapelista hyvissä ajoin sisätiloihin kuivumaan lukuvuoden tarpeita
varten. Myös metallityövälineet ovat opiskelijoiden käytössä. Sopii
kokeneellekin nikkarille, mutta myös aivan vasta-alkajalle.
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110401K PUUTYÖT 1, KEVÄT

110408S PUUKKOKURSSI TIISTAISIN, SYKSY

Katso kurssikuvaus 110401S kohdalta.

Valmistetaan perinteisiä puukkoja sekä jatketaan keskeneräisiä töitä. Erilaisia tako- ym. töitä voi tehdä oman tarpeen mukaan. Kurssin
tarkoitus on ahjossa takomalla ja karkaisemalla saada aikaan toimiva
puukko puukontekijöitten yhteisöllisyyttäkään unohtamatta. Takomiseen on tarvittavat välineet sekä kahvojen tekoon hiontalaitteet.

Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
14.1.–22.4.2022
Pe 16.00–18.45
57,00 €
Elja Pyykkö

110402S PUUTYÖT 2, SYKSY

Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
10.9.–26.11.2021
Pe 18.45–21.30
48,00 €
Elja Pyykkö
Kurssilla valmistetaan puisia käyttö- ja sisustusesineitä sekä huonekaluja jokaisen omien tarpeiden mukaan. Puu on elävä materiaali,
jonka ominaisuudet on otettava huomioon työstettäessä ja suunnittelussa. Opiskelijoita ohjataan yksilöllisistä lähtökohdista käsin.
Materiaalit jokainen hankkii itse, kuivien puutavaroiden hankintaan
saa opettajalta vinkkejä. Materiaalia voi ottaa myös esim. omasta
taapelista hyvissä ajoin sisätiloihin kuivumaan lukuvuoden tarpeita
varten. Myös metallityövälineet ovat opiskelijoiden käytössä. Sopii
kokeneellekin nikkarille, mutta myös aivan vasta-alkajalle.

110402K PUUTYÖT 2, KEVÄT

Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
14.1.–22.4.2022
Pe 18.45–21.30
57,00 €
Elja Pyykkö
Katso kurssikuvaus 110402S kohdalta.

110405S HUONEKALUJEN ENTISÖINTI, SYKSY
Talviaisten kylätalo
6.9.–22.11.2021
Ma 16.30–19.15
48,00 €
Minna Taipalus

Entisöidään omia vanhoja huonekaluja perinteisin menetelmin. Entisöinnistä kiinnostuneille. Kurssi ei sisällä verhoilua. Huonekalujen
säilytys projektien ajan onnistuu koulun tiloissa.

110405K HUONEKALUJEN ENTISÖINTI, KEVÄT
Talviaisten kylätalo
10.1.–11.4.2022
Ma 16.30–19.15
57,00 €
Minna Taipalus

Katso kurssikuvaus 110405S kohdalta.
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Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
7.9.–23.11.2021
Ti 17.30–20.00
44,00 €
Raimo Sirén

110408K PUUKKOKURSSI TIISTAISIN, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
11.1.–12.4.2022
Ti 17.30–20.00
52,00 €
Raimo Sirén
Katso kurssikuvaus 110408S kohdalta.

110409S PUUKKOKURSSI TORSTAISIN, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
9.9.–25.11.2021
To 17.45–20.15
44,00 €
Hartikainen Sauli, Kukkoniemi Matti

Valmistetaan kaikenlaisia puukkoja ja muita terätyökaluja, myös
damastiteräisiä. Mahdollisuus myös muunlaisten metalliesineiden
takomiseen. Kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin jo kokeneemmallekin opiskelijalle.

110409K PUUKKOKURSSI TORSTAISIN, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
13.1.–14.4.2022
To 17.45–20.15
52,00 €
Hartikainen Sauli, Kukkoniemi Matti
Katso kurssikuvaus 110409S kohdalta.

110410S MAANANTAIN OMPELU, SYKSY
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
6.9.–22.11.2021
Ma 11.15–13.45
44,00 €
Tarja Kuuva

Ompele yksilöllisiä asuja valmiskaavoja apuna käyttäen. Muodista
vintin aarteet tai korjaa kuluneet käyttökelpoisiksi. Voit myös tehdä
pieniä ompelutöitä, sisustus- ja käyttötekstiilejä. Opettajalta saat
kaavat ja ohjeet. Tauolla keitetään kahvit ja vaihdetaan kuulumiset.
Ompelulankoja ja muita tarvikkeita voi ostaa omakustannushintaan.

110410K MAANANTAIN OMPELU, KEVÄT

110414 OMPELULANIT

Katso kurssikuvaus 110410S kohdalta.

Saat käytännön opastusta ompelun perusasioihin kuten mittojen ottoon, kaavojen jäljentämiseen, kankaan leikkaamiseen sekä ompelukoneiden ja saumureiden käyttöön. Saat apua vetoketjun tai taskun
ompelemiseen. Ompelulanit on kaikille avoin matalan kynnyksen
ompelutapahtuma. Tule tutustumaan Suojan ompeluluokkakaan
jossa ompelukoneet, saumurit ja muut ompeluvälineet ovat käytettävissäsi. Ompele yhdessä muiden samanhenkisten kanssa ja innostu
ompelusta! Ota mukaan ompelutarvikkeet ja mieluisia materiaaleja
tai kesken jäänyt työ.

Oriveden Suoja, tekstiililuokka
10.1.–11.4.2022
Ma 11.15–13.45
52,00 €
Tarja Kuuva

110411S KESKIVIIKON OMPELU, SYKSY
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
8.9.–24.11.2021
Ke 17.15–19.30
40,00 €
Sari Tuomaala

Erilaisia ompelutöitä omien toiveiden mukaan. Voit olla aloittelija tai
taituri. Tarvittaessa muokkaamme kaavat mittojesi mukaan tai muotoilemme kaavaan omaan mallin. Tavoitteena on oppia käyttämään
erilaisia koneita ja kohdata kaavan haasteet. Tarvitset mukaan omat
sakset ja nuppineulat, muut löytyvät Suojalta.

110411K KESKIVIIKON OMPELU, KEVÄT
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
12.1.–13.4.2022
Ke 17.15–19.30
47,00 €
Sari Tuomaala

Katso kurssikuvaus 110411S kohdalta.

110412 SUKKAA PUKKAA
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
4.–25.10.2021
Ma 17.30–20.00
Tarja Kuuva

Opettele neulomaan villasukka. Kurssilla kerrataan kantapää ja kärkikavennukset. Saat ohjeita erilaisiin aloituksiin ja varren resoreihin.
Perinteisen kantapään lisäksi opettelemme nauha- kiila- ja tiimalasikantapään sekä niihin sopivat kärkikavennukset. Kokeile varteen
jotain uutta esim. ruttua, valepalmikkoa tai kerrosrivinousua. Kurssi
sopii aloittelijoille, sekä lisävirikkeeksi sukanneulojille.

110413 MAKRAME-SOLMEILUA
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
6.–27.9.2021
Ma 17.00–20.15
30,00 €
Tarja Kuuva

Kurssilla opetellaan tekemään makramee-solmuja, joita yhdistelemällä saadaan pintaa tai nyörejä. Solmeilemalla voi tehdä seinävaatteita, amppeleita, kasseja, koruja, pöllöjä ja sulkia. Ota mukaan
solmeiluun sopivia lankoja, naruja tai nyörejä. Koristeena voi käyttää
isoreikäisiä helmiä. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille, että tekniikkaan aiemmin tutustuneille.

Oriveden Suoja, tekstiililuokka
11.–1.9.2021
La 10.00–15.45, Su 10.00-14.00
30,00 €
Tarja Kuuva

110414S PERHOKALASTUSKURSSI, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu
21.9.–23.11.2021
Ti 18.00–20.30
36,00 €
Timo Roos, Sauli Hartikainen

Kurssilla sidotaan erilaisia perhoja (uppo-, pinta-, larva-, nymfi, pupa,
streamer, leech, pilkki- ja haukiperhoja). Lisäksi käydään läpi perhokalastusvälineistöä, kalastusmenetelmiä (harjoitellaan myös käytännössä) ja tutustutaan lähialueen kalastuskohteisiin. Myös kalan
biologia, kalastuslainsäädäntö ja -etiikka otetaan huomioon.

110414K PERHOKALASTUSKURSSI, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–20.30
52,00 €
Timo Roos, Sauli Hartikainen

Katso kurssikuvaus 110414S kohdalta.

110415 NEULO VILLASUKKA
VARPAISTA VARTEEN
31.1.–21.2.2022
Ma 17.30–20.00
24,00 €
Tarja Kuuva

Opettele neulomaan sukat kärjestä alkaen jolloin langan menekki
on helpompi hallita. Voit neuloa sukat yksitellen sukkapuikoilla tai
molemmat yhtä aikaa pyöröpuikolla Magic loop -tekniikalla. Kun
neulot molemmat sukat samanaikaisesti sukat valmistuvat samalla
käsialalla. Kokeilemme erilaisia pitsi- ja pintaneuleita sekä vaihtoehtoja varteen.
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110416 VIIKINKINEULOS
-METALLILANKAKORUT
Oriveden Suoja, tekstiililuokka
25.–26.9.2021
La 12.00–16.00, Su 12.00–16.00
30,00 €
Eija Haapsaari

Kurssilla opetellaan viikinkineulostekniikka. Voit kurssin aikana
tehdä haluamasi korun, korun osan tai koristeen. Kurssi sopii korunvalmistuksesta kiinnostuneelle tai koruharrastukseensa lisäoppia
haluaville. Materiaalina kurssilla käytetään 0,3-0,4mm ja 0,6-0,8mm
paksuista pinnoitettua kuparilankaa. Myös hopealanka käy. Materiaaleja voi hankkia etukäteen itse tai tehdään yhteistilaus. Tarvittavista työvälineistä ja langan hankinnasta tulee ohjeet ennen kurssia
sähköpostilla. Ohjaajalla on työvälineitä (pihdit ja sivuleikkurit) myös
lainattavaksi.

110420S KERAMIIKKA ALKEISKURSSI, SYKSY
Taidepaja
10.9.–26.11.2021
pe 18.00–20.45
48,00 €
Suvi Heinilä

Kurssi johdattaa keramiikan valmistuksen perusteisiin. Tutustutaan
saveen materiaalina ja opetellaan saven käsittelyä käsinrakennustekniikoin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin koristelumenetelmiin, väreihin
ja lasitteisiin. Koe keramiikan yllätyksellinen maailma ja innostu!
Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mukaan. Saven hinta on
noin 22€/10 kg paketti, hinta sisältää koristeluvärit, lasitteet ja polttamisen. Mukaan tarvitaan kannellinen ämpäri saven säilyttämiseen,
essu, kumihanskat lasittamiseen ja kirja/vihko ja kynä ideointia ja
luonnostelua varten. Kurssi soveltuu uusille keramiikan harrastajille.

110420K KERAMIIKKA ALKEISKURSSI, KEVÄT
Taidepaja
14.1.–15.4.2022
pe 18.00–20.45
57,00 €
Suvi Heinilä

Katso kurssikuvaus 110420S kohdalta.

110421S KERAMIIKKA JATKOKURSSI, SYKSY
Taidepaja
8.9.–24.11.2021
Ke 18.15–21.00
48,00 €
Suvi Heinilä

Kurssilla sovelletaan jo opittuja savenkäsittelytaitoja ja syvennetään
osaamista oman kiinnostuksen mukaan. Perehdytään mm. erilaisiin
koristelutekniikoihin ja pintakäsittelymahdollisuuksiin. Tutustutaan
myös saven valutekniikkaan ja on mahdollisuus päästä kokeilemaan
muottiin valamista. Inspiroidu keramiikan kiehtovista mahdollisuuksista ja toteuta ideasi! Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mukaan. Saven hinta on noin 22€/10 kg paketti, hinta sisältää koristeluvärit, lasitteet ja polttamisen. Mukaan tarvitaan kannellinen ämpäri
saven säilyttämiseen, essu, kumihanskat lasittamiseen ja kirja/vihko
ja kynä ideointia ja luonnostelua varten. Kurssi soveltuu alkeiskurssin jatkoksi tai aikaisemmin keramiikkaa harrastaneille.

110421K KERAMIIKKA JATKOKURSSI, KEVÄT
Taidepaja
12.1.–13.4.2022
Ke 18.15-21.00
57,00 €
Suvi Heinilä

Katso kurssikuvaus 110421S kohdalta.

110424S POSLIININMAALAUSTA, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu
16.9.–4.11.2021
To 17.00–20.45
42,00 €
Kirsti Böök

Posliininmaalausta aloittelijoille sekä pidempään harrastaneille.
Vapaata sommittelua omien toiveiden työstämistä käyttäen erilaisia
tekniikoita yhdistellen. Opitaan erilaisia posliininmaalauksen tekniikoita ja syvennetään osaamista. Omat tarvikkeet mukaan. Opettaja
opastaa tarvittaessa materiaalihankinnoissa ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Muistiinpanovälineet mukaan. Aloittelijoille sekä edistyneemmille.

110424K POSLIININMAALAUSTA, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu
3.2.–31.3.2022
To 17.00–20.45
48,00 €
Kirsti Böök

Katso kurssikuvaus 110424S kohdalta.
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110425S HOPEAKORUKURSSI JA OMA KORUSI,
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
6.9.–22.11.2021
Ma 17.15–20.00
48,00 €
Juhani Ananin

Tervetuloa hopeakorukurssille valmistamaan oma korusi! Kurssi
soveltuu aloittelijoille sekä aiemmin hopeatöitä 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 käteisellä
opettajalta. Ota mukaan luonnostelulehtiö ja kynä.

110425K HOPEAKORUKURSSI JA
OMA KORUSI, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
10.1.–17.4.2022
Ma 17.15–20.00
57,00 €
Juhani Ananin
Katso kurssikuvaus 110425S kohdalta.

110426S LASINSULATUSTA, TIFFANYA JA
MOSAIIKKIA, SYKSY
Talviaisten kylätalo
9.9.–25.11.2021
To 17.00–19.15
40,00 €
Pirjo Hyytinen

Valmistamme lasinsulatuksella, tiffany- ja mosaiikkitekniikalla taideja käyttöesineitä. Kurssi sopii aloittelijoille sekä jo pitkään harrastaneille, miehille ja naisille.

110426K LASINSULATUSTA, TIFFANYA JA
MOSAIIKKIA, KEVÄT
Talviaisten kylätalo
13.1.–10.3.2022
To 17.00–19.15
36,00 €
Pirjo Hyytinen

Katso kurssikuvaus 110426S kohdalta.

110442 VOIMARUMMUN VALMISTUS
Kortelahden LuovaPirtti
11.–26.9.2021
La 12.00–16.00, Su 11.00–16.00, La 11.00–14.15
40,00 €
Tiina Anttila

Valmistetaan kauniisti soiva oma voimarumpu ja soittokapulat. Peruspaketista lähdetään, mutta tutustaan myös nahan värjäämiseen
jne. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan voimarummun valmistamistekniikoihin, suunnitellaan omaa rumpua ja tehdään tilaus yhdessä.
Kurssilla tutustutaan myös rumpuihin liittyviin taustoihin. Kahdella
viimeisellä kerralla keskitytään rumpujen valmistukseen. Rummun
(halk. 40 cm) perustarvikepaketti maksaa n. 160€. Nahkanauhoja ja
maaleja, vahoja saa opettajalta pieneen lisähintaan. Rumpupaketti
pitää tilata/maksaa ennen kurssin alkua. Opettajalta saa ostaa lisäksi
muita tarvikkeita.

TANSSI
110509S PARITANSSIN PERUSKURSSI, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
8.9.–24.11.2021
Ke 18.00–19.30
35,00 €
Jyrki Lahtinen

Paritanssin peruskurssilla opetellaan tangon, fuskun, foksin ja hitaan
valssin perusteet. Lajivalikoimaa laajennetaan kevätkaudella oppilaiden kanssa yhdessä sovittavilla tansseilla. Kurssi on suunnattu kaikille paritansseista kiinnostuneille. Kurssilla aloitetaan aivan alkeista
ja edetään helpommista tansseista vaiheittain kohti haastavampia
kuvioita.

110509K PARITANSSIN PERUSKURSSI, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
12.1.–13.4.2022
Ke 18.00–19.30
39,00 €
Jyrki Lahtinen

Katso kurssikuvaus 110509S kohdalta.

110510S PARITANSSIRYHMÄ SULAVAT, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
8.9.–24.11.2021
Ke 19.30–21.00
35,00 €
Jyrki Lahtinen

Kurssi noudattelee pääosin samoja teemoja kuin paritanssien peruskurssi tuoden mukaan tanssijoiden valmiuksien mukaan uusia tansseja, kuvioita ja tekniikoita. Kurssi on suunnattu paritanssin perusteet hyvin hallitsevalle, tanssiharrastuksessa pidemmälle haluavalle
tanssin iloakaan unohtamatta!
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110510K PARITANSSIRYHMÄ SULAVAT,
KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
12.1.–13.4.2022
Ke 19.30–21.00
39,00 €
Jyrki Lahtinen

Katso kurssikuvaus 110510S kohdalta.

110516S KUNTOTANSSIA LEVÄSLAHDELLA,
SYKSY
Leväslahden Pvy:n talo
7.9.–23.11.2021
Ti 19.30–21.00
35,00 €
Kalle Lankinen

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

110520S KUNTOTANSSIA VÄSTILÄSSÄ, SYKSY
Västilän Voimantalo
6.9.–22.11.2021
Ma 19.30–21.00
35,00 €
Kalle Lankinen

Kurssilaisten toiveiden mukaan opetellaan eri tansseja, esim. fox,
valssi, humppa, hidas valssi jne. Edetään rauhalliseen tahtiin.

110520K KUNTOTANSSIA VÄSTILÄSSÄ, KEVÄT
Västilän Voimantalo
10.1.–11.4.2022
Ma 19.30–21.00
39,00 €
Kalle Lankinen

Katso kurssikuvaus 110520S kohdalta.

110521S LATINO DANCE MIX, SYKSY

110516K KUNTOTANSSIA LEVÄSLAHDELLA,
KEVÄT

Kiwilinna
12.9.–28.11.2021
Su 17.00–18.00
26,00 €
Jorilyn Berino

Katso kurssikuvaus 110516S kohdalta.

Pienin askelin opettelemme kuinka liikutamme omaa kehoamme
tanssien latinalaisen musiikin tahdissa. Musiikki on latinalaisen musiikin eri tyylilajeja. Tavoitteena on oppia ja inspiroida ”body language” ja kehonkielen hallinnan kautta rakentaa tanssin tekniikkaa ja
taitoja. Löytää jokaisen omia kykyjä ja vahvuuksia. Halu oppia tanssia
ja kehon kielen ilmaisua. Tarvitset urheiluvaatteet, vesipullon, kengät sekä pienen pyyhkeen. Siinä kaikki mitä tarvitset tanssimiseen.

Leväslahden Pvy:n talo
11.1.–12.4.2022
Ti 19.30–21.00
39,00 €
Kalle Lankinen

110517S SENIORITANSSI, SYKSY
Oriveden Suoja, sali
10.9.–26.11.2021
Pe 9.30–10.30
13,00 €
Pirjo-Riitta Meskanen

Kansainvälinen senioritanssi on iloista, turvallista ja kepeää menoa,
jossa vanhempikin pysyy mukana. Senioritanssissa olet aina oikeassa iässä. Aloittaminen ei vaadi tanssitaustaa. Tansseissa toistuvat helposti omaksuttavat askelsarjat. Useimmiten tanssitaan paripiirissä,
joten tanssipari vaihtuu. Voit siis tulla yksin tai yhdessä. Miehiä kaivataan mukaan enemmän. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.

110517K SENIORITANSSI, KEVÄT
Oriveden Suoja, sali
14.1.–22.4.2022
Pe 9.30–10.30
16,00 €
Pirjo-Riitta Meskanen

Katso kurssikuvaus 110517S kohdalta.
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110521K LATINO DANCE MIX, KEVÄT
Kiwilinna
16.1.–24.4.2022
Su 17.00–18.00
31,00 €
Jorilyn Berino

Katso kurssikuvaus 110521S kohdalta.

110806S RUMBITA FUERTE, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
6.9.–22.11.2021
Ma 19.00–20.00
26,00 €
Inka Vilén

Rumbita fuerte on tehokas lihaskuntotunti, joka kehittää paitsi lihasvoimaa ja kestävyyttä, myös tasapainoa ja liikkuvuutta. Kaikki
lihaskuntoliikkeet tehdään huolellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.
Helpoilla liikkeillä rakennetaan voimaa ja liikkuvuutta koko kehoon.
Fuerte tarjoaa hikitakuun imevän latinopopmusiikin tahdissa. Muista vesipullo! Kohderyhmä kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille, sillä
treenin rankkuutta on helppo säädellä omien voimien mukaan; fuerte sopii myös miehille!

110806K RUMBITA FUERTE, KEVÄT

119813S SHOWTANSSI 8-12V, SYKSY

Katso kurssikuvaus 110806S kohdalta.

Showtanssissa hyödynnetään eri tanssilajien tanssitekniikoita, mm.
jazztanssin tanssitekniikkaa. Showtanssille ominaista on vahva ilmaisullisuus, esiintyminen sekä tarinan kerronta liikkeen avulla. Showtanssissa oppii mm. tanssitekniikkaa, lajille ominaisia perusliikkeitä, kehonhallintaa, koordinaatiota, liikkuvuutta sekä luovuutta ja
ilmaisua. Tanssisarjoja lähestytään usein jonkin teeman kautta, jota
ilmennetään liikkeillä ja ilmaisulla. Showtanssi voi olla liiketyyliltään
hyvinkin vaihtelevaa aina menevän vauhdikkaasta rauhallisen sulavaan liikkumiseen. Tunnin aluksi tehdään lämmittelyt sekä erilaisia
valmistavia harjoituksia ja tanssitekniikkaa. Näiden lisäksi tehdään
tanssisarjaa ja siihen liittyviä liikeharjoituksia sekä harjoitellaan
esiintymistaitoja. Tunnille varusteeksi liikkumiseen soveltuvat joustavat vaatteet. Tunneilla tanssitaan pääasiallisesti paljain jaloin tai
sukilla. Mukaan voi ottaa vesipullon.

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
10.1.–11.4.2022
Ma 19.00–20.00
31,00 €
Inka Vilén

110840S ITÄMAISTA TANSSIA ERÄJÄRVELLÄ,
SYKSY
Erälinna
12.9.–21.11.2021
Su 18.30–20.00
22,00 €
Maarit Roihuvuo

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

110840K ITÄMAISTA TANSSIA ERÄJÄRVELLÄ,
KEVÄT
Erälinna
16.1.–10.4.2022
Su 18.30–20.00
25,00 €
Maarit Roihuvuo

Katso kurssikuvaus 110840S kohdalta.

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
9.9.–25.11.2021
To 18.30–19.30
26,00 €
Henna-Riikka Seima

119813K SHOWTANSSI 8-12V, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
13.1.–21.4.2022
To 18.30–19.30
31,00 €
Henna-Riikka Seima

Katso kurssikuvaus 119813S kohdalta.

110841S ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET,
SYKSY

119814S HIP HOP 8-12V, SYKSY

Tanssin iloa ja tiukkaa tekniikkaa! Itämaisen tanssin peruskurssilla
tutustutaan itämaisen tanssin liikekieleen, musiikkiin ja estetiikkaan. Talven aikana kurssilaiset oppivat perusliikkeet ja harjoittelevat
niiden yhdistämistä pieniksi sarjoiksi ja tansseiksi. Kurssilla treenataan erityisesti oikeaa tekniikkaa, jotta liikkeet voi tehdä turvallisesti.
Itämainen tanssi kohentaa ryhtiä, lisää selän liikkuvuutta, voimistaa
lantionpohjaa, parantaa tasapainoa ja tehostaa erityisesti syvien
lihasten käyttöä. Kurssi sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille uusille harrastajille sekä perustekniikan kertaamisesta ja hiomisesta
kiinnostuneille itämaisen tanssin harrastajille.

Hip hop on katutanssilaji, joka on rytmikästä, menevää ja energistä
tanssimista. Hip hop tunneilla opetellaan mm. lajin perusaskelia,
lajille ominaista monipuolista eri kehonosien liikuttamista, joustoja
(bounce) sekä rytmiikkaa ja hip hop musiikin kuuntelua. Tunneilla
tehdään opituista asioista tanssisarjoja sekä sen rinnalla kehitetään
tanssijan omaa vapaampaa liikkumista (freestyle) ohjatusti iälle
ja tanssijan tasolle sopivalla tavalla. Tunneilla painotetaan rentoa
fiilistä ja tanssin iloa lajitaitojen harjoittelun ohella. Varusteiksi liikkumiseen soveltuvat rennot vaatteet ja halutessaan kevyet sisälenkkarit/-tennarit (ei mielellään kovapohjaisia sisäpelikenkiä). Mukaan
voi ottaa vesipullon.

110841K ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET,
KEVÄT

119814K HIP HOP 8-12V, KEVÄT

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
6.9.–22.11.2021
Ma 18.00–19.00
26,00 €
Inka Vilén

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
10.1.–11.4.2022
Ma 18.00–19.00
31,00 €
Inka Vilén

Katso kurssikuvaus 110841S kohdalta.

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
9.9.–25.11.2021
To 17.30–18.30
26,00 €
Henna-Riikka Seima

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
13.1.–21.4.2022
To 17.30–18.30
31,00 €
Henna-Riikka Seima

Katso kurssikuvaus 119814S kohdalta.
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119815S HIP HOP YLI 13V, SYKSY

830101S KUNTOKAMPPAILU, SYKSY

Hip hop on katutanssilaji, joka on rytmikästä, menevää ja energistä
tanssimista. Hip hop tunneilla opetellaan mm. lajin perusaskelia,
lajille ominaista monipuolista eri kehonosien liikuttamista, joustoja
(bounce) sekä rytmiikkaa ja hip hop musiikin kuuntelua. Tunneilla
tehdään opituista asioista tanssisarjoja sekä sen rinnalla kehitetään
tanssijan omaa vapaampaa liikkumista (freestyle) ohjatusti iälle
ja tanssijan tasolle sopivalla tavalla. Tunneilla painotetaan rentoa
fiilistä ja tanssin iloa lajitaitojen harjoittelun ohella. Varusteiksi liikkumiseen soveltuvat rennot vaatteet ja halutessaan kevyet sisälenkkarit/-tennarit (ei mielellään kovapohjaisia sisäpelikenkiä). Mukaan
voi ottaa vesipullon.

Tehdään varjonyrkkeilyä, paritehtäviä ja lihaskuntoa erilaisia lyöntija potkutekniikoita hyödyntäen. Kuntokamppailu on hauska ja monipuolinen tapa liikkua.

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
9.9.–25.11.2021
To 16.30–17.30
26,00 €
Henna-Riikka Seima

119815K HIP HOP YLI 13V, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
13.1.–21.4.2022
To 16.30–17.30
26,00 €
Henna-Riikka Seima

Katso kurssikuvaus 119815S kohdalta.

LIIKUNTA
830100S KAHVAKUULA, SYKSY
Kultavuorenkoulu, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 17.30–18.30
26,00 €
Lotta Loikkanen

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

830100K KAHVAKUULA, KEVÄT
Kultavuorenkoulu, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 17.30–18.30
31,00 €
Lotta Loikkanen

Katso kurssikuvaus 830100S kohdalta.

Kultavuorenkoulu, sali
8.9.–24.11.2021
Ke 18.30–19.30
26,00 €
Lotta Loikkanen

830101K KUNTOKAMPPAILU, KEVÄT
Kultavuorenkoulu, sali
12.1.–13.4.2022
Ke 18.30–19.30
31,00 €
Lotta Loikkanen

Katso kurssikuvaus 830101S kohdalta.

830102S KIINTEYDY JA VETRISTY 1, SYKSY
Oriveden Kampus, Klemettisali
7.9.–23.11.2021
Ti 15.30–16.30
26,00 €
Tarja Ojala

Tuki- ja liikuntaelin oireista kärsiville. Yleiskuntoa ylläpitävää perusjumppaa musiikin tahdissa, lopussa kokonaisvaltainen venyttely.
50+

830102K KIINTEYDY JA VETRISTY 1, KEVÄT
Oriveden Kampus, Klemettisali
11.1.–12.4.2022
Ti 15.30–16.30
31,00 €
Tarja Ojala

Katso kurssikuvaus 830102S kohdalta.

830103S KIINTEYDY JA VETRISTY 2, SYKSY
Oriveden Kampus, Klemettisali
7.9.–23.11.2021
Ti 16.30–17.30
26,00 €
Tarja Ojala

Tuki- ja liikuntaelin oireista kärsiville. Yleiskuntoa ylläpitävää perusjumppaa musiikin tahdissa, lopussa kokonaisvaltainen venyttely.
50+

830103K KIINTEYDY JA VETRISTY 2, KEVÄT
Oriveden Kampus, Klemettisali
11.1.–12.4.2022
Ti 16.30–17.30
31,00 €
Tarja Ojala

Katso kurssikuvaus 830103S kohdalta.
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830104S KUNTOMIX, SYKSY

830107K CIRCUIT, KEVÄT

Kuntomixissä tutustutaan neljään eri treenimuotoon: hiit, pumppi, core ja kahvakuula. Jokaista lajia on viisi kertaa, yhteensä 10
syksyllä ja 10 keväällä. Hiit on intervallitreeni (high intensity interval training), jossa tehdään korkealla sykkeellä lyhyitä sarjoja.
Pumppi-jumppa on levypainoilla ja tangolla tehtävä koko kropan
lihaskuntoharjoitus. Ei sisällä mitään askelsarjoja vaan ainoastaan
lihaskuntoharjoittelua. Core on helppo ja tehokas keskivartalotreeni.
Kahvakuulatreeni on myös lihaskuntoharjoitus, jossa eri painoisilla
kahvakuulilla treenataan koko kroppa.

Katso kurssikuvaus 830107S kohdalta.

Kuntokuume
6.9.–15.11.2021
Ma 18.00–19.00
24,00 €
Marjo Liukkonen

Oriveden liikuntahalli, kuntosali
10.1.–11.4.2022
Ma 19.00–20.00
31,00 €
Tanja Tanila

830109S PUMPPI, SYKSY
Kiwilinna
12.9.–28.11.2021
Su 18.00–19.00
26,00 €
Tanja Tanila

Kuntokuume
10.1.–21.3.2022
Ma 18.00–19.00
24,00 €
Marjo Liukkonen

Pumppi tunti on koko kehon lihaskuntotreeni. Tunnilla käydään päälihakset läpi mukaansa tempaavan musiikin tahdissa. Tunnilla käytetään tankoa, levypainoja ja step-lautaa. Tunti sopii kaikille miehille
ja naisille jotka ovat kiinnostuneet lihaskuntoharjoittelusta painoja
hyödyntäen. Kotona jumpatessa tarvitset: pumppisetti. Voit korvata
pummpisetin käsipainoilla. Kurssi voi siirtyä tarpeen vaatiessa etäopetukseen!

Katso kurssikuvaus 830104S kohdalta.

830109K PUMPPI, KEVÄT

830104K KUNTOMIX, KEVÄT

830106S CIRCUIT AAMU, SYKSY
Kuntokuume
9.9.–25.11.2021
To 8.00–9.00
26,00 €
Marjo Liukkonen

Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa kiertoharjoittelua. Tule tekemään kunnon hikitreenit heti aamulla!

830106K CIRCUIT AAMU, KEVÄT
Kuntokuume
13.1.–14.4.2022
To 8.00–9.00
31,00 €
Marjo Liukkonen

Katso kurssikuvaus 830106S kohdalta.

830107S CIRCUIT, SYKSY
Oriveden liikuntahalli, kuntosali
6.9.–22.11.2021
Ma 19.00–20.00
26,00 €
Tanja Tanila

Kuntosalicircuit on kiertoharjoitteluna tehtävä kuntosaliharjoitus,
joka sopii niin aloittelevalle kuntoilijalle kuin jo pidempään salilla
käyneelle. Tunnin kestävän treenin aikana käydään tehokkaasti läpi
kaikki lihasryhmät. Tunnilla harjoittelun tehon voi jokainen itse
säätää painoilla sopivaksi. Kuntosalicircuit alkaa yhteisellä alkulämmittelyllä ja päättyy lyhyeen loppuvenyttelyyn. Kurssi sopii kaikille,
joka haluaa pitää yllä lihaskuntoaan ohjatusti kuntosaliharjoitteiden
avulla!

Kiwilinna
16.1.–24.4.2022
Su 18.00–19.00
31,00 €
Tanja Tanila

Katso kurssikuvaus 830109S kohdalta.

830110S CROSSFITTI, SYKSY
Liikuntahalli
7.9.–23.11.2021
Ti 18.00–19.00
26,00 €
Tanja Tanila/Tea Murtoniemi

CrossFittissa tehdään räjähtäviä, lihaskestävyyteen ja voimaan pyrkiviä kokonaisvaltaisia harjoitteita mm. leuanvedot, erilaiset kyykyt lisäpainoilla, punnerrukset jne. ovat vahvasti osa harjoittelua.
Harjoitukset ovat vaihtelevia, perustuen toiminnallisiin liikkeisiin,
toistettuna myös korkealla intensiteetillä. CrossFitt on myös yhteisö,
joka syntyy kun urheilijat harjoittelevat yhdessä. Yhteisöllisyys onkin
tärkeä osa kannustavaa, tehokasta ja tuloksellisuuteen pyrkivää harjoittelua. Tule mukaan treenaamaan koko kehoa ja mieltä!

830110K CROSSFITTI, KEVÄT
Liikuntahalli
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–19.00
31,00 €
Tanja Tanila/Tea Murtoniemi

Katso kurssikuvaus 830110S kohdalta.
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830113S TASAPAINOJUMPPA, SYKSY

830117K VETERAANIEN LIIKUNTA, KEVÄT

Tasapainoa ylläpitävää ja parantavaa jumppaa musiikin tahdittamana. Liikkeet vahvistavat liikkumiskykyä, lihasvoimaa ja kehon hallintaa. Soveltuu erinomaisesti senioreille, naisille sekä miehille.

Katso kurssikuvaus 830117S kohdalta.

Erälinna
7.9.–23.11.2021
Ti 15.45–16.30
24,00 €
Marjo Liukkonen

830113K TASAPAINOJUMPPA, KEVÄT
Erälinna
11.1.–12.4.2022
Ti 15.45–16.30
29,00 €
Marjo Liukkonen

Katso kurssikuvaus 830113S kohdalta.

830114S KUNTOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ,
SYKSY
Erälinna
7.9.–23.11.2021
Ti 16.30–17.30
26,00 €
Marjo Liukkonen

Lihaskuntoa vahvistavaa jumppaa musiikin tahtiin. Lihasten lämmittelyt askelsarjoilla, monipuoliset lihaskuntoliikkeet oman kehon vastuksella ja lopuksi venyttelyt. Oma jumppamatto välttämätön.

Kultavuorenkoulu, sali
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–19.30
17,00 €
Esko Peltonen

830119S TAI CHI, SYKSY

Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
7.9.–23.11.2021
Ti 18.15–19.30
33,00 €
Yunfeng Zhang
Taiji on liikkumista, jossa liikkeet tehdään hitaasti, ruumiin paino siirtyy rauhallisesti jalalta toiselle, selkäranka pysyy suorassa, pää ylöspäin ojennettuna ja lantio vaakasuorassa. 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 yhdistyvät tarkkaavaisuus,
hengitys ja oikea liike. Opetuskieli (helppo) englanti.

830119K TAI CHI, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali
11.1.–12.4.2022
Ti 18.15–19.30
35,00 €
Yunfeng Zhang

Katso kurssikuvaus 830119S kohdalta.

830114K KUNTOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ,
KEVÄT

830120 TERVEYSMETSÄRETKI SIIKANEVAAN

Katso kurssikuvaus 830114S kohdalta.

Eläkeiässä oleva, tule kokemaan elvyttävä luontokokemus, lähde
kanssamme terveysmetsäretkelle upeaan syksyiseen luontoon! Ohjaamme sinulle retken, jossa pääset irti arjesta ja koet luonnon hyvinvointivaikutukset niin kehon kuin mielen tasolla. Tarjolla runsas
välipala, joka sisältyy kurssihintaan. Aikaisempaa retkeilykokemusta
ei tarvita, retkellä edetään hitaasti, joten varauduthan lämpimällä,
säänmukaisella varustuksella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Evenna hyvinvointia luonnosta yrityksen kanssa. Kokoonnutaan yhdessä
Siikanevan parkkialueella (Ollinkiventie 256). Tervetuloa!

Erälinna
11.1.–12.4.2022
Ti 16.30–17.30
31,00 €
Marjo Liukkonen

830117S VETERAANIEN LIIKUNTA, SYKSY
Kultavuorenkoulu, sali
7.9.–23.11.2021
Ti 18.00–19.30
16,00 €
Esko Peltonen

Monipuolista voimistelua. Lihaskuntoa ylläpitävää, kehittävää ja
huoltavaa venyttelyä. Kevyttä lentopalloa lopuksi. Tarkoituksena fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kohderyhmänä seniorit. Tämä on kansalaisopiston tukema kurssi.
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19.9.2021
Su 12.00–15.00
40€
Eveliina Lamminaho ja Johanna Lahti
Senioreille
Viikonloppukurssi

830121 TERVEYSMETSÄRETKI ERÄPYHÄÄN
23.4.2022
La 12.00–15.00
40€
Eveliina Lamminaho ja Johanna Lahti

Lähde lapsen (5-10v.) kanssa terveysmetsäretkelle. Ohjaamme teille
metsäseikkailun, jossa pääsette kokemaan luonnon hyvinvointivaikutukset yhdessä leikkimielisesti luontoon tutustuen. Tarjolla runsas
välipala, joka sisältyy kurssihintaan. Aikaisempaa retkeilykokemusta
ei tarvita. Säänmukainen varustus. Kurssi toteutetaan yhteistyössä
Evenna hyvinvointia luonnosta yrityksen kanssa. Kokoontuminen
Eräpyhän parkkialueella (Eräpyhä 35220). Tervetuloa!

830122S JOOGAN PERUSKURSSI 1
TALVIAINEN, SYKSY
Talviaisten kylätalo
7.9.–23.11.2021
Ti 18.30–20.00
35,00 €
Riitta Kurkela

Kurssilla tehdään hatha -joogan perusharjoituksia, jolloin pääpaino
on koko kehoa huoltavissa liikkeissä, hengityksessä sekä mielen
rauhoittamisessa. Joogan avulla voi huolehtia kehon joustavuudesta
samalla, kun mieli rauhoittuu. Jooga antaa myös eväitä terveempään
elämään kokonaisvaltaisen uudistumisen tielle. Kurssi sopii kaikille,
sekä aloittelijoille että pitempään jooganneille.

830122K JOOGAN PERUSKURSSI 1
TALVIAINEN, KEVÄT
Talviaisten kylätalo
11.1.–12.4.2022
Ti 18.30–20.00
39,00 €
Riitta Kurkela

Katso kurssikuvaus 830122S kohdalta.

830123S JOOGAN PERUSKURSSI 2 AAMU,
SYKSY
Oriveden Kampus, Suvantosali
8.9.–24.11.2021
Ke 10.30–12.00
35,00 €
Riitta Kurkela

Teemme peruskurssilla hatha -joogaa, jonka avulla vetreytetään kehoa, rauhoitetaan mieltä ja edistetään joogaajan terveyttä. Rauhallinen hengitys ja joogaajan oman kehon kuuntelu ohjaavat hienovaraisesti kohti vireyttä ja elinvoimaa. Kurssi sopii sekä pitempään
jooganneille, että aloitteleville.

830123K JOOGAN PERUSKURSSI 2 AAMU,
KEVÄT
Oriveden Kampus, Suvantosali
12.1.–13.4.2022
Ke 10.30–12.00
39,00 €
Riitta Kurkela

Katso kurssikuvaus 830123S kohdalta.

830124S JOOGAN SYVENTÄVÄ JATKOKURSSI,
SYKSY
Oriveden Kampus, Suvantosali
8.9.–24.11.2021
Ke 18.30–20.00
35,00 €
Riitta Kurkela

Jatketaan hatha -joogan perusharjoituksia tavoitteena joogan koko
ihmistä tervehdyttävät ja vetreyttävät vaikutukset. Kurssilla opetellaan myös uusia jooga-asanoita ja tehdään hengitysharjoituksia.
Joogaharjoituksissa syvennytään rentoutumisen, tietoisen läsnäolon ja oman kehon kuuntelun avulla kohti itsehyväksyntää ja oman
elinvoiman lähteitä. Kurssi sopii aiemmin jooganneille harjoituksen
syventämiseksi.

830124K JOOGAN SYVENTÄVÄ JATKOKURSSI,
KEVÄT
Oriveden Kampus, Suvantosali
12.1.–13.4.2022
Ke 18.30–20.00
39,00 €
Riitta Kurkela

Katso kurssikuvaus 830124S kohdalta.

830125S HATHAJOOGAN ALKEET, SYKSY
Oriveden Kampus, Suvantosali
9.9.–25.11.2021
To 17.00–18.30
35,00 €
Sarianna Kiiski

Tavoitteena - hathajooga osaksi arkea ja elämän iloa - mukaan joogamatto ja villasukat - tule sellaisena kuin olet.

830125K HATHAJOOGAN ALKEET, KEVÄT
Oriveden Kampus, Suvantosali
13.1.–15.4.2022
To 17.00–18.30
39,00 €
Sarianna Kiiski

Katso kurssikuvaus 830125S kohdalta.
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830128S ULKOLIIKUNTA, SYKSY

830138S SYVÄVENYTTELY, SYKSY

Ulkoliikuntaa Paltanmäen kuntoportaissa ja lähiympäristössä. Tehdään oman kuntotason mukaan porrasharjoitteita ja kiertoharjoittelua portaiden lähiympäristössä. Sisältää sykkeennostoa ja lihaskuntoa. Sopii kaikille ja kaiken kuntoisille. Nautitaan yhdessä raikkaasta
ulkoilmasta ja liikunnasta. Kurssilla säävaraus, kaatosateen tai paukkupakkasen sattuessa, kurssi ohjataan etänä.

Syvävenyttelytunnin alussa on kevyt ja lyhyt alkulämmittely, jonka
jälkeen tunti etenee rauhallisesti venytellen. Tunnilla kaikki kehon
lihakset käydään huolellisesti venytellen läpi, samalla hengitystä syventäen ja kehoa tietoisesti rentouttaen. Tunnin tavoite on vähentää
kehon jäykkyyttä, siitä aiheutuvia kipuja ja ryhtivirheitä sekä lisätä
liikkuvuutta. Säännöllisellä harjoittelulla ryhti ja nivelten liikkuvuus
paranee ja hengitys kulkee vapaammin. Syvävenyttelytunti sopii kaikenikäisille. Voit olla kankeampi tai notkeampi, kaikki venyttelevät
oman venyvyytensä rajoissa ja sitä haastaen! Tunti sopii erinomaisesti myös aktiiviliikkujille edistämään kehon palautumista. Tunnille
on hyvä laittaa lämpimästi päälle, sillä tunnin lopussa on rentoutumisosuus.

Opintie 2 35300 Orivesi
9.9.–25.11.2021
To 18.00–19.00
26,00 €
Tea Murtoniemi

830128K ULKOLIIKUNTA, KEVÄT
Ammattikouluntie 3 35100 Orivesi
13.1.–14.4.2022
To 18.00–19.00
31,00 €
Tea Murtoniemi

Katso kurssikuvaus 830128S kohdalta.

830137S KEHONHUOLTO, SYKSY
Kiwilinna
8.9.–24.11.2021
Ke 18.00–19.00
26,00 €
Jaana Helin

Kehonhuoltotunnilla liikutaan tehokkaasti niin oman kehon painoa
kuin erilaisia apuvälineitäkin hyödyntäen. Tunti koostuu lämmittelyosuudesta, vaihdellen erilaisista lihaskunto- ja tasapainoharjoitteista sekä loppuvenyttelystä. Lihaskuntoharjoitteluosuudessa harjoitamme koko kehoa keskittyen erityisesti vartaloa tukevien selän
ja vatsan alueen lihasten voimistamiseen, sillä hyvä keskivartalon
lihaksisto tukee tasapainoamme ja toimintaamme tavallisissa arjen
askareissa. Tunti ei sisällä vaikeita koreografioita ja se sopii kaiken
ikäisille ja -kuntoisille liikkujille, jotka haluavat vahvistaa kehoaan
monipuolisesti ja tehokkaasti!

830137K KEHONHUOLTO, KEVÄT
Kiwilinna
12.1.–13.4.2022
Ke 18.00–19.00
31,00 €
Jaana Helin

Katso kurssikuvaus 830137S kohdalta.
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Kiwilinna
8.9.–24.11.2021
Ke 19.00–20.00
26,00 €
Jaana Helin

830138K SYVÄVENYTTELY, KEVÄT
Kiwilinna
12.1.–13.4.2022
Ke 19.00–20.00
31,00 €
Jaana Helin

Katso kurssikuvaus 830138S kohdalta.

830143S VÄSTILÄN KUNTOPIIRI, SYKSY
Västilän Voimantalo
8.9.–24.11.2021
Ke 18.00–19.00
26,00 €
Hilkka Karppanen

Kuntopiiri on kehon vastuksella ja erilaisilla välineillä tehtävää harjoittelua, jolla parannetaan sekä lihaskuntoa että kestävyyttä. Sopii
kaikille. Koronaepidemiasta huolimatta kurssi toteutetaan kiertoharjoitteluna, kurssia voidaan kuitenkin muokata koko ryhmän toiveiden mukaan. Muistathan huolehtia hyvästä käsihygieniasta!

830143K VÄSTILÄN KUNTOPIIRI, KEVÄT
Västilän Voimantalo
12.1.–13.4.2022
Ke 18.00–19.00
31,00 €
Hilkka Karppanen

Katso kurssikuvaus 830143S kohdalta.

120319S RANSKAN ALKEIDEN KERTAUSKURSSI
(TAITOTASO A1), SYKSY
Etäopetus
11.9.–27.11.2021
La 11.00–12.30
32,00 €
Päivi Niemelä

Bonjour! Tervetuloa jatkamaan tai kertaamaan ranskan kielen perusteita matkailun ja arjen monipuolisissa viestintätilanteissa! Asioimme mm. kaupungilla, ostoksilla ja ravintolassa. Harjoittelemme ymmärtämään ja tuottamaan selkeää ja kohteliasta puhetta. À bientôt!
Oppikirja: Chez Olivier, Ranskaa aikuisille 1 (kplt 8-16), Finn Lectura

120322K HALLO-SAKSA 3, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu
11.1.–12.4.2022
Ti 17.15–18.45
39,00 €
Kirsi Natukka

Katso kurssikuvaus 120322S kohdalta.

120324S KIINAN KIELI ALOITTELIJOILLE/
CHINESE FOR BEGINNERS, SYKSY

120319K RANSKAN ALKEIDEN
KERTAUSKURSSI (TAITOTASO A1), KEVÄT

Oriveden lukio
7.9.–23.11.2021
Ti 16.30–18.00
35,00 €
Yunfeng Zhang

Katso kurssikuvaus 120319S kohdalta.

Chinese for beginners is a beginners’ course of Mandarin Chinese.
Basic daily life expressions in Chinese will be taught.The course focuses on spoken Chinese, at the same time, Chinese characters and
Chinese culture will be introduced. The course is suitable for anyone
who is interested in Chinese language and culture. We use Zou Ba
as textbook.

Etäopetus
15.1.–16.4.2022
La 11.00–12.30
36,00 €
Päivi Niemelä

120321S HALLO-SAKSA 1, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu
7.9.–23.11.2021
Ti 18.50–20.20
35,00 €
Kirsi Natukka

Tervetuloa saksan alkeiskurssille! Voit olla vasta-alkaja tai alkeitten
kertaaja. Hallo 1 oppikirjan avulla opimme käytännön puhekieltä.
Keskitymme puheen harjoittamiseen.

120321K HALLO-SAKSA 1, KEVÄT
Oriveden yhteiskoulu
11.1.–12.4.2022
Ti 18.50–20.20
39,00 €
Kirsi Natukka

Katso kurssikuvaus 120321S kohdalta.

120322S HALLO-SAKSA 3, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu
7.9.–23.11.2021
Ti 17.15–18.45
35,00 €
Kirsi Natukka

Tervetuloa jatkamaan saksan opiskelua rennosti. Harjoittelemme
monipuolisesti kielen kaikkia osa-alueita. Aihealueina mm. Suomi
ja Suomen historia. Kurssi sopii n. 4-6 vuotta Saksaa lukeneille tai
koulusaksan kertaajille. Oppikirja: Hallo 3 (loppuosa)
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120324K KIINAN KIELI ALOITTELIJOILLE/
CHINESE FOR BEGINNERS, KEVÄT
Oriveden lukio
11.1.–12.4.2022
Ti 16.15–17.45
Kurssi voi siirtyä tarpeen vaatiessa etäopetukseen!
39,00 €
Yunfeng Zhang
Katso kurssikuvaus 120324S kohdalta.

HISTORIA
130101S KESKUSTELLAAN VANHOISTA
ASIOISTA, SYKSY
Leväslahden Pvy:n talo
16.9.–11.11.2021
To 19.00–21.00
Joka 4. viikko
15,00 €
Jouko Helin

Mielenkiintoista keskustelua ja muistelua vapaassa muodossa. Toivotaan uusiakin ihmisiä mukaan muistelemaan. 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 tapahtumasta,
toinen voi jatkaa. Kokoontuminen joka 4. viikko.

130101K KESKUSTELLAAN VANHOISTA
ASIOISTA, KEVÄT
Leväslahden Pvy:n talo
13.1.–7.4.2022
To 19.00–21.00
Joka 4. viikko
19,00 €
Jouko Helin

Katso kurssikuvaus 130101S kohdalta.

ILMOITTAUDU KURSSEILLE
NETISSÄ OSOITTEESSA:
www.opistopalvelut.fi/orivesi
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JUUPAJOKI

MUSIIKKI
10103S LAULUN LUMO, SYKSY
Juupajoen koulukeskus, ruokala
7.9.–23.11.2021
Ti 18.00–20.15
33,00 €
Anna Kaisa Iitti

Laulun Lumo jatkaa uudistumista naiskuorona. Suuntaamme uusiin
tuuliin ja otamme jatkuvasti mukaan uusia laulajia. Avaamme ääniä
ja kehitämme laulutaitoa edelleen. Ohjelmistomme on monipuolista ja koostuu useista eri tyyleistä. Kuorossa on hyvä fiilis!

110103K LAULUN LUMO, KEVÄT
Juupajoen koulukeskus, ruokala
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–20.15
39,00 €
Anna Kaisa Iitti

Katso kurssikuvaus 110103S kohdalta.

110168S YKSINLAULURYHMÄ, SYKSY
8.9.–17.11.2021
Ke 18.30–19.30
27,00 €
Leena Mäkelä

Oletko haaveillut yksinlaulamisesta, mutta jostain syystä et ole uskaltanut? Tämä pienryhmä auttaa yksinlaulukynnyksen ylityksessä.
Kaikille yli 15-vuotiaille oman lauluäänensä kehittämisestä kiinnostuneille. Yksinlauluun ja yksilölliseen äänenmuodostukseen painottuva ryhmä (4-6 laulajaa) Tavoitteena terve ja vapaa laulutapa.

110168K YKSINLAULURYHMÄ, KEVÄT
12.1.–6.4.2022
Ke 18.30–19.30
32,00 €
Leena Mäkelä

Katso kurssikuvaus 110168S kohdalta.
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110169S PERHEMUSKARI, SYKSY
Ryhmis, Korkeakoski
8.9.–24.11.2021
Ke 10.00–10.45
28,00 €
Leena Mäkelä

Perhemuskari sopii perheen vauva-ja taaperoikäisille lapsille (0-4v)
yhdessä vanhemman kanssa. Muskarissa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan. Laulu-, loru- ja leikkivarasto karttuu ja siirtyy
osaksi perheiden arkea.

110169K PERHEMUSKARI, KEVÄT
Ryhmis, Korkeakoski
12.1.–13.4.2022
Ke 10.00–10.45
32,00 €
Leena Mäkelä

Katso kurssikuvaus 110169S kohdalta.

110170S UKULELERYHMÄ
LAPSILLE / NUORILLE, SYKSY

Juupajoen koulukeskus, musiikkiluokkaka
8.9.–17.11.2021
Ke 14.30–15.15
31,00 €
Henna Kainulainen
Haluatko soittaa ukulelea? Ukulele on helppo ja mukava soitin, jonka kanssa pääsee nopeasti alkuun. Soitellaan pienellä porukalla, tutustutaan melodia- ja sointusoittoon alkeista lähtien. Kurssilla opit
myös, miten löydät soitettavaa netistä. Varusteeksi tarvitset oman
sopraano- tai konserttiukulelen. Ryhmässä myös rummutellaan: Harjoitellaan djembe-soiton tekniikoita ja erilaisia komppeja. Ryhmässä
tutustutaan myös muihin rumpuihin: Cajon, käsirummut, rumpusetti, congat ja bongot. Pienryhmäopetusta 9-16v lapsille/nuorille
(maks. 10).

110170K UKULELERYHMÄ
LAPSILLE / NUORILLE, KEVÄT

Juupajoen koulukeskus, musiikkiluokkaka
12.1.–6.4.2022
Ke 14.30–15.15
37,00 €
Henna Kainulainen
Katso kurssikuvaus 110170S kohdalta.

TAITEEN PERUSOPETUS
110139S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS
JUUPAJOKI, SYKSY

110403K PUU- JA METALLITYÖT, KEVÄT
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
10.1.–11.4.2022
Ma 18.00–20.30
52,00 €
Niko Oksa
Katso kurssikuvaus 110403S kohdalta.

110432S KUDONTAA KOPSAMOLLA, SYKSY
Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo)
8.9.–24.11.2021
Ke 14.45–17.15
44,00 €
Katri Sikiö

Kopsamon koulu / Juupajoen koulukeskus
8.9.–8.12.2021
Ke 14.30–17.00
110,00 € / 130,00€
Elena Perälä

Kudotaan kangaspuilla kodin tekstiilejä käyttöön tai somistamaan
kotia. Opetellaan kankaanrakentaminen alusta loppuun. Opitaan loimien luominen, kankaan rakentaminen, kutominen ja valmiin työn
viimeistely. Sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin kutojille.

Pianonsoiton yleisen oppimäärän mukaista tavoitteellista etenemistä pianokoulujen ja vapaavalintaisen ohjelmiston avulla, mukaan
lukien vapaa säestys. Opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan
järjestää sekä Kopsamolla että Korkeakoskella. 22,5min opetustunti/
vko. Lukukausimaksu lapset 110,00€, aikuiset 130€. Taiteen perusopetukseen voi päästä ainoastaan varasijajonon kautta. Ei netti-ilmoittautumista.

Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo)
12.1.–13.4.2022
Ke 14.45–17.15
52,00 €
Katri Sikiö

110432K KUDONTAA KOPSAMOLLA, KEVÄT

Katso kurssikuvaus 110432S kohdalta.

110139K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS
JUUPAJOKI, KEVÄT

110433S KUDONTAA KORKEAKOSKELLA,
SYKSY

Katso kurssikuvaus 110139S kohdalta.

Kudotaan kangaspuilla kodin tekstiilejä käyttöön tai somistamaan
kotia. Opetellaan kankaanrakentaminen alusta loppuun. Opitaan loimien luominen, kankaan rakentaminen, kutominen ja valmiin työn
viimeistely. Sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin kutojille.

Kopsamon koulu / Juupajoen koulukeskus
12.1.–11.5.2022
Ke 14.30–17.00
110,00 € / 130,00€
Elena Perälä

KÄDEN TAIDOT
110403S PUU- JA METALLITYÖT, SYKSY
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
6.9.–22.11.2021
Ma 18.00–20.30
44,00 €
Niko Oksa

Puu- ja metallityöt kaiken tasoisille kurssilaisille. Opetusta perinteisissä käsi- ja konetyömenetelmissä nykyaikaisella otteella. Kurssi
sopii puutöistä kiinnostuneille aikuisille, vasta-alkajista pidemmälle
ehtineisiin.

Juupajoen kudontakellari
6.9.–22.11.2021
Ma 17.00–19.30
44,00 €
Katri Sikiö

110433K KUDONTAA KORKEAKOSKELLA,
KEVÄT
Juupajoen kudontakellari
10.1.–11.4.2022
Ma 17.00–19.30
52,00 €
Katri Sikiö

Katso kurssikuvaus 110433S kohdalta

47

110434 KUKKASIDONNAN PERUSTEITA

830140K TANSSILLINEN JUMPPA, KEVÄT

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 aikaisempiin oppeihin ja mahdollisuuden harjoitella runsaalla
määrällä leikkokukkia. Kurssin aikana opettelemme kukkasidonnan
perusteita harjoittelemalla spiraaliin sitomista ja sienityöskentelyä.
Käymme läpi eri tekniikoita, tyylisuuntia, värien ja muotojen sommittelua, tilan huomioimista, kukkien käsittelyä jne. Kurssimaksu
sisältää materiaalit.

Katso kurssikuvaus 830140S kohdalta.

Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
17.–18.12.2021
La 12.00–16.00, Su 12.00–15.00
85,00 €
Katriina Vuorikivi

LIIKUNTA
830139S CIRCUIT KORKEAKOSKI, SYKSY
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
6.9.–22.11.2021
Ma 18.00–19.00
26,00 €
Jaana Helin

Circuit training on taustamusiikin soidessa tapahtuvaa kiertoharjoittelua, jossa harjoitetaan hapenottokykyä sekä lihaskuntoa monipuolisesti kuntosalilaitteita hyödyntäen. Tunnilla voi säätää painoja
oman kuntonsa mukaan ja tunti sopiikin kaikenikäisille- ja kuntoisille liikkujille. Kurssimaksun lisäksi ei tarvitse maksaa kuntosalimaksua.

830139K CIRCUIT KORKEAKOSKI, KEVÄT
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
10.1.–11.4.2022
Ma 18.00–19.00
31,00 €
Jaana Helin
Katso kurssikuvaus 830139S kohdalta.

830140S TANSSILLINEN JUMPPA, SYKSY
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
8.9.–24.11.2021
Ke 18.00–19.00
26,00 €
Taija Heletoja

Yleis- ja lihaskuntoa vahvistava jumppa tanssimusiikin tahdissa.
Tanssilliset askelkuviot ja oman kehon vastuksella tehtävät lihaskuntoliikkeet. Jumpalla ei tarvitse osata tanssia. Sopii myös nuorille.
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Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
12.1.–13.4.2022
Ke 18.00–19.00
31,00 €
Taija Heletoja

830141S SENIORIJUMPPA, SYKSY
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
6.9.–22.11.2021
Ma 16.30–17.30
13,00 €
Jaana Helin

Seniorijumppatunnilla ylläpidämme peruskuntoa ja lihasvoimaa
sekä harjoitamme tasapainoa monipuolisin kehonhallinnallisin
liikkein. Liikkeet ovat lempeitä ja helppoja suorittaa. Tunnin lopuksi
liikkuvuutta ylläpitävä venyttelyosuus. Hyödynnämme tunnilla myös
erilaisia apuvälineitä. Tervetuloa mukaan! Tämä on kansalaisopiston
tukema kurssi!

830141K SENIORIJUMPPA, KEVÄT
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski
10.1.–11.4.2022
Ma 16.30–17.30
16,00 €
Jaana Helin
Katso kurssikuvaus 830141S kohdalta.

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET
170101 KYLÄTALON ELOKUVAKERHO
Kopsamon kylätalo
16.9.2021–10.2.2022
To 18.00–20.30
41,00 €
Katri Sikiö

Katsomme yhdessä elokuvien klassikoita sekä uutuuksia. Tarjolla
monipuolinen kattaus elokuvataiteeseen. Tärkeänä osana elokuvan
jälkeinen yhteinen keskustelu koetusta elämyksestä.

110330S KUVATAIDETTA AIKUISILLE, SYKSY
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
7.9.–23.11.2021
Ti 18.00–20.15
40,00 €
Jorma Pitkämäki

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo vuosia maalanneille. Jokainen saa maalata omaa mieluisaa aihettaan opettajan ohjauksessa.
Tervetuloa kivaan porukkaan!

110330K KUVATAIDETTA AIKUISILLE, KEVÄT
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski
11.1.–12.4.2022
Ti 18.00–20.15
47,00 €
Jorma Pitkämäki
Katso kurssikuvaus 110330S kohdalta.
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ORIVEDEN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT

NUORISOPALVELUT

Kulttuuripalvelut huolehtii Oriveden kaupungin järjestämästä kulttuuritoiminnasta. Tehtävää toteutetaan yhteistyössä kaupungin eri
hallintokuntien, kulttuurijärjestöjen ja -yhteisöjen, yritysten sekä
eri kuntien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille
kuntalaisille monipuolista tapahtumatarjontaa ympäri vuoden. Kulttuuripalveluiden/kansalaisopiston toimisto: Keskustie 23, 35300
Orivesi. Kansalaisopiston rehtori/kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen
puh. 040 596 3087.

Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua, elämänhallintaa sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 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 -yhdistysten kanssa sekä tukevat näitä toimintakorvausten muodossa.
Katso lisää www.orivesi.fi, asukkaalle, nuoriso
Käyntiosoite: Nuorten Kampus, Koulutie 5c, 35300 Orivesi
Facebook ja twitter: Nuorten Kampus
Instagram ja tiktok: nuortenkampus

OSALLISTU JA VAIKUTA!
Orivedellä kokoontuu kaksi kumppanuuspöytää, jotka toimivat kaupungin ja kuntalaisten yhteisenä keskustelu- ja kehittämisalustana.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä
Lisätietoa kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen
p. 040 596 3087
pia-maria.ahonen@orivesi.fi
Kylien kumppanuuspöytä
Lisätietoa tiedottaja Jenni Koponen
p. 040 595 0480
jenni.koponen@orivesi.fi
Seuraa tiedotusta www.orivesi.fi

Vapaa-aikaohjaaja
Petteri Lähteenmäki p. 040 133 9126
Nuoriso-ohjaaja
Miia Saramäki p. 041 7300 645
Nuoriso-ohjaaja
Jenni Ahokas p. 040 133 9240
Koulunuorisotyötekijä/Hankekoordinaattori
Annika Väinä p. 044 423 5496

ONHAN SINULLE JO NUORISOPASSI?

Kyseessä on 1. – 9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille
suunnattu etusovellus.
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia,
huoltajan tulee antaa lupa sovelluksen käyttöön Wilmassa tai
laita sähköpostia iris.sundelin@orivesi.fi

Kuva: Marjo Aspegren
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ORIVEDEN LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntapalvelut ylläpitävät ja hoitavat liikuntapaikkoja sekä järjestävät ohjattua liikuntatoimintaa. Ajankohtaista tietoa liikuntapalveluista ja -paikoista, aukioloajoista sekä käyttövuoroista löydät sivuilta
www.orivesi.fi
Liikuntapäällikkö Roope Marski
p. 050-4210992
Vastaava liikunnanohjaaja Salla-Mari Myllykoski
p. 040-1339210
Hallimestari Ismo Lehvonen
p. 040-5687627
Liikuntapaikkamestari
p. 050-62720

LIIKUNTAPAIKAT:
Tarkemmat liikuntapaikkojen osoitteet j
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

Kuva: Marjo Aspegren
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YHDISTYSTOIMIJOIDEN
KAIKILLE AVOIN HARRASTUSTOIMINTA
ORIVEDEN NAISVOIMISTELIJAT R.Y.

Jumppamix tiistaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasali
7.9.2021-5.4.2022
Body Stretch torstaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasali
9.9.2021-7.4.2022
ohj. Taija Heletoja
Kausimaksu 50€ sis. mol. jumpat
Perhetemppuilu 2-4-vuotiaat keskiviikkoisin klo 16.45-17.30
Kultavuoren koulun liikuntasali 8.9.2021-6.4.2022
ohj. Kaisa Niemi-Virtanen
Kausimaksu 30€/perhe
Yhteyshenkilö Raija Saarelainen p. 0407598046

ORIVEDEN SEUDUN HENGITYSYHDISTYS RY

Keppijumppaa tiistaisin klo 15-15.45 Kuntokuumeen takapihalla
Ohj. Marjo Liukkonen
Maksut: 5€ tai jäseniltä 3€/kerta. Jatkuu kesäkuun puoliväliin,
varmista aikataulu yhdistyksestä.
Kuntosaliryhmiä voi tiedustella yhteyshenkilöltä. Retkistä ja muista
tapahtumista tiedotetaan paikallislehden Menyt palstalla ja nettisivulla.
Yhteyshenkilö Maija Nykänen
maija.nyknen@gmail.com tai 040-7206980
www.hengitysyhdistys.fi/orivedenseutu

ORIVEDEN SEUDUN PARKINSON-KERHO

Kuukausikerho /vertaistukiryhmä. Kokoontuu syys - toukokuu, joka
kuukauden toinen ti klo 13.00 Kaupungintalon kerhotiloissa.
Bingoa pelataan syys-toukokuun viimeinen pe klo 13.00
Kaupungintalon kerhotiloissa.
Yhteyshenkilö Kari Rannanautio. 040 7368078 tai
krannanautio@gmail.com
Facebook: Oriveden seudun Parkinson-kerho

ORIVEDEN REUMAYHDISTYS RY

Allasjumppa jäsenille uimahallilla ma 16.30 - 17.00 ja to 11.00 11.30.
Yhteyshenkilö Pirjo Koskinen 041 5066040 tai
koskinenpirjo62@gmail.com
www.orivedenreuma.reumaliitto.fi
Facebook: Oriveden Reumayhdistys

YLÄ-HÄMEEN TAITEILIJASEURA

Järjestää säännöllistä näyttelytoimintaa ja opinto- ja valistustoimintaa / ohjattu maalauspäivä ja opintomatkat taidenäyttelyihin ja
taiteilijoiden työhuoneisiin.
Yhteyshenkilöt pj Timo Musturi, puh. 040 5274688 tai
timo.musturi@gmail.com
siht. Leila Lehtonen, puh. 050 4365313 tai
leila-lehtonen@hotmail.com
www.ylahameentaiteilijaseura.net
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ORIVEDEN NAISLAULAJAT RY

Oriveden Naislaulajat Ry on Oskon harrastusryhmä. Olemme pirteä
ja iloinen joukko laulajia. Esitämme musiikkia kansanlauluista iskelmiin, pidämme konsertteja ja esiinnymme yksityistilaisuuksissa.
Facebook: Oriveden Naislaulajat

ORIVEDEN TEATTERIYHDISTYS RY

Satuteatteri kokoontuu ke klo 17-19.15 ja la klo 12-14.15 ja
aikuisten teatteriryhmä kokoontuu ti ja to klo 17-19.15.
Sanan Mahti runolausuntaryhmä kok. ke klo 14.30-16.45.
Kaikki kokoontuvat Oriveden Suojalla.
Nämä ovat Oskon harrastusryhmiä.
Yhteyshenkilö Kari Honkanen p. 0400795707 tai
honkasenkari@gmail.com
Facebook: Oriveden teatteri

ERÄJÄRVEN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ

JunnuTupis 11.1.–12.4.2022 ti klo 16.30-18
Eräjärven Tupateatteri 7.9.2021–12.4.2022 ti klo 18.15-21
Rönnin Kesäteatteri 27.9.2021-2.7.2022 ma klo 18-21
Nämä ovat myös Oskon harrastusryhmiä.
Yhteyshenkilö Anne Kahelin 0400 834 692 tai
info@erajarventeatterit.fi www.erajarventeatterit.fi

ERÄJÄRVEN KEHITTÄMISYHDISTYS

Kylätoritoimintaa Eräjärven kirkolla, muu kylätoiminta Eräjärvellä,
tiedot Purkiaisessa.
Yhteyshenkilö Anne Kahelin ja Ekyn toimisto, Eräjärventie 1591
p. 040 350 1253, eky@erajarvi.net
www.erajarvi.net

LÄNGELMÄVEDEN UISTELIJAT RY

Yhdistyksen tarkoituksena edistää kalastuksen harrastusta sekä
paikkakunnan kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa.
Yhteyshenkilö Ville Kuoppu, langelmavedenuistelijat.ry@gmail.com
tai 040 8465459
www.langelmavedenuistelijat.fi/

PARTIOLIPPUKUNTA ORIVEDEN ERÄSUDET RY

Kokoontumispaikka: Oriveden seurakuntatalo tai Oriveden kirjastotalon kerhohuone.
Kokoontumisajat:
Sudenpennut (7-9 -vuotiaat) ma klo 18.00-19.30
Seikkailijat (10-11-vuotiaat) ti klo 18.00-19.30
Tarpojat (12-14 -vuotiaat): aika avoin
Aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret myös tervetulleita toimintaan!
Yhteyshenkilöt: Arttu Lehti 040-192 1924 tai r2arttu@yahoo.com
Mirka Mustalahti 044 993 4101 tai mirka.mustalahti@gmail.com
www.orivedenerasudet.fi

VÄSTILÄN VOIMA RY

Voimallista kuntoliikuntaa Voimantalolla ja lähimaastossa,
Längelmäen kirkkotie 96.
Yhteyshenkilö Jyrki Tuomaala, pj. 040 937 5882
www.vastilanvoima.fi

JUUPAJOEN KUNNAN VAPAA-AIKAPALVELUT
KULTTUURI

Juupajoen kunnan vapaa-aikapalvelut huolehtivat kulttuuritoiminnan ja taiteen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä
yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, järjestöjen, yritysten ja eri
toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä.

NUORISOTYÖ

Nuorisotoimen tehtävänä on järjestöjen nuorisotoiminnan
tukeminen, nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö sekä nuorisotoiminnan järjestäminen. Kunnan nuorisotoimintaan kuuluu kerhotoiminta, nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö sekä loma-aikojen
leiri- ja retkitoiminta. Nuorisotoimen omat tilat ovat Vapaa-aikatalo
(Kirkkotie 1) ja Koulunuokkari Hupari (Koulutie 1)

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 frisbeegolfrata
kuntalaisten vapaassa käytössä.
Vapaa-aikapalveluista vastaa vapaa-aikakoordinaattori.
Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040-774 6443 ja
liikuntahallin vahtimestarin numerosta 050-553 7245.

Tervetuloa!

Vapaa-aikakoordinaattorin toimisto sijaitsee kunnanvirastolla,
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 kulttuurin
harrastukseen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto
on kuntalaisen sivistyskeskus ja olohuone.
Kesäaukioloajat 1.6. - 8.8.2021:
ma 13 - 19
ti 10 - 15
ke 10 - 15
to 10 - 15
pe 10 - 15
Aukioloajat 9.8.2021 alkaen:
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
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Palveluja ja kohtaamisia
- Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa -

ORIVEDEN LÄHITORI
• Ohjausta ja neuvontaa
• Kelan etäpalvelut
• Liikuntatuokiot
• Yhteislaulua, konsertteja ym. musiikkia
• Keskustelupiirejä
• Luku- ja kirjallisuuspiirejä ja
paljon muita tapahtumia
• Lounaskahvilan palvelut
• Oriveden Palvelutalon asumispalvelut,
kokous- ja liikuntatilojen vuokraus

TERVETULOA!
www.orivedenpalvelutalo.fi
puh. 0400 2750, 040 6857 327
Eerolantie 3, 35300 Orivesi
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Oriveden vertaisohjaajat opastavat tietokoneiden,
tablettien ja kännyköiden käyttöä ikäihmisille.
Opastukseen voit ottaa mukaan oman älypuhelimen, tabletin tai kannettavan
tietokoneen. Opastus on maksutonta. Opastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

ORIVEDEN PALVELUTALO
Eerolantie 2
opastusta ti ja to klo 10.00 – 11.30
Syksyn 2021 opastuspäivät
To 2.9.2021
Ti 7.9.2021
To 16.9.2021
Ti 21.9.2021
To 30.9.2021
Ti 5.10.2021
To 14.10.2021
Ti 19.10.2021

To 28.10.2021
Ti 2.11.2021
To 11.11.2021
Ti 16.11.2021
To 25.11.2021
Ti 30.11.2021
To 9.12.2021

Opastusta myös Talviaisten talolla,
Tiihalanniemi 161,
alkaen 8.9.2021 klo 13.00 ja Eräjärvellä myöhemmin syksyllä
Oletko innostunut käyttämään tietokonetta omaksi iloksi ja hyödyksi ja haluat kehittää taitojasi?
Haluatko auttaa muita seniori-ikäisiä löytämään iloa ja hyötyä kännyköistä, tableteista tai ”läppäreistä”?
Tarvitsetko apua kurssi-ilmoittautumiseen netissä tai verkkokurssille osallistumiseen?
Lisätietoja: yhdistyssihteeri@mukanetti.net tai Oriveden Seudun Kansalaisopisto piia.leppanen@orivesi.fi

Yhteistyössä:
ATK Seniorit Mukanetti ry
Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere
Puh. 03 222 5798
www.mukanetti.net
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6 vinkkiä

OIVALLISEEN OLOTILAAN ORIVEDELLÄ

1. Villiinny villasukista

4. Oleskele OriParkissa

Orivesi on Suomen Villasukkapääkaupunki! Testaa villasukkajuoksua, vieraile lankakaupassa tai kudo OrivesiJonSukat!

Pumptrack-rata, ulkokuntosali, jalkapallokenttä, tenniskentät, monitoimikaukalo,
leikkipuisto...

2. Huumaannu hiihdosta
Nauti Pirkanmaan parhaista
laduista ja harjoittele hiihtoa
Hiihtomaassa!

3. Rakastu retkeilyyn
Vieraile kahdessa Suomen
luontohelmessä, Pukalassa
ja Eräpyhässä! Muista myös
Hörtsänän arboretum ja
muut luontokohteemme.

www.visitorivesi.ﬁ
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2. Koe kulttuuria
Taidekeskus Purnu, Leporanan taidekeskus, Oriveden
Kampus, Rönnin huvikeskus,
Eräjärven teatterit ja monet
muut.

3. Virkisty vesillä
Koe Kopsamo-Purnun melontareitti, vuokraa sup-lauta
tai kanootti ja seikkaile viehättävällä Venehjoella.

yhdessäoloa
onnistumisen iloa
inspiraatiota
HAE OPPILAAKSI https://napsa.inschool.fi
UUTTA SYKSYLLÄ 2021 aikuisten käsityökouluryhmä
ILMOITTAUDU KURSSEILLEMME tai tule kutomaan
www.taitopirkanmaa.fi/orivesi
Tervetuloa tunnelmalliseen kädentaitojen taloon.
Taitokeskus Orivesi on täynnä toimintaa ympäri
vuoden. Auvisen talossa on mukava harrastaa tai
ihan vaan nauttia yhdessäolosta käsitöiden parissa.
TAITOKESKUS ORIVESI
AUVISEN TALO
Keskustie 37, 35300 Orivesi, puhelin 050 433 8681
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAA

LAPSILLE

Päiväkerhoryhmiä 2016 - 2018 syntyneille Orivedellä ja Juupajoella.
Ilmoittautuminen:
www.orivedenseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/kerhoilmoittauminen
Lisätietoja Henna Mäkiranta, p. 045 1206 235
orivedenpaivakerhot.blogspot.com.

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

Perhekerho ja avoin päiväkerho vuoroviikoin keskiviikkoaamuisin
Oriveden seurakuntakeskuksessa. Eräjärven perhekerho noin joka
toinen viikko maanantaisin.

Seurakunnassa on tarjolla vapaaehtoistehtäviä mm jumalanpalveluksissa avustamisessa sekä tapahtumien järjestämisessä. Kysy näistä työntekijöiltämme.

ALAKOULUIKÄISILLE

Kids´ Night –illat, joissa toimintapajoja ja muuta ohjelmaa Oriveden
seurakuntakeskuksessa torstaisin kerran kuussa. Kokkikerho tiistaisin klo 14.30 – 17. Huom. max 15 kerholaista.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Mari Sorva p. tai mari.sorva@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 mahdollisuuksia 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 Kristalli harjoittelee Oriveden seurakuntakeskuksessa
perjantaisin klo 18.
Kiela-kuorosta vastaa Jari Linjama. Kuoro harjoittelee Oriveden seurakuntakeskuksessa torstaisin kello 18.
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Seurakuntakeskuksen alakerrassa on bändi- ja äänitystila. Tiedustelut ja varaukset Kari Mäkiseltä p. 045 133 8660.

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ KIINNOSTUNEILLE

Ystäväpalvelussa voi olla mukana tervehtimässä vanhuksia heidän
kotonaan tai palvelukeskuksissa sekä esimerkiksi avustaa liikuntarajoitteisia tapahtumissa. Diakoniatyön muista vapaaehtoistyömahdollisuuksista voi kysyä Terhi Ratalahdelta p. 050 3451 961.
Juupajoen diakoniatyöstä tiedustelut Tiina Suoniemi-Hakoselta
p. 050 3054 031.
Lähetyskäsityöpiiri Myssykät kokoontuu Oriveden seurakuntakeskuksessa tiistaisin kello 13.30 – 15.30. Piirissä tehdään käsitöitä
lähetyksen hyväksi ja lähimmäisten iloksi. Mukaan saa tulla vaikkei
käsityötaitoja vielä löytyisikään.
Juupajoen Toivontuvalla kokoontuu lähetyksen käsityökerho joka
toinen torstai kello 13. Piiriä ohjaa Anja Rautiainen p. 0400 673 754.
Kaikki toiminta nähtävillä osoitteissa
www.orivedenseurakunta.fi
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OPINTOSETELI
Opetushallitus on myöntänyt Oriveden seudun kansalaisopistolle määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien,
senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömille sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppivaikeuksia kokevien henkilöiden
kurssimaksuihin. Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.
http://elomake.orivesi.fi/lomakkeet/278/lomake.html

			OSKO:n OPINTOSETELIHAKEMUS
Yksi opintoseteli/hakemus. Hakuaika to 30.9.2021 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: http://elomake.orivesi.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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Orivesi ha
ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO orivesi.fi
KULTTUURIPALVELUT			
orivesi.fi
NUORISOPALVELUT			 orivesi.fi
LIIKUNTAPALVELUT			 orivesi.fi
ORIVEDEN KAUPUNGINKIRJASTO
orivesi.fi
JÄRJESTÖJEN TALO			
orivesi.fi
JUUPAJOEN KUNTA			 juupajoki.fi
MERIKANTO-OPISTO			
merikanto-opisto.fi
TAITOKESKUS ORIVESI			
taitopirkanmaa.fi
ORIVEDEN SEURAKUNTA		orivedenseurakunta.fi
ORIVEDEN SUVI				orivesi.fi
ORIVEDEN KAMPUS			
orivedenkampus.fi
ORIVEDEN PALVELUTALO		
orivedenpalvelutalo.fi
MUKANETTI				mukanetti.net

YHTEI STYÖOP IS TOT
AHJOLAN KANSALAISOPISTO
www.ahjola.fi

PIRKAN OPISTO
www.pirkanopisto.fi

HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO
www.hameenkyro.fi/palvelut/
kasvatus-ja-opetus/kansalaisopisto

TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO
www.tampere.fi/tyovaenopisto

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

Graafinen suunnittelu ja taitto:
Mainosstudio Sanna H | Sanna Voimanen
Julkaisun kuvituskuvat:
Sanna Voimanen (ellei toisin mainita)
Kannen kuva:
Jani Taipale
Paino:
ORIDEA

