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Opinto-Ohjelma Opinto-Ohjelma 
2022-20232022-2023

Oriveden seudun kansalaisopistoOriveden seudun kansalaisopisto

• ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO • KULTTUURIPALVELUT • NUORISOPALVELUT
• LIIKUNTAPALVELUT • ORIVEDEN KAUPUNGINKIRJASTO • JÄRJESTÖJEN TALO

• JUUPAJOEN KUNTA • MERIKANTO-OPISTO • TAITOKESKUS ORIVESI 
• ORIVEDEN PALVELUTALO

Orivesi harrastaa!
Orivesi harrastaa!
Orivesi harrastaa!
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l u k u v u o s i  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Syyslukukausi 5.9. – 27.11.2022
Taiteen perusopetus 5.9. - 11.12.2022

Kevätlukukausi 9.1. - 16.4.2023
Taiteen perusopetus 9.1. - 14.5.2023

Syyslomaviikolla (42), talvilomaviikolla (9) sekä juhlapyhinä ei ole 
pääsääntöisesti opetusta. Kiirastorstaina 6.4. ei ole opetusta, muusta 
juhlapyhien aattopäiväopetuksesta sovitaan erikseen. Oppitunnin 
pituus 45 minuuttia. Kurssin aikataulu löytyy 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 ilmoittautumi-

sen käynnistyessä tai kurssien ajankohtaa voidaan joutua 
muuttamaan

• Ryhmäkokoja voidaan joutua pienentämään 
• Kaikille yleisöluennoille ilmoittaudutaan etukäteen 
• Mikäli koronatilanne vaatii, osa kursseista voi siirtyä etä-

opetukseen. 

KONSERTIT JA ESITYKSET

• Joulukonsertti ke 30.11. klo 18.00 Oriveden seurakuntasali
• Kevätkonsertti (lapset ja nuoret) ti 25.4. klo 18.00 Orivesisali
• Kevätkonsertti (aikuiset) ke 26.4. klo 18 Oriveden seurakuntasali
• Kirmaus 22.-23.4. (la musiikki, su teatteri ja sanataide). 
 Oppilastöiden näyttelyt 4.-22.4.

Lukuvuoden aikana järjestetään lisäksi pienempiä konsertteja, mati-
neoita, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelytoimintaa, luentoja, tapah-
tumia. Näistä tiedotetaan mm. kaupungin verkkosivuilla tapahtuma-
kalenterissa www.orivesi.fi.

ILMOITTAUTUMINEN

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon joko internetissä tai puhelimit-
se. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 15.8.2021 klo 7.30.
Internetissä 24 h: www.opistopalvelut.fi/orivesi

Puhelimitse:
Puh. 040 1339 118 opistosihteeri, Piia Leppänen
Puh. 040 1339 269 (15. - 24.8.) musiikin suunnittelijaopettaja, 
Riikka Strandman
Puh. 040 596 3087 (vain ilmoittautumispäivänä 15.8.) 
vs. rehtori Marjut Saarenpää

Kun ilmoittaudut kurssille, tarvitset seuraavat tiedot:
• Kurssinumero
• Kurssin nimi
• Ilmoittautujan nimi
• Henkilötunnus kokonaan
• Osoitetiedot
• Matkapuhelinnumero

Huom! Kurssit on jaettu pääsääntöisesti syys- ja kevätlu-
kukauteen, joten syksylle ja keväälle tulee 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 sähkö-
postiisi vahvistuksen opiskelupaikasta. Jos kurssi on täynnä, voit 
saada varapaikan. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. 
Kurssin mahdollinen peruuntuminen ilmoitetaan opiskelijan anta-
maan matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä.

•  Kurssin toteutumisesta päätetään viikkoa ennen kurssin 
 alkamista. 
•   Kurssi alkaa, mikäli minimiopiskelijamäärä täyttyy. 
•  Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähköpostilla, tekstiviesteillä, 

viesteillä vastaajaan tai kirjeillä!
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PERUUTTAMISEHDOT

Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Kurssin voi perua maksutta vii-
meistään 7 päivää ennen kurssin alkua soittamalla opistosihteerille 
toimistoon puh. 040 1339 118, käymällä toimistolla tai sähköpostil-
la: piia.leppanen@orivesi.fi Kurssia ei voi perua opettajalle tai 
puhelinvastaajaan.

• Mikäli peruutus tulee alle 7 vuorokautta ennen kurssin alka-
mista, 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 opinto-

kerralla on läsnä vähintään 7 opiskelijaa. Poikkeuksena kielten 
jatkoryhmät, joissa vähimmäismäärä on 6. Opintoryhmä voi-
daan keskeyttää, jos opintoryhmän koko on jäänyt toistuvasti 
alimitoitetuksi. Mahdollisista keskeyttämisistä päätetään ta-
pauskohtaisesti. 

• Yksilöopetus: Muista ilmoittaa poissaolostasi kurssin opetta-
jalle ennakkoon.  Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan opis-
kelijan itse peruuttamaa tuntia.

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

• Mikäli kurssi joudutaan keskeyttämään opiskelijamäärän vä-
hyyden vuoksi, osa kurssimaksusta voidaan palauttaa.

• Huom! Jos opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kerralla il-
moittamatta poissaolostaan 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 lo-
pussa. 

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

• Sisaralennus
 1. lapsi täysi maksu
 2. lapsi -5 €
 3. lapsi tai enemmän -15 €
 Alennus koskee samassa taloudessa asuvia alle 18 vuotiaita, 

jotka osallistuvat koko lukuvuoden kestäville kursseille. Alen-
nukset eivät tule automaattisesti, vaan siitä tulee ilmoittaa 
toimistoon sähköpostitse ennen kurssin alkua. Alennusta ei voi 
saada, jos kurssimaksu on jo laskutettu.

• Muistutuslaskusta laskutetaan lainmukainen muistutuskustan-
nus. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia. 

• Jokaviikkoinen opintoryhmä tai yksilöopetus voi peruuntua 

kaksi kertaa lukukauden aikana opettajan sairastumisen vuok-
si, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos poissaoloja on enemmän, 
hankitaan sijainen tai pidetään myöhemmin yksi tai useampi 
kompensaatiokerta (korvaava kerta voi olla myös eri opetusai-
kaan). 

• Peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä tai pu-
helimitse opiskelijan antamaan puhelinnumeroon. 

• Opiskelijoilla on mahdollisuus yhteen maksuttomaan kokeilu-
kertaan lukuvuoden/kauden kestävillä kursseilla. Mahdollinen 
kurssiperuutus on tehtävä ehdottomasti kahden seuraavan ar-
kipäivän aikana kansalaisopiston toimistoon, muussa tapauk-
sessa kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

• Kurssin hinta ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla. Joillakin 
kursseilla voi olla kurssimaksun lisäksi materiaali-, laite-, vä-
line-, 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. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaaoppilaspaik-
koja, niin etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka eivät ole aiem-
min saaneet vapaaoppilaspaikkaa.

• haetaan lukuvuoden 2022-2023 osalta 31.8.2022 mennes-
sä vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella perustelui-
neen rehtorille: pia-maria.ahonen@orivesi.fi

• myöntämisen jälkeen kurssimaksu koko lukuvuodelle on 0€.
• voi hakea taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Myös per-

heen koko huomioidaan päätöstä tehtäessä.
• voidaan myöntää enintään 3-4 oppilaalle (3% oppilaista).
• päätöksen vapaaoppilaspaikan myöntämisestä tekee rehtori.

OPINTOSETELIT
Osaa kursseista on tuettu opetushallituksen myöntämällä 
opintoseteliavustuksella. Näistä kursseista osa on maksuttomia ja 
osassa on alennettu kurssimaksu, pääsääntöisesti alennus on 50 % 
kurssimaksusta. Näiden kurssien esittelytekstissä lukee ”opintosete-
liavustuksella tuettu kurssi”. Opintoseteliavustuksen saantiperuste 
tarkistetaan tarvittaessa.

TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET
• Säännöllisestä osallistumisesta (3/4) saa pyynnöstä todis-

tuksen toimistosta. Todistuksen toimitusaika on noin viikko. 
Todistusmaksu on 10 €. Todistusmaksu sisältää postituksen ja 
laskutuksen.

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

HENKILÖKUNTA:

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

Keskustie 23, 35300 Orivesi  |   www.orivesi.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto  |  www.opistopalvelut.fi/orivesi

Asiointi toimistolla ajanvarauksella, p. 040 1339 118

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 kulttuurikas-
vatusohjelma Kulttuurikipinää. Osko tarjoaa ammattitaiteilijoiden 
voimin taideopetusta erillisen kurssiopetussuunnitelman mukaan. 
Opetusta annetaan yhteensä n. 160 oppituntia.  

SETELIT
Maksuvälineinä käyvät ePassi, Edenred, Smartum liikunta- ja kult-
tuurisetelit (5€), sekä Tyky- ja Tyky+ -kuntosetelit tai Smartum ja Tyky 
mobiili/onlinepalvelulla. Setelit toimitetaan nimellä varustettuna 
ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Laskutuksen jälkeen toimi-
tettuja seteleitä ym. emme hyväksy.

TIEDOTTAMINEN
Päivitetty opinto-ohjelma ja lisätiedot ovat luettavissa nettisivulla: 
www.opistopalvelut.fi/orivesi
Kurssiaikataulu löytyy kurssin kohdalta nettisivulla, kohdassa lisätie-
toja, kurssin kalenteri. Kurssipalautetta ja toiveita voi antaa lähettä-
mällä sähköpostia toimistolle. Tapahtumista ilmoitetaan myös sivuil-
la: www.orivesi.fi (tapahtumakalenteri) 
Muutoksista ja tärkeistä asioista tiedotetaan kurssikohtaisesti teksti-
viesteillä.

OPINTONEUVONTA
Lukukausien aikana tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja tavoit-
teista saat opettajilta ja ohjaajilta tuntien yhteydessä sekä opiston 
rehtorilta ja opistosihteeriltä lukukausien opiston aukioloaikoina. 
Taiteen perusopetuksen/musiikin opinto-ohjauksesta vastaa musii-
kin suunnittelijaopettaja Riikka Strandman.

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

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON
OPISTOLAISKUNTA RY
Opistolaiskunta on kansalaisopistossa opiskelevien oma oppilasyh-
distys, joka järjestää opiskelijoille yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa 
ja virkistäytymistä omistamassaan järvenrantalomapaikassa Untava-
lassa. Opistolaiskunnalla tulee tänä vuonna täyteen 75. toimintavuo-
si. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Yhteydenotot 
Marita Palomäki, puheenjohtaja 
040 724 3959 
kodantakunen@gmail.com
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PIRTEÄLLÄ MIELELLÄ KOHTI 
MUKAVIA HARRASTUKSIA!

Kädessäsi on Orivesi harrastaa-esite, josta löytyy kansalaisopiston uusi opinto-oh-
jelma ja tietoa myös muiden toimijoiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. 

Kansalaisopiston opinto-ohjelmasta löytyy runsas valikoima mielenkiintoisia 
kursseja. Joukossa on vanhoja tuttavuuksia ja myös uutta, joten kannattaa kat-
soa, löytyisikö sieltä juuri sinulle sopiva harrastus. Uutuuskursseja ovat mm. Tee 
itse kosmetiikkaa, Kokataan ja kuvaillaan syksyn satoa, Tenavien tamineet,  Län-
kipohjan lauluryhmä, Viuluryhmä aikuisille, Jouluaskartelu lapselle ja aikuiselle, 
Nuorten Taidepläjäys, Vauhdikas tanssitunti, Hathajooga ja  Svenska för arbetsli-
vet-verkkokurssi. 

Olitpa sitten kiinnostunut musiikista, taiteesta, kädentaidoista, liikunnasta tai 
vaikkapa teatterista, niin nyt on mahdollista lähteä opiskelemaan taitavien opet-
tajien johdolla jotakin uutta tai vahvistaa vanhoja taitoja. Harrastaminen tuo iloa 
elämään ja muiden opiskelijoiden tapaaminen piristää arkea. Kurssimaksu on 
edullinen sijoitus omaan hyvinvointiin.

Oriveden seudun kansalaisopisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavus-
tusta ja aiemmista vuosista poiketen opintoseteliavustus on kohdistettu suoraan 
tiettyihin kursseihin. Näiden kurssien kohdalla on kurssikuvauksessa teksti: Tämä 
on opintoseteliavustuksella tuettu kurssi. 

Olen toiminut vs. rehtorina maaliskuun alkupuolelta ja sijaisuuteni päättyy elo-
kuun lopussa. On ollut mukava huomata, että kansalaisopisto on tärkeä opiske-
lu- ja harrastepaikka, jonka toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Vireää toimintaa 
on ollut myös mm. useiden oppilastöiden näyttelyiden, konserttien ja näytelmien 
muodossa. Kiitos monista mukavista kohtaamisista eri yhteyksissä!

Mukavaa ja harrastuksien täytteistä syksyä toivottaen

Marjut Saarenpää
vs. kansalaisopiston rehtori
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O S K O n  T O I M I P A I K AT

O R I V E S I

Eräjärven koulu Eräjärventie 1652
Eräjärven Seuratalo  Eräpyhäntie 937
Erälinna Eräjärventie 1654
Juhla- ja liikuntatalo Taisto Asematie 9
Järjestöjentalo Latokartanontie 2
Kaupungin valtuustosali Keskustie 23
Kaupungintalon kokous- ja kerhotilat  Keskustie 23
Kiwilinna Keskustie 31
Kultavuorenkoulu Koulutie 20
Kuntoportaat ja Paltanmäen ulkoilualue Opintie 2
Kuntokuume Koulutie 15
Laulumaja  Koulutie 20
Leväslahden Pvy:n talo Leväslahdentie 387
Länkipohjan rukoushuone Kirjastotie 1,   
 Längelmäki
Orivarsan päiväkoti Keskustie 26
Oriveden Kampus Koulutie 5
Oriveden liikuntahalli Kääjäntie 4
Oriveden Palvelutalo Eerolantie 2
Oriveden pääkirjasto Keskustie 23
Oriveden Suoja Urheilutie 3

Orivesitalo (ent. Virastotalo) Keskustie 26
Oriveden yhteiskoulu ja lukio Opintie 1
Seurakuntakeskus Latokartanontie 5
Rönnin huvikeskus Eräjärventie 946
Taidepaja Vainiontie 3
Talviaisten kylätalo (ent. koulu) Tiihalanniemi 161
Toimintakeskus Hehku Koulutie 15
Valokuvastudio Kuvastin Asematie 6
Västilän Voimantalo Längelmäen 
 kirkkotie 96, Västilä

J U U P A J O K I

Juupajoen koulukeskus Koulutie 1
Juupajoen liikuntahalli Koulutie 1
Juupajoen Lähimmäisentupa Koskitie 62
Juupajoen päiväkoti Pikkutie 4
Kopsamon koulu ja kylätalo Aakkosentie 14
Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo) Aakkosentie 14
Kudontakellari Kiertotie 6 C
Ryhmis Kiertotie 5
Valtuustosali Koskitie 50
Vapaa-aikatalo Kirkkotie 1

7 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
7 LUENNOT
8 MUU KOULUTUS
9 HISTORIA
9 NÄYTTÄMÖTAITEET
11 SANATAITEET
11 MUSIIKKI
23 KUVATAITEET
24 OPETTAJAESITTELYT
28 VALOKUVAUS
29 KÄDEN TAIDOT
33 TANSSI

36 LIIKUNTA
40 KIELET
43 JUUPAJOEN OSASTO
46 ORIVEDEN LÄHITORI
47 ORIVEDEN KAUPUNKI
53 YHDISTYSTEN HARRASTUSTOIMINTA
54 JUUPAJOEN KUNTA
55 MERIKANTO-OPISTO
55 JÄRJESTÖJEN TALO
56 TAITOKESKUS ORIVESI
58 MUKANETTI

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

Orivesi harrastaa!
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S Y M B O L I T  K U R S S I E N  K O H D A L L A

Kuva: Jani Taipale

ORIVESI

UUSI KURSSI

VERKKOKURSSI

LASTEN KURSSI

NUORTEN KURSSI

TAITEEN PERUSOPETUS

ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU

009800 ILMOITTAUTUMISEN 
HARJOITUSKURSSI 
Keskustie 23, Orivesi  
1.7.2022–11.4.2023 
Tämä kurssi on ilmoittautumisen harjoittelua varten. Mikäli annat 
sähköpostiosoitteesi (huom. tarkista oikeinkirjoitus), saat viestin il-
moittautumisestasi sähköpostiisi. Sinun ei tarvitse peruuttaa ilmoit-
tautumistasi 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 ilmoittautu-
misen perumista varten tarvitset kurssin koodinumeron.

LUENNOT
009839S KAIPAAKO ELÄMÄSI 
PÄÄHENKILÖ MUUTOSTA? 
Juupajoen nuorisotila/Vapaa-aikatalo 
4.10.2022 
Ti 18.00–19.30 
Maksuton luento!
Elli Raipela 

Elämä ei aina tarjoile parastaan, mutta Sinä voit tarjota itsellesi 
joka päivä parasta mahdollista. Sinulla, elämäsi päähenkilöllä, on 
mahdollisuus tehdä valintoja. Luennolla psykoterapeutti Elli Rai-
pela kannustaa niin mielen kuin kehonkin hyvinvointia lisääviin 
valintoihin. 

710604K LEIKKAA OIKEIN! 
PIHAN PUUT JA PENSAAT 
Kaupungintalon kerhotilat 
16.4.2023 
Su 12.00–15.30 
15,00 € 
Katriina Vuorikivi  

Milloin ja miten kasveja leikataan? Luennolla käydään läpi puiden 
ja pensaiden leikkaustapoja. Luennon jälkeen harjoitellaan leik-
kaamista käytännössä, joten varaudu sään mukaan.



8

MUU KOULUTUS
009823 YHDISTYSREHVIT JA SEURAFOORUMI 
Kaupungin valtuustosali
30.9.2022 ja 14.4.2023 
Pe 16.30–19.00 
Maksuton kurssi!
Pia-Maria Ahonen ja Roope Marski

Yhdistysrehvit ja Seurafoorumi kokoaa yhdistystoimijat yhteen syksyl-
lä ja keväällä. Tapaamisessa jaetaan tietoa, suunnitellaan yhdessä ja 
verkostoidutaan. Tämä kurssi on osa kaupungin osallisuusohjelmaa! 

009868S AVARUUSMATKOJEN VIIKONLOPPU  
Oriveden Kampus, kaupungin nuorisotilat 
17.–18.9.2022 
La, Su 11.00–16.30
30,00 € 
Kyösti Ryynänen 

Ihmisen on tarkoitus laskeutua Kuun pinnalle jälleen vuonna 2025 
ja Marsin pinnalle 2030-luvun alussa. Tällä kurssilla tutustutaan 
näiden avaruusmatkojen suunnitteluun, niin teknisen toteutuksen 
kuin myös ihmislajin fysiologian näkökulmasta. Kuun kiertoradalle 
on tarkoitus perustaa seuraava jatkuvasti miehitetty avaruusasema 
Gateway, josta käsin tutkimusmatkat suuntautuvat myös asteroi-
deille ja kääpiöplaneetoille. Kuu- ja Mars-asemien ylläpito tulee 
perustumaan polttoaineen, juomaveden, hengitettävän hapen kuten 
myös ravinnon tuottamiseen paikanpäällä. Tekoälyrobottien ja etä-
ohjatun kaivostoiminnan avulla rakentaminen tulee perustumaan 
3D-tulostukseen. Kosmiset säteet, aurinkotuuli ja mikrometeoriitit 
edellyttävät astronautteja suojaavia ratkaisuja. Kiviaineksen peittä-
mät asumukset, säteilyltä suojaavat vesi- ja jääkerrokset seinissä tai 
keinotekoinen magneettikenttä suojaamassa avaruusalusta tai jopa 
koko planeettaa olisivat mahdollisia ratkaisuja. Keskeinen kysymys 
on kestääkö ihmiskeho vuosikymmenien oleskelun avaruudessa 
tai toisella planeetalla. Olemme lajina monin eri tavoin sidoksissa 
Maa-planeetan ekosysteemeihin kuten myös Maa-planeettaan paik-
kana. Kurssin käytyään osallistujat pystyvät yksityiskohtaisemmin 
seuraamaan avaruusmatkojen uutisointia. 

009869K TIETO-OPIN VIIKONLOPPU   
Oriveden Kampus, kaupungin nuorisotilat 
11.–12.2.2023 
La, Su 11.00–16.30
30,00 € 
Kyösti Ryynänen 

Kiihtyvällä vauhdilla lisääntyvä erilaisen tiedon määrä koettelee 
meidän kykyämme arvioida tiedon käyttökelpoisuutta ja todenpe-
räisyyttä. Helposti saatavilla oleva tieto ei aina viekään meitä asian 
kokonaisvaltaisen ja syvällisemmän ymmärtämisen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tietotekniikan huima kehitys on mullistanut niin julkisen 
kuin privaatinkin tiedonvälityksen, mutta myös tieteellisen tiedon 
tuottamisen käytäntöjä. Kurssilla haetaan tieteenfilosofiasta perustaa 
tiedon laadun arviointiin ja varmentamiseen. Paradigma-muutosten 
ja tieteellisten vallankumousten kautta käsityksemme todellisuudes-
ta, niin mikrokosmoksen kuin makrokosmoksen tasoilla, kuten myös 
yksilöiden ja yhteiskuntien toiminnan selittämisessä, on edennyt 
viime vuosikymmeninä ennennäkemättömällä vauhdilla. Nyt tulossa 

ovat vielä kvanttitietokoneen mahdollistamat tekoälysovellutukset, 
joiden merkitys tiedon tuottamisessa ja käsittelyssä on voimakkaassa 
kasvussa. Miten ihmislaji pystyisi säilyttämään tässä tiedon integraa-
tion ja synteesin, joka toteutuisi aidosti lisääntyvänä ymmärryksenä 
sekä kestävinä eettisinä ratkaisuina yhteiskuntien eri osa-alueilla. 
Kurssi tarjoaa tilaisuuden omaksua laaja käsitteistö informaatio-yh-
teiskunnan ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusteista. 

610100S YRTTIEN VOIMALLA TALVEEN 
Oriveden yhteiskoulu, kotitalousluokka 
24.9.2022 
La 10.00–15.00 
20,00 €
Tiina-Mari Isomäki 

Luonnon antimet auttavat meitä kohti pimeää vuodenaikaa. Kurssil-
la saa tietopaketin yrteistä, jotka antavat puhtia niin sisäisesti kuin 
ulkoisesti. Maistellaan yrttihaudukkeita ja opitaan itsehoitomenetel-
miä, joilla pitää kehon omaa tasapainoa yllä. Tehdään pihkasalvaa ja 
nautitaan rentouttavasta jalkakylvystä itse tehdyn kylpysuolan kera. 
Mukaan pesuvati, pyyhe ja pieni lasipurkki (vetoisuus vähintään 2 
dl). Raaka-ainemaksu 5 € maksetaan opettajalle. 

810200S UUSIA IDEOITA KASVIKSISTA 
Oriveden yhteiskoulu, kotitalousluokka 
4.10.2022 
Ti 17.30–20.30 
20,00 € 
Outi Penttilä 

Puuttuvatko ideat kasvisruokiin tai miten voisi hyödyntää mm. härkis-
tä, kaurajauhista, Mifua, kvinoaa? Lähde mukaan kokkaamaan syksyn 
sadosta uudenlaisia makuja. Uudet reseptit innostavat lisäämään 
kasvisten osuutta ruokavaliossa koko perheelle. Kurssimaksu sisältää 
materiaalit. 

810400S TEE ITSE KOSMETIIKKAA   
Oriveden yhteiskoulu, kotitalousluokka 
8.10.2022 
La 10.00–15.00 
20,00 €
Tiina-Mari Isomäki 

Tutustutaan helppoihin aloittelevan tekijän valmistusmenetelmiin ja 
raaka-aineisiin, joita voit luonnosta ja keittiön kaapeista hyödyntää. 
Samalla opimme tunnistamaan ja käyttämään kasveja. Valmistetaan 
mm. huulirasvaa, deodoranttia ja voiteita. Itse tehden tiedät mitä käy-
tät. Raaka-ainemaksu 15€ maksetaan opettajalle. 

710608K HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS 
30.1.2023 
Ma 17.00–20.00 
25,00 € 
Outi Penttilä

Hygieniaosaamiskoulutuksessa käsitellään seuraavat osa-alueet: - 
elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamis-
vaatimukset - perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastu-
misesta - ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat (henkilökohtainen 
hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö ja viranomaiset) 
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Koulutus järjestetään etänä ja ilmoittautuneille lähetetään linkki kou-
lutukseen. Hygieniaosaamiskoulutus valmentaa hygieniapassitestiin, 
joka pidetään ma 6.2. klo 18. 

710609K HYGIENIAPASSITESTI 
Oriveden yhteiskoulu 
6.2.2023 
Ma 18.00–19.00 
Outi Penttilä 
15,00 €

Hygieniapassia tarvitaan jos - työskentelee elintarvikehuoneistossa 
- käsittelee pakkaamattomia elintarvikkeita - käsittelee helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassia tarvitaan niin kahviloissa, 
catering-, elintarvike- tai maatilamatkailuyrityksissä kuin elintarvi-
kemyymälöissä työskenneltäessä. Hygieniapassista on hyötyä mm. 
vapaa-ajan harrastuksissa, esim. kahvituksia tai muita tarjoiluja 
järjestäville sekä nuorelle kesä- tai muun sesonkityön hakijalle. 
Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. Hygieniapassitestissä on 
40 oikein/väärin kysymystä. Ota testiin mukaan kuvallinen henki-
lökortti, ajokortti tai passi henkilöllisyyden todentamista varten. 
Hygieniapassitestin hinta on 30 € ja se maksetaan testitilanteessa 
testin pitäjälle suoraan käteisellä. Hinta sisältää hygieniapassitestin, 
todistuksen sekä kortin. Hygieniapassitestiin voi osallistuja ilman 
Hygieniaosaamiskoulutusta.

HISTORIA
130101S KESKUSTELLAAN 
VANHOISTA ASIOISTA, SYKSY 
Leväslahden Pvy:n talo 
15.9.–10.11.2022 
To 19.00–21.00 
15,00 € 
Jouko Helin 

Mielenkiintoista keskustelua ja muistelua vapaassa muodossa. Toivo-
taan uusiakin ihmisiä mukaan muistelemaan. Vanha perinne katoaa, 
jos sitä ei 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 
12.1.–13.4.2023 
To 19.00–21.00 
19,00 € 
Jouko Helin 

Katso kurssikuvaus 130101S kohdalta.

NÄYTTÄMÖTAITEET
110201 SATUTEATTERI 
Oriveden Suoja, sali 
7.9.2022–25.2.2023 
Ke 17.00–19.15, La 12.00–14.15 
105,00 € 
Kari Honkanen 

Teatterikurssi sopii sekä aloittelijoille että kokeneimmille teatterin 
tekemisestä kiinnostuneille, pääasiassa alle 16-vuotiaille tytöille ja 
pojille (usein on rooleja myös aikuisille!). Syksyllä tutustumme uu-
teen näytelmään lukuharjoitusten lomassa. Ja pikkuhiljaa siirrymme 
harjoittelemaan näyttämölle. Esitykset ovat kahden viikon aikana en-
nen talvilomaa. Näytelmässä mukanaolo edellyttää myös viikonlop-
puharjoituksiin osallistumista. Näyttelijäkokemus Satuteatterissa ke-
hittää lapsen itsetuntoa, luovuutta ja rohkeutta esiintyä sekä ilmaista 
itseään. Ei opetusta 5.11. 

110202 SUOJAN TEATTERI 
Oriveden Suoja, sali 
6.9.2022–13.4.2023 
Ti 17.15–19.30, To 17.00–19.15 
140,00 € 
Kari Honkanen 

Syksyn alussa valitsemme kokoillan näytelmän, jonka ensi-ilta ja esi-
tykset ovat huhtikuussa 2023. Harjoitukset alkavat lukuharjoituksilla 
ja pikkuhiljaa siirrytään asemaharjoituksiin näyttämölle. Teatterikurs-
si sopii sekä vasta-alkajille, että näyttelemistä jo harrastaneille. Tule 
lisäämään esiintymistaitoasi ja luovuuttasi mukavassa seurassa! 

110204 TUPATEATTERI 
Eräjärven Seuratalo 
5.9.2022–17.4.2023 
Ma 18.00–20.30 
130,00 € 
Kirsi Marie Liimatainen 

Tervetuloa tekemään teatteria, joka herättää ajatuksia ja kokemaan 
yhdessä löytämisen ilo! Kurssilla valmistetaan syksyn ja talven ai-
kana teatteriesitys Eräjärven Tupateatterin näyttämölle, ensi-ilta on 
maaliskuun lopulla 2023. Erityisiä ennakkotaitoja ei tarvita, eikä ai-
empi kokemus ole välttämätöntä. Esityksen tekoon olisi hyvä kuiten-
kin sitoutua. Tarkemmat harjoitus- ja esitysajat sovitaan tarkemmin 
ryhmän kanssa. Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

110205S LASTENTEATTERI JUNNUTUPIS, SYKSY 
Eräjärven Seuratalo 
5.9.–21.11.2022 
Ma 16.30–18.00 
22,00 € 
Taavi Simonen 

Junnutupiksessa tutustutaan teatterin tekemiseen yhdessä hauskaa 
pitäen (näyttelijäntyö, improvisaatio, äänen- ja kehonkäyttö). Ryh-
mässä opitaan tärkeitä yhdessä toimimisen ja itseilmaisun taitoja ja 
tavoitteellista, luovaa tekemistä. Kauden lopuksi (syys- ja kevätluku-
kaudella) valmistamme pienen esityksen, jolla voimme esiintyä pai-
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110209S SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE 1, SYKSY 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
7.9.–23.11.2022 
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. 

110209K SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE 1, KEVÄT 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 16.00–17.00 
31,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

110210S SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE 2, SYKSY 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 17.00–18.00 
26,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta

110210K SIRKUSTA 4-6V LAPSILLE 2, KEVÄT 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 17.00–18.00 
31,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

110211S SIRKUSTA 7-8V LAPSILLE, SYKSY 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 18.00–19.00 
26,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta. 

kallisesti tai eri kohteissa vieraillen. Voimme laajentaa kokemuksia 
myös videoiden tekoon. Kurssi sopii 7-12 -vuotiaille teatterista ja 
esiintymisestä kiinnostuneille (ei vaadi ennakkotaitoja). 

110205K LASTENTEATTERI JUNNUTUPIS, 
KEVÄT 
Eräjärven Seuratalo 
9.1.–17.4.2023 
Ma 16.30–18.00 
38,00 € 
Taavi Simonen 

Katso kurssikuvaus 110205S kohdalta.

110206 RÖNNIN KESÄTEATTERI 
Eräjärven Seuratalo 
22.9.2022–6.7.2023 
To 18.00–20.30 
130,00 € 
Hilkka Hyttinen 

Tervetuloa tekemään kesäteatteria ja viettämään hauska kesä Rön-
nin 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. Tar-
kemmat kokoontumis- ja esitysajat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. 
Tule sinäkin mukaan koko Oriveden yhteiseen kesäteatteriin! 

110207 TEE TEATTERI 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
6.9.2022–18.4.2023 
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 2023 valmistetaan ryhmälähtöisesti 
ideoitu näytelmä tai esitys, johon tehdään itse myös musiikkia. 

110208S IMPROKURSSI    
Oriveden Suoja, sali 
5.–6.11.2022 
La 13.00–17.15, Su 9.00–14.00 
30,00 € 
Hilkka Hyttinen 

Improkurssilla tutustutaan omaan vuorovaikutukseen, eli impro-
visaation periaatteisiin: toistensa kuunteleminen, tukeminen ja 
hyväksyntä. Harjoitellaan mm. reagoimaan, ”mokaamaan” turval-
lisesti, kontakteja lavalla sekä tarinan kerrontaa ja kaarta. Vapaa-
muotoinen illanvietto kuuluu myös kurssin ohjelmaan. Majoitus-, 
ruokailuvaraukset ja lisätiedot info@erajarventeatterit.fi. Huom! 
Kurssiaikataulussa ei huomioitu ruokailuja. Saat ennen kurssia tar-
kemman aikataulun viikonlopulle. 

Kuva: Kari Honkanen
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110211K SIRKUSTA 7-8V LAPSILLE, KEVÄT 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–19.00 
31,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

110212S SIRKUSTA 9-12V LAPSILLE 2, SYKSY 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 19.00–20.00 
26,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

110212K SIRKUSTA 9-12V LAPSILLE 2, KEVÄT 
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 19.00–20.00 
39,00 € 
Kanerva Keskinen 

Katso kurssikuvaus 110209S kohdalta.

SANATAIDE
110601S SANAN MAHTI -LAUSUNTARYHMÄ, 
SYKSY 
Oriveden Suoja, sali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 14.30–16.45 
40,00 € 
Kari Honkanen 

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

110601K SANAN MAHTI -LAUSUNTARYHMÄ, 
KEVÄT 
Oriveden Suoja, sali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 14.30–16.45 
47,00 € 
Kari Honkanen 

Katso kurssikuvaus 110601S kohdalta.

MUSIIKKIMUSIIKKI
TAITEEN PERUSOPETUS 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää 
instrumenttikohtaista yksilöopetusta, jota toteutetaan Orivedellä 
musiikissa rinnakkain kansalaisopistossa (yleinen oppimäärä) ja Me-
rikanto-opistossa (laaja oppimäärä). Taiteen perusopetusta annetaan 
Oriveden seudun kansalaisopistossa seuraavissa instrumenteissa: 
Piano, yksinlaulu, huilu, viulu, kitara, sähköbasso, sello ja saksofoni. 
Instrumenttiopintoihin otetaan oppilaiksi lapsia (7v täyttäneet), nuo-
ria ja aikuisia, poikkeuksena yksinlaulu (12v täyttäneet) sekä huilu 
ja saksofoni (ks. kurssikuvaus). Taiteen perusopetukseen ei ole pää-
sykokeita, ainoastaan yksinlaulussa laulunäyte. Oppilas voi opiskella 
samaan aikaan ainoastaan yhtä instrumenttia (yksinlaulu/soitinopin-
not) kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa. Tästä voidaan tehdä 
poikkeus, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana. 
Musiikin instrumenttiopetusta annetaan yksilöopetuksena (las-
kennallinen opetusmäärä 30 x 22,5 min/lukuvuosi, viikoittainen 
oppitunnin pituus sovitaan opettajan kanssa oppilaskohtaisesti). 
Taiteen perusopetusta toteutetaan voimassa olevan opetussuunni-
telman mukaisesti ja oppilaat voivat saada opinto-ohjausta musiikin 
suunnittelijaopettajalta. Taiteen perusopetuksen oppilaat esiintyvät 
pienimuotoisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Lukukausimaksu 
kaikissa instrumenteissa lapset (alle 18v) 110€, aikuiset 130€. Tai-
teen perusopetukseen voi päästä ainoastaan varasijajonon kautta, 
ei netti-ilmoittautumista. Varasijajonoon voi ilmoittautua koko luku-
vuoden ajan. Taiteen perusopetukseen on mahdollista hakea vapaa-
oppilaspaikkaa taloudellisin tai sosiaalisin perustein. 

110131S YKSINLAULU, SYKSY    
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–20.12.2022 
110,00 € / 130,00 € 
Riikka Strandman 

Lauletaan monipuolista ohjelmistoa (pop/rock, iskelmä, näyttä-
mömusiikki, kansansävelmät, klassiset laulut ym.) yksin opettajan 
johdolla. Kaikille yli 12-vuotiaille oman äänensä kehittämisestä kiin-
nostuneille, sekä vasta-alkajat että jo kokemusta omaavat laulajat 
tervetuloa. Tavoitteena terve ja vapaa laulutapa. Valmistetaan lauluja 
konsertteihin ja jokainen esiintyy vähintään kerran lukuvuodessa. 
Opettaja sopii oppilaan kanssa tarkan laulutuntiajan opetuspäivälle, 
45 min joka 2. viikko. 

110131K YKSINLAULU, KEVÄT    
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–18.5.2023 
110,00 € / 130,00 €
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110131S kohdalta.

Kuva: Sanna Voimanen
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110134K VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS 
AIKUISILLE, KEVÄT  
Kultavuoren koulu, luokka 409-410 
11.1.–3.5.2023 
Ke 18.45–19.30 
110,00 € / 130,00 €
Katja Autonen-Lepistö 

Katso kurssikuvaus 110134S kohdalta.

110135S HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS, 
SYKSY   
Oriveden Suoja, kahvio 
5.9.–19.12.2022 
Ma 17.15–18.00 
110,00 € / 130,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Huilunsoiton opetus yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Soveltuu lap-
sille noin 9v alkaen sekä aikuisille. 5.12. ei opetusta. 

110135K HUILUNSOITON YKSILÖOPETUS, 
KEVÄT 
Oriveden Suoja, kahvio 
9.1.–15.5.2023 
Ma 17.15–18.00 
110,00 € / 130,00 €
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Katso kurssikuvaus 110135S kohdalta.

110136S SELLONSOITON YKSILÖOPETUS, 
SYKSY    
Oriveden yhteiskoulu 
5.9.–12.12.2022 
Ma 17.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Tepponen Marjo 

Sellonsoiton yksilöopetusta kaikenikäisille. Jos et ole vielä aloittanut 
sellonsoittoa, tee se nyt! Jos haluat jatkaa kesken jäänyttä harras-
tusta, tee sekin nyt! Oma sello välttämätön, mutta opettaja avustaa 
soittimen vuokrauksessa/ostamisessa. 

110136K SELLONSOITON YKSILÖOPETUS, 
KEVÄT  
Oriveden yhteiskoulu 
9.1.–15.5.2023 
Ma 17.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Tepponen Marjo 

Katso kurssikuvaus 110136S kohdalta.

110132S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS, 
SYKSY   
Laulumaja, alakerta 
7.9.–16.11.2022  
Ke 14.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Anna Kaisa Iitti 

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

110132K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS, 
KEVÄT  
Laulumaja, alakerta 
11.1.–12.4.2023 
Ke 14.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Anna Kaisa Iitti 

Katso kurssikuvaus 110132S kohdalta.

110133S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS, 
SYKSY    
Seurakuntakeskus, Orivesi 
5.9.–11.12.2022 
Ma 14.00–19.00, Ti 14.30–19.00 
110,00 € / 130,00 €
Elena Perälä 

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

110133K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS, 
KEVÄT    
Seurakuntakeskus, Orivesi 
9.1.–15.5.2023 
Ma 14.00–19.00, Ti 14.30–19.00 
110,00 € / 130,00 €
Elena Perälä 

Katso kurssikuvaus 110133S kohdalta.

110134S VIULUNSOITON YKSILÖOPETUS 
AIKUISILLE, SYKSY   
Kultavuoren koulu, luokka 409-410 
7.9.–14.12.2022 
Ke 18.45–19.30 
110,00 € / 130,00 €
Katja Autonen-Lepistö 

Viulunsoitonopetusta aikuisille. Tunneilla edetään oppilaan omia 
toiveita ja tavoitteita kuunnellen. 22,5min opetustunti/vko, mahdol-
lisuus käydä myös joka toinen viikko 45 min. tunnilla. 
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110137S SAKSOFONINSOITON YKSILÖOPETUS, 
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu 
5.9.–12.12.2022 
Ma 17.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Matti Pollari 

Oletko aina halunnut soittaa fonia? Nyt siihen olisi tilaisuus Saksofo-
nin yksilöopetuksessa, jossa opetus toteutetaan yksilöllisten tavoit-
teiden ja toiveiden mukaan. Soveltuu sekä lapsille 8-9v-> että ai-
kuisille. Nokkahuilun soittokokemus auttaa alulle, mutta soiton voit 
aloittaa täysin ilman ennakkovalmiuksiakin. Oma soitin on välttämä-
tön, mutta opettaja auttaa soittimen vuokrauksessa/hankinnassa. 

110137K SAKSOFONINSOITON YKSILÖOPE-
TUS, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu 
9.1.–15.5.2023 
Ma 17.00–17.45 
110,00 € / 130,00 €
Matti Pollari 

Katso kurssikuvaus 110137S kohdalta.

110138S KITARAN- JA SÄHKÖBASSONSOITON 
YKSILÖOPETUS, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–12.12.2022 
Ma 13.30–19.00 
110,00 € / 130,00 €
Toni Tatti 

Kitaran-, sähkökitaran- tai sähköbassonsoiton opetusta yksilöllisten 
tavoitteiden mukaan. Kurssilla perehdytään sointuihin sekä soitta-
jasta ja soittimesta riippuen erilaisiin näppäilytapoihin sormin ja/tai 
plektralla. Tutustutaan nuotteihin, rytmeihin, asteikkoihin ja erilai-
siin musiikkityyleihin. Oma soitin välttämätön.

110138K KITARAN- JA SÄHKÖBASSONSOITON 
YKSILÖOPETUS, KEVÄT   
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–22.5.2023 
Ma 13.30–19.00 
110,00 € / 130,00 €
Toni Tatti 

Katso kurssikuvaus 110138S kohdalta.

INSTRUMENTTIPIENRYHMÄT

Opiskelija voi ilmoittautua ainoastaan yhteen näistä instrumentti-
pienryhmistä (viulu-, huilu-, piano-, kitara-, sähköbassoryhmä). Tai-
teen perusopetuksessa opiskeleva henkilö ei voi ilmoittautua oman 
pääinstrumenttinsa instrumenttipienryhmään.

110115S VIULURYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY  
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 19.00–19.45 
31,00 € 
Henna Kainulainen 

Nyt sinulla olisi tilaisuus päästä aloittamaan viulunsoiton alkeet 
ryhmäopetuksessa tai jatkaa soittoharrastustasi siitä, mihin joskus 
aikanaan jäit. Ryhmä (2-3 opiskelijaa) on tarkoitettu aikuisille, ko-
koontumisaika 30-45min. Kokoontumisaikaa voidaan jakaa myös 
yksilöajoiksi ryhmän tilanteen mukaan. Aiempaa soittokokemusta et 
siis tarvitse. Oma soitin on välttämätön. 

110115K VIULURYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT  
Orivarsan päiväkoti, Orivesitalo 
10.1.–4.4.2023 
Ti 19.00–19.45 
37,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110115S kohdalta.

110116S HUILURYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY 
Oriveden Suoja, kahvio 
5.9.–14.11.2022 
Ma 16.30–17.15 
31,00 € 
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Tule kokeilemaan uutta soitinta ja löydä uusi, ihana harrastus. Hui-
lunryhmässä pääset tutustumaan huilunsoiton alkeisiin, saat ko-
keiltavaksi lainasoittimen tai opastusta oman soittimen hankintaan. 
Mahdollisuus aloittaa myös uusilla, helpotetuilla ja edullisilla Nu-
vo-puhallinsoittimilla. Ryhmä (2-3 opiskelijaa) aikuisille, kokoontu-
misaika 30-45min. Mukaan tarvitset vain seikkailumieltä, aiempaa 
soittokokemusta et tarvitse.

110116K HUILURYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT 
Oriveden Suoja, kahvio 
9.1.–16.4.2023 
Ma 16.30–17.15 
37,00 € 
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Katso kurssikuvaus 110116S kohdalta.
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110117S PIANORYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY 
Seurakuntakeskus, Orivesi 
6.9.–15.11.2022 
Ti 17.45–18.30 
31,00 € 
Elena Perälä 

Pianonsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
aikuiset ja nuoret (vähintään 12v täyttäneet), aikaisempaa soittokoke-
musta ei vaadita. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 min/vko. Opetus 
voi olla välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. 

110117K PIANORYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT 
Seurakuntakeskus, Orivesi 
10.1.–4.4.2023 
Ti 17.45–18.30 
37,00 € 
Elena Perälä 

Katso kurssikuvaus 110117S kohdalta.

110118S KITARARYHMÄ AIKUISILLE, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–14.11.2022 
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. 

110118K KITARARYHMÄ AIKUISILLE, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–3.4.2023 
Ma 19.45–20.30 
37,00 € 
Toni Tatti 

Katso kurssikuvaus 110118S kohdalta.

110119S SÄHKÖBASSORYHMÄ AIKUISILLE, 
SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–14.11.2022 
Ma 19.00–19.45 
31,00 € 
Toni Tatti 

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

110119K SÄHKÖBASSORYHMÄ AIKUISILLE, 
KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–3.4.2023 
Ma 19.00–19.45 
37,00 € 
Toni Tatti 

Katso kurssikuvaus 110119S kohdalta.

110123S VIULURYHMÄ NUORILLE JATKO, 
SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.9.–18.11.2022 
Pe 17.15–18.00 
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 valitse-
misessa.

110123K VIULURYHMÄ NUORILLE JATKO, 
KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
13.1.–14.4.2023 
Pe 17.15–18.00 
37,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110123S kohdalta.

110124S KITARARYHMÄ LAPSILLE ALKEET, 
SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–14.11.2022 
Ma 14.15–15.00 
31,00 € 
Toni Tatti 

Tämä kurssi on tarkoitettu 6-9 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat tu-
tustua 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  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–3.4.2023 
Ma 14.15–15.00 
37,00 € 
Toni Tatti 

Katso kurssikuvaus 110124S kohdalta.
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110126S VIULURYHMÄ LAPSILLE ALKEET, 
SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.9.–18.11.2022 
Pe 16.00–16.30 
21,00 € 
Henna Kainulainen 

Viulunsoiton opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat tervetulleita 
6-12 -vuotiaat lapset, jotka eivät ole aikaisemmin soittaneet viulua. 
Pienryhmäopetusta (2-3 oppilasta) 30 min/vko. Opetus voi olla vä-
lillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden mukaan. Oma viulu 
välttämätön, mutta opettaja voi auttaa viulun vuokrauksessa tai han-
kinnassa. 

110126K VIULURYHMÄ LAPSILLE ALKEET, 
KEVÄT  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
13.1.–14.4.2023 
Pe 16.00–16.30 
25,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110126S kohdalta.

110127S VIULURYHMÄ LAPSILLE JATKO, 
SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.9.–18.11.2022 
Pe 16.30–17.15 
31,00 € 
Henna Kainulainen 

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 toivei-
den mukaan. Oma viulu välttämätön, mutta viulun vuokrauksessa 
avustetaan. 

110127K VIULURYHMÄ LAPSILLE JATKO, 
KEVÄT    
Orivesisali 258, Orivesitalo 
13.1.–14.4.2023 
Pe 16.30–17.15 
37,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110127S kohdalta.

110128 ALKEISPIANORYHMÄ  
KUVIONUOTEILLA SOITTAEN   
Seurakuntakeskus, Orivesi
5.9.–14.11.2022 
Ma 18.00–18.45 
31,00€
Elena Perälä 

Alkeispianoryhmässä opetellaan pianonsoittoa kuvionuottien avulla. 
Menetelmä on helppo ja hauska, eikä se edellytä nuotinlukutaitoa. 
Mukaan pienryhmään (2-3 oppilasta) voivat tulla sekä lapset että ai-
kuiset. Ryhmä kokoontuu syyslukukauden ajan. 

110129S ALKEISPIANORYHMÄ LAPSILLE, 
SYKSY  
Seurakuntakeskus, Orivesi 
6.9.–15.11.2022 
Ti 17.00–17.45 
31,00 € 
Elena Perälä 

Pianonsoiton opetusta alkeista alkaen, syyslukukauden kestävä 
kurssi. Mukaan ovat tervetulleita alle 13v lapset, jotka eivät ole aikai-
semmin soittaneet pianoa. Pienryhmäopetusta (3 oppilasta) 45 min/
vko. Opetus voi olla välillä myös yksilöopetusta, ryhmän toiveiden 
mukaan. 

110129K ALKEISPIANORYHMÄ LAPSILLE, 
KEVÄT    
Seurakuntakeskus, Orivesi 
10.1.–4.4.2023 
Ti 17.00–17.45 
37,00 € 
Elena Perälä 

Pianoryhmä aloittaa alkeista tammikuussa ja kokoontuu kevätluku-
kauden ajan. Katso muu kurssikuvaus 110129S kohdalta.

MUSIIKKIRYHMÄT

110101S ORIVEDEN MIESLAULAJAT, SYKSY
Huom! Aloitus ja kokoontumisaika
Laulumaja, yläkerta 
29.8.–10.10.2022 
Ma 18.00–19.30 
22,00 € 
Matti Rautio

Terve, sinä laulamisesta ja musiikillisesta ilmaisusta kiinnostunut 
mies. Olet tervetullut Oriveden mieslaulajien reippaaseen joukkoon. 
Aloitamme syyskaudella uuden ohjelmiston harjoittelulla joten van-
hoillekin konkareille on luvassa uusia haasteita. Toki pidämme yllä 
myös perinteistäkin mieskuoro-ohjelmistoa. Vietämme myös yhden 
leiripäivän syksyllä ja keväällä, äänenmuodostuksella ja musiikinteo-
rialla höystettynä.
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110101K ORIVEDEN MIESLAULAJAT, KEVÄT 
Laulumaja, yläkerta 
9.1.–24.4.2023 
Ma 18.00–19.30 
34,00 € 
Matti Rautio 

Katso kurssikuvaus 110101S kohdalta.

110102S ORIVEDEN NAISLAULAJAT, SYKSY 
Laulumaja, yläkerta 
7.9.–23.11.2022 
Ke 18.00–20.15 
33,00 € 
Anna Kaisa Iitti 

Tule laulamaan aikuiseen joukkoon! Oriveden Naislaulajat jatkavat 
svengaavaa menoa ja taitavaa kuorolaulua. Ohjelmistomme on moni-
puolista ja uudistuvaa. Laulamme stemmoissa ja treenaamme äänen-
käyttöä. Et tarvitse aiempaa kuorokokemusta eikä nuotinlukutaitokaan 
ole välttämätön. Ohjelmistossa on klassista ja kevyttä, laulamme mo-
nilla eri tyyleillä. Esiintymiset ovat tärkeä osa kuoron toimintaa.

110102K ORIVEDEN NAISLAULAJAT, KEVÄT 
Laulumaja, yläkerta 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–20.15 
39,00 € 
Anna Kaisa Iitti 

Katso kurssikuvaus 110102S kohdalta.

110103 ORIVEDEN SOTAVETERAANIEN 
PERINNELAULAJAT 
Oriveden palvelutalo 
8.9.2022–20.4.2023 
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 opintoseteliavustuksella 
tuettu kurssi.

110104 LÄNGELMÄEN VETERAANIKUORO 
Talviaisten kylätalo, Talviainen 
5.9.2022–17.4.2023 
Ma 13.00–14.15 
21,00 € 
Paavo Harola 

Miehille jotka haluavat laulaa mukavassa seurassa. Lauletaan yk-
siäänisesti 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, muistotilaisuuk-
sissa, syntymäpäivillä, hoitolaitoksissa sekä tori- ja kylätapahtumissa. 
Esiintymisiin osallistuminen ei ole pakollista. Tämä on opintoseteli-
avustuksella tuettu kurssi.

110105 KARAOKE 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.2022–9.2.2023 
To 11.30–13.00 
40,00 € 
Riikka Strandman 

Nyt kehittämään karaoketaitoja letkeässä porukassa! Kurssilla harjoi-
tellaan mikkitekniikkaa, laulujen tulkintaa ja fraseerausta karaoke-
taustojen siivittämänä. Kurssi huipentuu su 19.2. karaoketansseihin, 
joissa ryhmäläiset pääsevät näyttämään taitojaan. Ryhmä kokoontuu 
tiiviin jakson ajan sekä syksyllä että keväällä torstaisin.

110106S MIESTEN LAULURYHMÄ, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 13.30–14.30 
27,00 € 
Riikka Strandman 

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

110106K MIESTEN LAULURYHMÄ, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
10.1.–4.4.2023 
Ti 13.30–14.30 
32,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110106S kohdalta.

110107S YKSINLAULURYHMÄ, SYKSY 
Oriveden Suoja, kahvio 
5.9.–14.11.2022 
Ma 18.00–19.00 
27,00 € 
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Kaikille yli 12-vuotiaille oman lauluäänensä kehittämisestä kiinnos-
tuneille. Yksinlauluun ja yksilölliseen äänenmuodostukseen painot-
tuva ryhmä (4-6 laulajaa) jo kokemusta omaaville laulajille. Tavoittee-
na terve ja vapaa laulutapa. Ryhmäopetusta (6 oppilasta) 60 min/vko. 

110107K YKSINLAULURYHMÄ, KEVÄT 
Oriveden Suoja, kahvio 
9.1.–16.4.2023 
Ma 18.00–19.00 
32,00 € 
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Katso kurssikuvaus 110107S kohdalta.
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110108 LÄNKIPOHJAN LAULURYHMÄ   
Länkipohjan rukoushuone, Länkipohja
14.9.2022–12.4.2023 
Ke 18.00–19.30 
44,00 € 
Riikka Strandman 

Tule mukaan uuteen, Länkipohjaan perustettavaan lauluryhmään. 
Ryhmässä lauletaan monipuolista lauluohjelmistoa ja ryhmän ra-
kenne vaikuttaa siihen, kuinka moniääniseksi ryhmälaulanta lähtee 
muotoutumaan. Ryhmäläisten niin toivoessa voimme sisällyttää 
kokoontumisiin myös jonkin verran äänenmuodostusta, mutta lähtö-
kohtana on kuitenkin ensisijaisesti ryhmässä laulaminen ja laulami-
sen ilo! Ryhmä kokoontuu parittomilla viikoilla joka 2. vko. 

110109S LAULUN TEKNIIKKARYHMÄ VACCAI 
ALKEET, SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 16.15–17.00 
20,00 € 
Riikka Strandman 

Laulun tekniikkaryhmä on tarkoitettu vähintään yhden vuoden laula-
neille laulajille. Kurssilla tehdään ääniharjoituksia, jotka yhdistetään 
tekniikkavihko Vaccain harjoituksiin ja lauluihin, Vaccain ensimmäi-
sestä laulusta käynnistyen. Laulujen italiankielistä ääntämistä käy-
dään tarkasti läpi, kappaleiden suomentamista unohtamatta. Ryh-
mässä lauletaan sekä yksin että yhdessä. Voit tulla myös kertaamaan 
Vaccain saloja ja ylläpitää näin laulutekniikkaasi. 

110109K LAULUN TEKNIIKKARYHMÄ VACCAI 
ALKEET, KEVÄT  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
10.1.–4.4.2023 
Ti 16.15–17.00 
24,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110109S kohdalta.

110110S HARMONISET SYSTERIT, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
5.9.–14.11.2022 
Ma 10.00–10.45 
10,00 € 
Riikka Strandman 

Lauletaan erilaista ohjelmistoa, pääasiassa 1950-60 -luvun iskelmää 
lauluryhmänä. Ryhmä on tarkoitettu laulamisesta innostuneille seni-
oreille, ”K-65v”. Ryhmän pyrkimyksenä on laulaa yksiäänisten laulu-
jen ohessa myös kaksiäänisiä lauluja. Ryhmä esiintyy säännöllisesti 
erilaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa. Ryhmäopetusta 45 min/vko. 
Uudet systerit, tervetuloa! Tämä on opintoseteliavustuksella tuettu 
kurssi.

110110K HARMONISET SYSTERIT, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.1.–3.4.2023 
Ma 10.00–10.45 
12,00 € 
Riikka Strandman

Katso kurssikuvaus 110110S kohdalta. 

110111S VOICE OF KIDS, SYKSY   
Orivesisali, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 14.30–15.15 
20,00 € 
Riikka Strandman 

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

110111K VOICE OF KIDS, KEVÄT   
Orivesisali 258, Orivesitalo 
10.1.–4.4.2023 
Ti 14.30–15.15 
24,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110111S kohdalta.

110112S NUORTEN VOICE, SYKSY   
Orivesisali, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 15.15–16.00 
20,00 € 
Riikka Strandman 
Oriveden Voice of Teens! Nuorille tarkoitettu voice, joka jatkaa sii-
tä mihin Voice of Kids -ryhmässä jäätiin. Kaikille yläkouluikäisille, 
laulamisesta kiinnostuneille nuorille. Ryhmässä tehdään myös ää-
niharjoituksia, tavoitteena puhdas, terve ja luonnollinen laulutapa. 
Ryhmän laulukieli voi olla muukin kuin suomi. Ryhmäopetusta 45 
min/vko. Ryhmä esiintyy vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.  
Uudet ja vanhat voicelaiset, tervetuloa!

110112K NUORTEN VOICE, KEVÄT   
Orivesisali 258, Orivesitalo 
10.1.–4.4.2023 
Ti 15.15–16.00 
24,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110112S kohdalta.
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110113 OCTOPUS -LAULURYHMÄ 
Laulumaja 
7.9.2022–5.4.2023 
Ke 20.20–21.05 
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 lauluko-
kemus on suotavaa. Harjoitukset syyslukukaudella 7.9., 28.9., 26.10. 
ja 16.11., kevätlukukaudella 11.1., 1.2., 22.2., 15.3. ja 5.4.

110114S HALOO ORIVESI, SYKSY 
Orivesisali, Orivesitalo 
6.9.–15.11.2022 
Ti 17.45–18.45 
27,00 € 
Riikka Strandman 

Laulun jatkoryhmä, joka on tarkoitettu vähintään yhden vuoden 
Oskon lauluryhmässä laulaneille tai vastaavat taidot omaaville. Lau-
luryhmän ohjelmisto on kevyttä lauluohjelmistoa laidasta laitaan, 
ryhmän toiveiden mukaan. Laulukielenä on pääasiassa suomi, mut-
ta alkavana lukuvuonna laulamme myös englanninkielisiä lauluja, 
mm. Abbaa. Yksiäänisten laulujen rinnalla harjoittelemme myös 
stemmalaulantaa. Ryhmässä saattaa päästä soittamaan jotain soitin-
takin, kehorytmiikkaa, kuppikomppia ja beatboxausta unohtamatta.. 
Uudet ja ”vanhat” laulajat tervetuloa! Ryhmäopetusta syksyllä: 60 
min viikoittain, keväällä: 75 min, tauko noin joka 3. vko. 

110114K HALOO ORIVESI, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
10.1.–18.4.2023 
Ti 17.45–19.00
32,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110114S kohdalta.

110140S OSKO-BAND, SYKSY 
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokka 
6.9.–22.11.2022 
Ti 17.30–19.00 
31,00 € 
Pekka Piipponen 

Soitetaan keikkaohjelmistoa kurssilaisten toivomusten mukaan po-
pista rokkiin ja iskelmästä räppiin ja siltä väliltä. Valmistetaan keikka-
ohjelmistoa ja pyritään esiintymään useamman kerran lukuvuoden 
aikana. Kaikki uudet ja ”vanhat” bändiläiset kaikkine instrumenttei-
neen tervetuloa mukaan!

110140K OSKO-BAND, KEVÄT 
Kultavuorenkoulu, musiikkiluokka 
10.1.–11.4.2023 
Ti 17.30–19.00 
37,00 € 
Pekka Piipponen 

Katso kurssikuvaus 110140S kohdalta.

110141 PUHALLINORKESTERI 
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka 
6.9.2022–1.5.2023 
Ti 18.00–19.30 
62,00 € 
Kristiina Kivistö-Rahnasto 

Puhallinorkesterissa on puhallellut uudet tuulet uuden johtajan 
myötä. Uudet soittajat lämpimästi tervetuloa mukaan! Jos tunnet 
nuotit ja pystyt soittamaan asteikon sekä olet kiinnostunut soitta-
maan orkesterissa, ilmoittaudu puhallinorkesteriin! Lupaamme 
sovittaa harjoiteltaviin kappaleisiin soittotaitoasi vastaavat, mutta 
kuitenkin sopivan haasteelliset stemmat. Näin vähäisemmänkin soit-
tokokemuksen 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 kevätkaudel-
la taas kevyempää musiikkia. Perinteisesti esiinnymme itsenäisyys-
päivän tienoilla sekä vappuna, mutta välillä muulloinkin erilaisissa 
tilaisuuksissa. Joitain soittimiakin on mahdollisuus saada lainaksi ja 
orkesterilla on kohtuullinen lyömäsoitinkalusto. 

110142 PUHALLINYHTYE 
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka 
12.9.2022–24.4.2023 
Ma 18.00–19.30 
34,00 € 
Aarno Oksanen 

Puhallinyhtye soittaa musiikkia laidasta laitaa: klassista, perinteistä 
puhallinmusiikkia, viihdemusiikkia jne. Henkilökohtainen soitin 
välttämätön ja nuotinlukutaito vaaditaan. Kokoontuminen joka toi-
nen viikko, parittomina viikkoina (6 kertaa/syksy, 6 kertaa/kevät).

110143S ORIVEDEN HARMONIKKAORKESTERI, 
SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka 
8.9.–24.11.2022 
To 18.45–20.15 
31,00 € 
Lauri Sahra 

Kaikenikäisille, jo jonkin aikaa soittaneille ja mielellään nuotinlu-
kutaitoisille harmonikansoittajille. Soitetaan kaikenlaista musiikkia, 
myöskin useammalle äänelle sovitettuna. Valmistetaan ohjelmaa 
kansalaisopiston esityksiin ja tapahtumiin.
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110143K ORIVEDEN HARMONIKKAORKESTERI, 
KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, musiikkiluokka 
12.1.–13.4.2023 
To 18.45–20.15 
37,00 € 
Lauri Sahra 

Katso kurssikuvaus 110143S kohdalta.

110125S LAPSI-VANHEMPI -PIANORYHMÄ, 
SYKSY
Seurakuntakeskus, Orivesi 
5.9.–15.11.2022 
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 30 min/vko. Ryhmään ilmoit-
taudutaan aikuisen nimellä, mutta lapsen tiedot lisätään myöhem-
min kurssille ja kurssimaksu peritään parin molemmilta jäseniltä.

110125K LAPSI-VANHEMPI -PIANORYHMÄ, 
KEVÄT   
Seurakuntakeskus, Orivesi 
9.1.–4.4.2023 
Ma 17.00–18.00 
25,00 € 
Elena Perälä 

Katso kurssikuvaus 110125S kohdalta.

110122S UKULELERYHMÄ NUORILLE 
JA AIKUISILLE, SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.–17.11.2022 
To 19.00–20.00 
27,00 € 
Henna Kainulainen 

Haluatko soittaa ukulelea? Ukulele on helppo ja mukava soitin, jonka 
kanssa pääsee nopeasti alkuun. Soitellaan pienellä porukalla, tutus-
tutaan aluksi sointusäestykseen muutamalla soinnulla. Varusteeksi 
tarvitset oman sopraano- tai konserttiukulelen. Opettaja auttaa tar-
vittaessa soittimen hankinnassa. Ryhmäopetusta yli 13v (maks.10 
opiskelijaa). Uudet ja ”vanhat” ukulelensoittajat tervetuloa! 

110122K UKULELERYHMÄ NUORILLE 
JA AIKUISILLE, KEVÄT  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–13.4.2023 
To 19.00–20.00 
32,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110122S kohdalta.

110165 LAULUJA RUNOESITYKSEEN 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
26.10.2022–23.4.2023 
Ke 16.45–17.45 
24,00 € 
Riikka Strandman 

Lyhytkurssilla valmistamme lauluja Sanan Mahdin ja Oskon yksinlau-
lajien kanssa yhdessä toteutettaviin runo-laulu -esityksiin: Jouluinen 
esitys marraskuussa, huhtikuun esityksen teema vielä avoin. Ryhmä 
kokoontuu syksyllä 3 x 60 min (26.10., 2.11., 9.11.) + yhteinen ken-
raali ke 16.11. ja esitykset 17. ja 20.11. Kokoontumiset keväällä 3 x 
60 min (29.3., 5.4., 12.4.) + yhteinen kenraali ti 18.4. ja esitykset 
20. ja 23.4. 

110166 LAULUJA POHJOLASTA   
Orivesisali 258, Orivesitalo 
22.11.2022–19.2.2023 
Ti 17.45–20.00 
31,00 € 
Riikka Strandman 

Tule mukaan lyhytkurssille, jossa laulamme tänä keväänä Skandinaa-
visia yksinlauluja. Kurssi on tarkoitettu pidemmällä oleville ja itse-
näiseen harjoitteluun taipuville laulajille, jotka haluavat valmistaa 
1-3 pohjoismaista, klassista yksinlaulua esityksestä varten. Lauluja 
Pohjolasta-konsertit, toinen Orivedellä su 19.2. ja toinen Jämsässä 
ma 20.2., järjestetään kurssin päätteeksi yhdessä Oskon yksinlaula-
jien kanssa. Kurssi kokoontuu tiistaisin 22.11., 13.12., 10.1., 31.1., 
14.2. 

110167K LAULUN KESÄKURSSI 
Orivesisali, Orivesitalo 
5.–7.6.2023 
Ma, Ti, Ke 10.00–13.30 
30,00 € 
Riikka Strandman 

Kaikille yli 16-vuotiaille oman äänen kehittämisestä kiinnostuneille 
laulajille. Laulun kesäkurssi on kolmepäiväinen kurssi, joka toteute-
taan ryhmäopetuksena, toisia kuunnellen ja toisilta oppien. Jokaisel-
la on yksilöllistä opetusta laulujen parissa (ohjelmisto vapaa) 3 x 45 
min eli 45 min/päivä. Kurssilla harjoitellaan äänenmuodostuksen li-
säksi laulujen tulkintaa ja fraseerausta, teknisiä asioita unohtamatta. 
Kurssille otetaan 4 laulajaa. 
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110168 RAPARPERITAIVAS
Orivesisali 258, Orivesitalo 
22.11.2022–14.2.2023 
Ti 16.15–17.45 / Ti 17.00-17.45
20,00 € 
Riikka Strandman 

Leevi and the Leavings-yhtyeen merkittävimmän jäsenen Gösta 
Sundqvistin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 65v. Gösta 
sävelsi, sanoitti ja sovitti kaikki yhtyeen laulut, jotka edustivat monia 
eri tyylejä, vaikkakin pääasiassa iskelmällä höystettyä suomirockia. 
Tällä kurssilla perehdytään yhtyeen tuotantoon laulaen, sekä piano- 
että karaokesäestyksellä. Kurssi kokoontuu tiistaisin: 22.11., 29.11., 
13.12. klo 16.15-17.45 ja 10.1., 31.1., 14.2. klo 17-17.45. Kurssin 
päätteeksi pienimuotoinen konsertti.

110169K LAULUJA NÄYTTÄMÖLLE   
Oriveden Suoja, sali 
22.2.–22.4.2023 
Ke 17.30–20.30 
36,00 € 
Riikka Strandman 

Lauluja näyttämölle -ryhmä kokoontuu usean vuoden tauon jälkeen. 
Tule mukaan ilmaisuvoimaiseen porukkaan! Kurssilla lauletaan kevy-
en laulumusiikin ohjelmistoa (musikaalit, iskelmät, pop/rock ym.) sekä 
harjoitellaan laulujen fraseerausta ja tulkintaa. Rakennamme yhdessä 
esityksen, jossa yksittäiset laulut nivoutuvat yhdeksi näyttämölliseksi 
kokonaisuudeksi, yhteisen teeman ympärille. Ryhmä kokoontuu viite-
nä keskiviikkona, parillisilla viikoilla (5x4h) sekä pe 31.3. (6h) ja 21.4. 
(4h) + esitys Kirmauksessa la 22.4. Maksimiopiskelijamäärä on 10.

110175S KOTIÄÄNITTÄMINEN, 
ÄÄNENKÄSITTELY JA JULKAISU  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
La 1.10. 2022 klo 13.30-16.30
La 8.10. 2022 klo 13.00–16.00 
24,00 € 
Matti Ruippo 

Kurssilla opiskellaan akustisen musiikin äänittämistä tietokoneen 
avulla. Äänittämisessä käytetään ilmaista ohjelmaa (esim. Audacity), 
samalla ohjelmalla myös muokataan äänitteitä. Äänitteet tehdään 
stereofoniatekniikalla. Lisäksi opiskellaan äänitteiden julkaisua eri-
laisissa verkkoympäristöissä. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa 
kokemusta äänitystyöstä. Kurssilla tarvitaan oma tietokone ja mielel-
lään myös siihen liitettävä audio interface sekä mikrofoni (joita on 
muutama myös lainattavissa). Kurssin laajuus on 8h ja kurssi toteu-
tetaan lähiopetuksena kahtena lauantaina (2 x 4h).

110176S LAULUÄÄNEN MIKSAUS 
JA MIKROFONIT   
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.10.2022 
La 9.30–12.30 
12,00 € 
Sami Kainulainen 

Kurssilla perehdytään erilaisten lauluäänten miksaukseen kokeilun 
kautta. Jokainen kurssilainen saa harjoitella mikrofonin kytkemistä 
mikseriin sekä testata useita erilaisia mikrofoneja, ja saa siten käsi-
tyksen omalle äänelle soveltuvimmasta mikrofonista.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS  
JA SOITINVALMENNUS

Varhaisiän musiikkikasvatus -ryhmissä käytetään kaikkia musiikin 
työtapoja: Laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta/tanssi, kuunte-
leminen, loruttelu sekä taideintegraatio (kuvataide ja draama). Mu-
siikillisten tavoitteiden lisäksi ryhmissä pyritään tukemaan kunkin 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin keinoin. Musiikkitoimin-
ta pyrkii aktivoimaan kaikkia aistialueita, ei pelkästään auditiivista 
kanavaa. Varhaisiän musiikkikasvatus kuuluu taiteen perusopetuk-
seen ja siksi varhaisiän musiikkikasvatus ja soitinvalmennus-ryh-
mäläisillä on mahdollisuus ilmoittautua jatkavina muskarilaisina 
seuraavan lukuvuoden muskareihin.  
Muista ilmoittautua heti syksyllä molemmille lukukausille, jos haluat 
olla mukana koko lukuvuoden (poikkeuksena vauvamuskari)!

110150 VAUVAMUSKARI    
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.2022–20.4.2023 
To 13.45–14.30 
60,00 € 
Anna Oksa 

Vauvamuskari on vuonna 2022 syntyneille vauvoille tarkoitettu, 
koko lukuvuoden ajan kokoontuva ryhmä. Ryhmään ilmoittaudu-
taan vauvan nimellä. Tavoitteena motoristen taitojen tukeminen ja 
kehonkaavan löytäminen tuntoaistin ja liikkeen kautta, kuunteluun 
herättäminen, kuullun yhdistäminen näköhavaintoon, tuntoaistiin ja 
liikkeisiin, perussykkeen kokeminen liikkuen, soittaen, laulaen. Van-
hempien ohjaaminen kotona tapahtuvaan musisointiin. Sosiaalisen 
verkoston luominen. 

110151S MUSIIKKILEIKKIKOULU 1V 
HUOLTAJINEEN, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.–24.11.2022 
To 14.30–15.15 
28,00 € 
Anna Oksa 

Tavoitteena riemukas, rytmikäs yhdessä liikkuminen ja musisoimi-
sen riemu. Puheen kehityksen, sosiaalisten- ja kommunikaatiotaito-
jen kehityksen tukeminen, kehonosien nimeäminen, liikunnallisten 
valmiuksien kehittymisen tukeminen ym. Kuva: Riikka Strandman
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110151K MUSIIKKILEIKKIKOULU 
1V HUOLTAJINEEN, KEVÄT  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–20.4.2023 
To 14.30–15.15 
32,00 € 
Anna Oksa 

Katso kurssikuvaus 110151S kohdalta.

110152S MUSIIKKILEIKKIKOULU 
2V HUOLTAJINEEN, SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.–24.11.2022 
To 15.15–16.00 
28,00 € 
Anna Oksa 

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

110152K MUSIIKKILEIKKIKOULU 
2V HUOLTAJINEEN, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–20.4.2023 
To 15.15–16.00 
32,00 € 
Anna Oksa 

Katso kurssikuvaus 110152S kohdalta.

110153S MUSIIKKILEIKKIKOULU 3V 
(HUOLTAJINEEN JOS TARPEEN), SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.–24.11.2022 
To 16.30–17.15 
28,00 € 
Anna Oksa 

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

110153K MUSIIKKILEIKKIKOULU 3V 
(HUOLTAJINEEN JOS TARPEEN), KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–20.4.2023 
To 16.30–17.15 
32,00 € 
Anna Oksa 

Katso kurssikuvaus 110153S kohdalta.

110154S MUSIIKKILEIKKIKOULU 4V, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.–24.11.2022 
To 17.15–18.00 
28,00 € 
Anna Oksa 

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tempon, sointivärin, 
dynamiikan, harmonian ja muodon hahmottaminen ja elämykselli-
nen 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.

110154K MUSIIKKILEIKKIKOULU 4V, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–20.4.2023 
To 17.15–18.00 
32,00 € 
Anna Oksa 

Katso kurssikuvaus 110154S kohdalta.

110155S MUSIIKKILEIKKIKOULU 5-6V, SYKSY  
Orivesisali, Orivesitalo 
8.9.–24.11.2022 
To 18.00–18.45 
28,00 € 
Anna Oksa 

Tavoitteena sävelkorkeuden löytäminen, rytmin, tempon, sointivärin, 
dynamiikan, harmonian ja muodon hahmottaminen ja elämykselli-
nen kokeminen eri tavoin: laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, 
maalaten. Ryhmässä laulamisen ja laulupuhtauden harjoittelemi-
nen. Mielikuvituksen kehittäminen ja oma keksiminen. Keho-, rytmi- 
ja melodiasoitinten käyttö sekä improvisointi. Draaman integroimi-
nen musiikkiin. 
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110155K MUSIIKKILEIKKIKOULU 5-6V, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
12.1.–20.4.2023 
To 18.00–18.45 
32,00 € 
Anna Oksa 

Katso kurssikuvaus 110155S kohdalta.

110156S SOITINVALMENNUS 6-8V, SYKSY  
Orivesisali 258, Orivesitalo 
9.9.–25.11.2022 
Pe 19.00–19.45 
28,00 € 
Henna Kainulainen 

Yhteismusisointia syventävä muskari. Harjoitellaan kehorytmiikkaa, 
musiikin perusteiden alkeita, soitetaan erilaisia rytmi- ja melodia-
soittimia (esim. kantele) sekä Orff- soittimia ja rumpusettiä. Draaman 
integroiminen musiikkiin.

110156K SOITINVALMENNUS 6-8V, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
13.1.–21.4.2023 
Pe 19.00–19.45 
32,00 € 
Henna Kainulainen 

Katso kurssikuvaus 110156S kohdalta.

110158S STARTTIBÄNDI 8-10V, SYKSY   
Orivesisali, Orivesitalo 
7.9.–23.11.2022 
Ke 14.30–15.15 
28,00 € 
Riikka Strandman 

Starttibändi on bändisoittimiin painottuva soitinvalmennuksen jat-
ke, jossa yhteismusisoidaan ja harjoitellaan bändisoitinten alkeita 
soitinpiirin periaatteella. Ryhmässä soitetaan myös omilla instru-
menteilla. Soittamisen rinnalla käydään läpi myös musiikin perustei-
ta. Ryhmä on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta soitinvalmennusryh-
mässä olleille lapsille!

110158K STARTTIBÄNDI 8-10V, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
11.1.–12.4.2023 
Ke 14.30–15.15 
32,00 € 
Riikka Strandman 

Katso kurssikuvaus 110158S kohdalta.

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE
Musiikin erityisryhmät toteutetaan osittain yhteistyössä Toiminta-
keskus Hehkun kanssa. Kansalaisopiston tavoitteena on rakentaa 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille omaa yksilöllistä polkua mu-
siikkikasvatuksen ja myös taiteen perusopetuksen kentällä. Erityistä 
tukea tarvitsevat henkilöt tai heidän huoltajansa voivat tiedustella 
asiasta lisää musiikin suunnittelijaopettajalta. 

110162S MUSIIKINHEHKUA INSTRUMENTTI- 
OPINTOIHIN 1, SYKSY 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
7.9.–16.11.2022 
Ke 14.00–14.30 
Maksuton kurssi
Opettaja avoin 

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden pehmeä lasku Taiteen pe-
rusopetukseen. Oppilaat saavat yksilöopetusta 15 min/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. Kokoontumisaika sovi-
taan opettajan ja oppilaan kesken. Ilmoittautumiset suoraan Riikka 
Strandmanille, ei netti-ilmoittautumista. Tämä on opintoseteliavus-
tuksella tuettu kurssi.

110162K MUSIIKINHEHKUA INSTRUMENTTI- 
OPINTOIHIN 1, KEVÄT 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
11.1.–5.4.2023 
Ke 14.00–14.30 
Maksuton kurssi
Opettaja avoin 

Katso kurssikuvaus 110162S kohdalta.

Kuva: Riikka Strandman
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110163 HEHKUUN 
Orivesisali 258, Orivesitalo 
8.9.2022–9.2.2023 
To 9.00–10.00 
Maksuton kurssi 
Riikka Strandman 

Hehkuun on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden musiikkiryhmä, 
joka toteutetaan yhteistyössä toimintakeskus Hehkun kanssa. Ryh-
mässä tärkeintä on musisoimisen ilo! Tämä on opintoseteliavustuk-
sella tuettu kurssi.

110164S LAULUNHEHKUA, SYKSY 
Laulumaja, alakerta 
7.9.–16.11.2022 
Ke 13.15–14.00 
Maksuton kurssi 
Anna Kaisa Iitti 

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

110164K LAULUNHEHKUA, KEVÄT 
Laulumaja, alakerta 
11.1.–5.4.2023 
Ke 13.15–14.00 
Maksuton kurssi
Anna Kaisa Iitti 

Katso kurssikuvaus 110164S kohdalta.

KUVATAITEET
TAITEEN PERUSOPETUS

Kursseilla on kuvataiteen taiteen perusopetuksen opetussuunnitel-
man yleisen oppimäärän 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 
6.9.–13.12.2022 
Ti 16.00–17.30 
45,00 € 
Tom Linkopuu 

7-12 -vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita kuvataiteista. Lap-
set opiskelevat kuvataiteen perusteita maalauksesta, kuvanveistosta, 
piirustuksesta, grafiikasta ja valokuvauksesta. Kurssilla on kuvatai-
teen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen kurssisisältö, 
joka antaa osallistujalle perustaidot eri kuvataiteen osa-alueista. 
Kurssimaksu sisältää materiaalikulut. 

110304K KUVATAIDETTA 7-12V, KEVÄT 
Taidepaja 
10.1.–9.5.2023 
Ti 16.00–17.30 
55,00 € 
Tom Linkopuu 

Katso kurssikuvaus 110304S kohdalta.

MUUT KUVATAIDERYHMÄT

110312S LUOVANMIELEN TAIDERYHMÄ LUMI, 
SYKSY 
Taidepaja 
7.9.–23.11.2022 
Ke 12.45–15.00 
20,00 € 
Tom Linkopuu 

Oriveden mielenterveystoimiston ja Vanamon asiakkaille. Perehdy-
tään taiteen eri tekniikkoihin ja kehitetään omaa kuvallista ilmaisu-
tapaa. Tämä on opintoseteliavustuksella tuettu kurssi. 

110312K LUOVANMIELEN TAIDERYHMÄ LUMI, 
KEVÄT 
Taidepaja 
11.1.–12.4.2023 
Ke 12.45–15.00 
23,00 € 
Tom Linkopuu 

Katso kurssikuvaus 110312S kohdalta.

110320S ELÄVÄNMALLIN PIIRUSTUS, SYKSY 
Taidepaja 
5.9.–21.11.2022 
Ma 18.00–20.15 
40,00 € 
Tuija Suutari  

Kurssilla piirrämme elävää mallia. Piirrämme eri materiaaleilla eri 
papereille. Hiili, lyijykynä, tussi sekä akvarellivärit ovat hyviä väli-
neitä havainnon taltioimiseen. Piirustustaito kehittyy piirtämällä ja 
katsomalla. Jokainen piirtäjä lähtee kehittämään omaa taitoaan ja 
oppii hallitsemaan ääriviivan, varjostuksen, sommittelun ja kuvan 
merkityksen. Piirtäminen kehittää myös älyä ja hoksottimia. 

Kuva: Tiina Anttila
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ANNA OKSA

Olen Anna Oksa, Oriveden seudun kansalaisopiston uusi muska-
riopettaja. Olen valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 
kesäkuussa 2021 musiikkipedagogiksi erikoistuen varhaisiän mu-
siikkikasvatukseen. Voisin sanoa valmistuneeni unelma-ammattiini, 
joten odotan innolla lukuvuoden alkamista omien muskariryhmien 
parissa.

Olen soittanut pianoa kahdeksanvuotiaasta asti. Kun lukion päättymi-
sen jälkeen pidin tauon pianonsoitosta yllätyksekseni kaipasin kovas-
ti takaisin pianonsoiton pariin. Silloin syntyi haave muskariopettajak-
si opiskelusta ja hainkin ammattikouluun opiskelemaan muusikoksi. 
Olen kotoisin Porista ja olen viettänyt monta vuotta Palmgren-kon-
servatoriolla soittaen. Sitten jatkoin opintoja Jyväskylässä ja nyt olen 
vuoden asunut Nokialla mieheni kanssa.

Muskariopettajan opinnot olivat uutta minulle, enkä tiennyt mus-
karista paljoakaan enempää, kuin mitä lapsuuden kokemuksistani 

muistin. Opinnot veivät mennessään ja olisinkin mielelläni jatkanut 
erilaisten muskariryhmien kanssa monta vuotta oppien kaikkea uut-
ta. Ihaninta oli oivaltaa muskarin idea: iloa musiikista! Ainakin näin 
sen olen itse ymmärtänyt ja ottanut osaksi opetusta, soitonopiskelua 
ja musisointia. Ja sen, että oppiminen on ikuista. Kaiken ikäiset voi-
vat löytää nautinnon musiikin luomisesta, kuulemisesta ja kokemi-
sesta. Se voi tapahtua itsenäisesti ja joskus siihen tarvitaan opettajan 
apua, mutta aina myös hieman leikillisyyttä. Minusta on ihanaa seu-
rata lapselle ominaista uteliaisuutta.

Opinnoissani heräsi haave, että minulla olisi ihan omat muskariryh-
mät ja siinä ohessa voisin opettaa pianonsoiton alkeita. Pääsinkin 
valmistumiseni jälkeen toimimaan viime lukuvuoden pianonsoiton 
opettajan sijaisena, mikä oli mahtava kokemus. Olen myös soittanut 
huilua ja muskarisoittimista kantele on suosikkini. Toivotan kaikki 
mukaan tutustumaan muskarin ihmeelliseen maailmaan!
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Kirsi Marie
Liimatainen

Olen elokuva- ja teatteriohjaaja Kirsi Marie Liimatainen. Aloitan Erä-
järven ”Tupateatterin” sekä Juupajoen nuorten teatteriryhmän opet-
tajana ja ohjaajana syksyllä 2022. 

Olen kotoisin Tampereelta ja lapsuuteni ja nuoruuteni vietin mielui-
ten hiihtoladuilla, metsissä samoillen, pallopeleissä ja urheilukentil-
lä. Ylioppilaaksi kirjoitin Sammon urheilulukiosta ja vakaa aikomuk-
seni olikin löytää ammatti urheilun parista. 

Olin kuitenkin intohimoinen lukutoukka ja tunsin vetoa myös teatte-
rilavoille. Lukion jälkeen ilmoittauduinkin sitten Sampolan työväeno-
piston näyttelijäkurssille. Kipinä näyttelemiseen syttyi toden teolla ja 
urasuunnitelmat muuttuivat. Aloitin opinnot Tampereen Yliopiston 
Näyttelijäntyön laitoksella vuonna 1989 ja työskentelin sittemmin 
näyttelijänä teattereissa ja monissa TV-sarjoissa. Laajemmalle yleisöl-
le tulin tutuksi YLE TV 2:n sarjoista ”Huomenna on paremmin”, ”Elä-
män Suola” ja ”Trasselirakastaja”. Jälkimmäistä kuvasimme pitkään 
myös Eräjärvellä ja noilta ajoilta Oriveden seutu tuli itselleni tutuksi.  

Mielenkiintoni elokuvia kohtaan heräsi, kun näyttelin televisio-
sarjoissa ja ohjaajan ammatti alkoi kiehtoa minua yhä enemmän. 
Vuonna 1999 osallistuin elokuvaohjauksen pääsykokeisiin Pots-
dam-Babelsbergin elokuvakorkeakoulussa Saksassa. Kielitaitoni oli 
surkea, mutta pinnistelin sisukkaasti muiden mukana sanakirjaan 
turvautuen. Sinnikkyys palkittiin ja minut valittiin koulun oppilaaksi. 
Muutin Saksaan ja aloitin ohjauksen opinnot saman vuoden syksy-
nä. Oppilastöitäni näytettiin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla 
ja minut valittiin Cannesin elokuvajuhlien sekä Berliinin taiteiden 

akatemian stipendiaatiksi. Kiersin maailmaa ja ikkunat toisiin kult-
tuureihin aukesivat. 

Olen toiminut opiskeluajoista asti käsikirjoittajana ja ohjaajana – 
sekä Suomessa kuin myös Saksassa. Ohjaustöihini kuuluu fiktio- ja 
dokumenttielokuvia sekä teatteriesityksiä. Näistä esim. elokuvat 
”Modlichan toinen perhe”, ”Keväthymni”, ”Sonja” ja ”Toveri, missä 
olet nyt?” on esitetty YLE:n TV-kanavilla. Teatteriesityksiä olen to-
teuttanut Helsingin Kansallisteatteriin ja KokoTeatteriin. Olen myös 
ohjannut TV-sarjan, ”Alavilla mailla hallanvaara”, jota kuvasin vuonna 
2010 Pohjanmaalla ja kuinka ollakaan, myös Eräjärvellä. Palasin tuol-
loin jälleen kerran tuttuihin maisemiin. 

Koska olen työskennellyt itse näyttelijänä, haluan tarjota kurssin osal-
listujille ennen kaikkea turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen voi olla 
oma itsensä. Toivon, että opimme kannustamaan ja vastaanottamaan 
tukea muilta; saamaan toisistamme voimaa. Teatterin tekeminen on 
yhteisöllinen harrastus ja parhaassa tapauksessa sen parista voi löy-
tää elämänaikaisia ystäviä. 

Omasta mielestäni luovuudessa ei ole kyse oikeasta tai väärästä 
tavasta, vaan ennemminkin erilaisten polkujen hahmottamisesta 
ja löytämisen ilosta. Uskalluksesta elää hetkessä, havainnoida ja yl-
lättyä. Astua ulos raameista, jotka piirrämme itsemme ympärille ja 
joiden uskomme olevan ikuisia. 

Haluan kannustaa kurssille osallistuvia kokemaan, viihtymään ja 
nauttimaan. Pidetään hauskaa yhdessä!
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Varpu Ohralahti

Olen Varpu Ohralahti ja muutimme tänne Länkipohjaan mieheni 
kanssa noin 6 vuotta sitten Tampereen seudulta ja hyvin olemme 
viihtyneet, vaikka tyttäret ja lastenlapset jäivät sinnepäin, tunnissa-
han Tampereelle hurauttaa.

Tanssi on ollut minulle aina sydämen asia. Nuorena neitinä olin 
Blomqvistin tanssikoulussa opettajana kolme vuotta ja sitten tuli tun-
ne, että se ”oikea” ammattikin pitää hankkia.

Kouluttauduin ruoka-alalle, jossa tein töitä koko aikuisiän. Yksityi-
syrittäjänä toimin parikymmentä vuotta. Korona kuitenkin katkaisi 
ruokalatoiminnan ja kouluttauduin hoiva-alalle, jossa nyt päätyökse-
ni toimin.

Tanssi on kuitenkin aina kulkenut matkassa, Tampereen seudun 
ympäristö tuli tutuksi, kun kiersin ohjaamassa tanssia ja jumppaa 
vuosikaudet eri opistoilla. Nokia, Sastamala, Lavia, Suodenniemi, 
Viljakkala ja Hämeenkyrö.

Olen ohjannut jumppaa lapsille ja aikuisille, myös erityisryhmille. 
Tanssia olen opettanut myös, kuten perustansseja ja rivitanssia silloin 
kun sen suosio oli kuumillaan.

Yleensäkin mielelläni kannustan ihmisiä liikkumaan ja pitämään 
huolta itsestään, kukaan muu ei sitä puolestamme tee, eikä sitä voi 
kaupanhyllyltä hakea. Liikkuminen on tehtävä omien tuntemusten 
mukaan, mikä sopii toiselle ei välttämättä ole sinun juttusi. Toivon 
että minun tapani liikuttaa on sinun juttusi ja tapaamme tunneilla.
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110320K ELÄVÄNMALLIN PIIRUSTUS, KEVÄT 
Taidepaja 
5.9.–27.11.2022 
Ma 18.00–20.15 
47,00 € 
Tuija Suutari  

Katso kurssikuvaus 110320S kohdalta.

110321S NUORTEN TAIDEPLÄJÄYS, SYKSY  
Taidepaja 
5.9.–21.11.2022 
Ma 15.00–17.00 
55,00 € 
Tuija Suutari 
 
Maalaamisen, piirtämisen ja veistämisen opiskelua ja oman luovuu-
den kehittämistä eri taiteen alueilla. Ilo työskentelystä rennossa il-
mapiirissä antaa voimavaroja ja avaa uusia näkökulmia omaan opis-
keluun ja elämään. Vaikka et olisi ennen löytänyt sisäistä maalaria tai 
piirtäjää olet tervetullut porukkaan. 12-18- vuotiaille. Kurssin päät-
teeksi järjestämme oman näyttelyn keväällä 2023. Materiaalimaksu 
20 € sisältyy kurssimaksuun.

110321K NUORTEN TAIDEPLÄJÄYS, KEVÄT  
Taidepaja 
9.1.–10.4.2023 
Ma 15.00–17.00 
58,00 € 
Tuija Suutari 

Katso kurssikuvaus 110321S kohdalta. Materiaalimaksu 20 € sisältyy 
kurssimaksuun.

110323S PIIRRÄN, MAALAAN JA AJATTELEN, 
SYKSY 
Eräjärven koulu 
8.9.–24.11.2022 
To 17.00–19.15 
35,00 € 
Tuija Suutari  

Taidekurssi väriin, viivaan ja taiteen merkitykseen. Kurssilla opiskel-
laan kuvantekemistä, niin maalaamista kuin piirtämistäkin. Lisäksi 
halutessamme muovailemme savea. Piirtäminen ja visuaalinen ha-
vainnointi kehittää ja ravitsee aivoja. Avoin kaikille taiteesta ja sen 
tekemisestä kiinnostuneille. 

110323K PIIRRÄN, MAALAAN JA AJATTELEN, 
KEVÄT 
Eräjärven koulu 
12.1.–20.4.2023 
To 17.00–19.15 
42,00 € 
Tuija Suutari  

Katso kurssikuvaus 110323S kohdalta.

110332S MAALAUSKURSSI, SYKSY 
Taidepaja 
6.9.–22.11.2022 
Ti 18.30–20.45 
35,00 € 
Eija Isojärvi 

Maalauskurssi sopii hyvin maalausharrastuksen aloittajalle sekä jo 
maalausta harrastaneelle. Kurssiin sisältyy öljy-, akryyli- ja akvarel-
limaalauksen alkeet; mm. materiaalioppia, värioppia ja kuvasom-
mittelua. 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 maalaamisessa sekä 
oppia uusia tapoja tehdä havaintoja ympäristöstä. Kurssin ilmapiiri 
on positiivinen ja kannustava, joka tukee vuorovaikutteista toisilta 
opiskelijoilta oppimista. 

110332K MAALAUSKURSSI, KEVÄT 
Taidepaja 
10.1.–11.4.2023 
Ti 18.30–20.45 
42,00 € 
Eija Isojärvi 

Katso kurssikuvaus 110332S kohdalta.

110333S PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI, 
SYKSY 
Taidepaja 
6.9.–22.11.2022 
Ti 11.00–13.15 
40,00 € 
Eija Isojärvi 

Kurssi on tarkoitettu kaikille piirustuksesta ja maalauksesta kiin-
nostuneille opiskelijoille. Kurssilla edetään harjoitustöiden avulla 
piirtämisestä maalaamiseen. Kuvataidetekniikoista opitaan piirus-
tushiilen, lyijykynän sekä vesi- ja öljy- tai akryylivärin käyttöä. Piirus-
tus- ja maalaustehtävät harjoittavat silmän ja käden yhteistyötä sekä 
antavat taitoa ympäröivän visuaalisuuden näkemiseen ja havainto-
jen tekemiseen. Kurssin tavoitteena on tarjota positiivinen ilmapiiri 
oppimiseen, joka antaa taitoja kuvataiteen perustekniikoiden käyttä-
miseen omaksi iloksi ja hyödyksi.

110333K PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI, 
KEVÄT 
Taidepaja 
10.1.–11.4.2023 
Ti 11.00–13.15 
47,00 € 
Eija Isojärvi 

Katso kurssikuvaus 110333S kohdalta.
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110334 AKVARELLIMAALAUKSEN 
VIIKONLOPPUKURSSI 
Taidepaja 
16.–18.9.2022 
Pe 17.30–19.45, La-Su 10.00–15.00 
35,00 €
Eija Isojärvi 

Viikonlopun akvarellimaalauskurssilla opiskellaan vesivärimaalausta 
käytännön harjoituksin. Maalaustekniikoina ovat märkäämärälle- ja 
kerrosmaalaustekniikat, lisäksi teemme joitain kokeilevia maalaus-
harjoituksia erilaisille pohjille. Kurssiin sisältyy maalausharjoituksia 
tukevaa sommitteluoppia ja väriopin alkeita sekä materiaalioppia 
väriaineista ja akvarellimaalauspapereista. Mikäli viikonlopun sää on 
hyvä, niin teemme maalausretken lähistölle. Kurssi soveltuu harras-
tusta aloittavalle ja jo maalausta harrastaneelle. Kurssin tarvikelista 
toimitetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua. 

110335S ENKAUSTIIKKAMAALAUS
Kortelahden LuovaPirtti 
17.–18.9.2022 ja 24.-25.9.
La-Su 11.00–14.30
40,00 €
Tiina Anttila 

Tutustutaan Enkaustiikkamaalaukseen. Käytetään mehiläisvahaa, 
pohjina puuta ja enkaustiikkaan soveltuvaa paperia. Kurssiin sisäl-
tyy jokaiselle osallistujalle muutama puupohja ja paperi. Käytössä 
on kuumailmapuhallin ja muutama rauta. Tutustutaan myös perin-
teiseen enkaustiikkamaalaukseen, jossa käytetään puhdasta mehi-
läisvahaa ja eri pigmenttejä. Tämä on todella hieno tekniikka, josta 
kaikki saavat onnistuneen olotilan. Ennakkotaitoja et tarvitse, mutta 
materiaaleista pitää sopia ennen kurssia. Materiaalien perusmaksu 
on 30 €/hlö, joka maksetaan opettajalle ennen kurssia. Muu käytet-
tävä lisämateriaali maksetaan opettajalle kurssipaikalla.

110336K VÄRIOPIN VIIKONLOPPUKURSSI 
Taidepaja 
La-Su 11.-12.2. klo 10.00-15.00 ja la 18.2. klo 10.00-12.15
35,00 € 
Eija Isojärvi 

Värioppikurssi sopii kuvataideharrastajille sekä kaikille värien ha-
vainnoimisesta ja värisävyjen sekoittamisesta väriaineista kiinnostu-
neille. Kurssi sisältää lyhyen teoriaosuuden ja opettajan antamia vä-
rin havainnointi- ja värinsekoitus harjoitustehtäviä. Kurssiin sisältyy 
myös kotona itsenäisesti tehtävä väriharjoitelma, josta annetaan pa-
laute 18.2. kerralla. 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 ko-
kemusta maalaamisesta ei tarvitse, kiinnostus väriä kohtaan riittää. 
Tarvikelista toimitetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua. 

110340S FOTOGRAVYYRI KURSSI, SYKSY 
Taidepaja 
8.9.–24.11.2022 
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 taidegra-
fiikan tekniikoista fotogravyyria. Valokuvista tai erilaisilla piirros- 
sekä maalaustekniikoilla tehdyistä luonnoksista kurssilaiset tekevät 
painolevyjä ja grafiikanvedoksia. Tarvittavat välineet ja tarvikkeet on 
hankittu kurssille valmiiksi. Tarvikkeista maksetaan käytön mukaan.
 
110340K FOTOGRAVYYRI KURSSI, KEVÄT 
Taidepaja 
12.1.–13.4.2023 
To 18.00–20.15 
47,00 € 
Tom Linkopuu 

Katso kurssikuvaus 110340S kohdalta.

VALOKUVAUS

110344S KOKATAAN JA KUVAILLAAN SYKSYN 
SATOA 
Yhteiskoulu, kotitalousluokka 
10.9.2022 
La 10.00–16.00 
30,00 €
Marjo Aspegren 

Kaipaatko vinkkejä, miten hyödyntää oman puutarhan satoa? Sa-
donkorjuuteemainen ruoanlaitto- ja valokuvauskurssi. Kokataan 
kasvisruokaa oman maan sadosta, kuvaillaan niitä sekä ruoanlaittoa, 
maistellaan tuotoksia. Voidaan toteuttaa myös kurssilaisten omia 
lempireseptejä. Pyritään työskentelemään pareittain. Voit halutes-
sasi tuoda kurssille omia kasviksiasi. Ostetaan tarvittaessa lisää kau-
pasta, voit siis tulla mukaan, vaikkei sinulla olisi omaa kasvimaata, 
Etukäteisosaamista ei vaadita, innostus asiaan riittää. Yhdistetään 
osaamisemme ja vietetään yhdessä mukava päivä. 

110345S VALOKUVAUKSEN PERUSTEET  
Oriveden yhteiskoulu 
12.9.–21.11.2022 
Ma 18.00–20.15 
Marjo Aspegren
32,00 €

Kurssilla tutustutaan mm. kameran perustoimintoihin, kuvan valo-
tukseen, tarkennukseen ja sommitteluun sekä salaman käyttöön ja 
erilaisiin kuvaustyyleihin. Kurssi sopii valokuvausharrastusta aloitte-
leville tai jo jonkin aikaa kuvanneille, valokuvauksen perustietoja ja 
-taitoja kaipaaville. Kurssin sisältöä tarkennetaan osallistujien osaa-
misen ja toiveiden pohjalta. Kurssilla tehdään kuvaustehtäviä, joita 
varten tarvitset digikameran. Järjestelmäkamera ei ole välttämätön, 
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pokkarillakin pärjää. Kurssin jälkeen voit jatkaa kevätkaudella Valo-
kuvausta luovasti studiolla ja miljöössä -kurssilla. 

110346S HENKILÖ- JA TUOTEKUVAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI 
Valokuvastudio Kuvastin
12.–19.11.2022 
La 10.00–14.30 
26,00 €
Marjo Aspegren 

Syvennytään henkilö- ja tuotekuvaukseen, kuvien valaisuun, som-
mitteluun ja henkilöohjaukseen. Myös omien tuotteiden kuvaami-
nen on mahdollista. Kurssi sopii valokuvausta jo jonkin aikaa har-
rastaneille, sisältö tarkennetaan osallistujien osaamisen ja toiveiden 
pohjalta. Kurssi toteutetaan valokuvastudiolla, kokemusta studioku-
vauksesta ei tarvitse olla. Oma digijärjestelmäkamera on hyvä olla. 

110347K VALOKUVAUSTA LUOVASTI 
MILJÖÖSSÄ JA STUDIOLLA  
Oriveden yhteiskoulu, Valokuvastudio Kuvastin
11.1.–5.4.2023 
Ke 17.30–19.45 
36,00 € 
Marjo Aspegren 

Opetellaan erilaisia digivalokuvauksen tekniikoita ja sovelletaan nii-
tä eri tyyppisiin kuvauskohteisiin, mm. henkilökuvaus, tuotekuvaus, 
luontokuvaus. Kurssin sisältöä tarkennetaan osallistujien toiveiden 
ja osaamisen pohjalta. Kurssi soveltuu jo jonkin verran kuvanneille, 
jotka haluavat kehittää perustaitojaan ja kokeilla erilaisia tekniikoita. 
Sopii myös jatkokurssiksi syksyn Valokuvauksen perusteet -kurssille. 
Kurssilla tutustutaan myös kuvien valaisuun ja studiokuvaukseen, 
osa kurssikerroista pidetään valokuvastudiolla (Asematie 9). Sään 
salliessa kuvaamme myös ulkona. Kurssille tarvitset mukaan oman 
digikameran. 

110348K VALOKUVAUSTA VIHERPEUKALOILLE 
Valokuvastudio Kuvastin, Taiston talo
6.–13.5.2023 
La 10.00–13.45
22,00 € 
Marjo Aspegren 

Puutarhateemainen kahden lauantain kurssi. Onko viherpeukalosi 
kohdillaan, mutta laukaisinsormi kaipaisi vähän vetreytystä? Tule 
kuulemaan ja oppimaan vinkkejä edustaviin kasvi- ja puutarhaku-
viin. Katsotaan puutarhakuvia, jutellaan puutarhanhoidosta ja harjoi-
tellaan kasvien kuvaamista. Vaihdetaan kokemuksia ja ajankohtaisia 
vinkkejä, ehkä taimiakin? Kuvaillaan kasveja ensin sisätiloissa Tais-
ton talolla, toisena päivänä käydään kuvaamassa puutarhakohtees-
sa. Etukäteisosaamista ei vaadita kummastakaan asiasta. Kameraksi 
riittää jopa kännykkä, toki voi olla myös järjestelmäkamera tai digi-
pokkari.

KÄDEN TAIDOT
110401S PUUTYÖT 1, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
9.9.–25.11.2022 
Pe 16.00–18.45 
48,00 € 
Elja Pyykkö 

Kurssilla valmistetaan puisia käyttö- ja sisustusesineitä sekä huone-
kaluja jokaisen omien tarpeiden mukaan. Puu on elävä materiaali, 
jonka ominaisuudet on otettava huomioon työstettäessä ja suun-
nittelussa. 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. 

110401K PUUTYÖT 1, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
13.1.–21.4.2023 
Pe 16.00–18.45 
57,00 € 
Elja Pyykkö 

Katso kurssikuvaus 110401S kohdalta.

110402S PUUTYÖT 2, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
9.9.–25.11.2022 
Pe 18.45–21.30 
48,00 € 
Elja Pyykkö 

Kurssilla valmistetaan puisia käyttö- ja sisustusesineitä sekä huone-
kaluja jokaisen omien tarpeiden mukaan. Puu on elävä materiaali, 
jonka ominaisuudet on otettava huomioon työstettäessä ja suun-
nittelussa. 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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110402K PUUTYÖT 2, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
13.1.–21.4.2023 
Pe 18.45–21.30 
57,00 € 
Elja Pyykkö 

Katso kurssikuvaus 110402S kohdalta. 

110404S PUUKKOKURSSI TIISTAISIN, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
6.9.–22.11.2022 
Ti 17.30–20.00 
44,00 € 
Raimo Sirèn 

Valmistetaan perinteisiä puukkoja sekä jatketaan keskeneräisiä töi-
tä. Erilaisia tako- ym. töitä voi tehdä oman tarpeen mukaan. Kurssin 
tarkoitus on ahjossa takomalla ja karkaisemalla saada aikaan toimiva 
puukko puukontekijöitten yhteisöllisyyttäkään unohtamatta. Kurssi 
sopii niin vasta-alkajalle kuin jo kokeneemmallekin puukonteosta 
kiinnostuneelle. 

110404K PUUKKOKURSSI TIISTAISIN, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
10.1.–11.4.2023 
Ti 17.30–20.00 
52,00 € 
Raimo Sirèn 

Katso kurssikuvaus 110404S kohdalta

110405S PUUKKOKURSSI TORSTAISIN, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
15.9.–24.11.2022 
To 17.45–20.15 
40,00 € 
Sauli Hartikainen, Matti Kukkoniemi 

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

110405K PUUKKOKURSSI TORSTAISIN, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka
12.1.–20.4.2023 
To 17.45–20.15 
52,00 € 
Sauli Hartikainen, Matti Kukkoniemi

Katso kurssikuvaus 110405S kohdalta.

110408S HUONEKALUJEN ENTISÖINTI, SYKSY 
Talviaisten kylätalo 
5.9.–21.11.2022 
Ma 16.30–19.15 
48,00 € 
Minna Taipalus 

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

110408K HUONEKALUJEN ENTISÖINTI, KEVÄT 
Talviaisten kylätalo 
9.1.–17.4.2023 
Ma 16.30–19.15 
57,00 € 
Minna Taipalus 

Katso kurssikuvaus 110408S kohdalta.

110410S MAANANTAIN OMPELU, SYKSY 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
5.9.–21.11.2022 
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 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
9.1.–17.4.2023 
Ma 11.15–13.45 
52,00 € 
Tarja Kuuva 

Katso kurssikuvaus 110410S kohdalta.

110411S KESKIVIIKON OMPELU, SYKSY 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
7.9.–23.11.2022 
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 muo-
toilemme kaavaan omaan mallin. Tavoitteena on oppia käyttämään 
erilaisia koneita ja kohdata kaavan haasteet. Tarvitset mukaan omat 
sakset ja nuppineulat, muut löytyy Suojalta. 
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110411K KESKIVIIKON OMPELU, KEVÄT 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
11.1.–12.4.2023 
Ke 17.15–19.30 
47,00 € 
Sari Tuomaala 

Katso kurssikuvaus 110411S kohdalta.

110413S MAKRAMEE-SOLMEILUA   
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
5.–26.9.2022 
Ma 17.00–20.00 
30,00 € 
Tarja Kuuva 

Makramee on koukuttava lankojen solmimiseen perustuva tekniikka 
jossa yksinkertaisia solmuja yhdistelemällä pystyy tekemään koris-
teellisia pintoja. Solmeilemalla voi tehdä seinäkoristeita, tyynynpää-
lisiä, pöllöjä, sulkia tai amppeleita. Voit tulla kurssille oman idean 
kanssa tai käyttää opettajan ohjeita ja malleja. Ota mukaan paksua 
makrameelankaa esim. Moppari tai Pauliina-punoskude, koristeena 
voi käyttää isoreikäisiä helmiä. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille 
että tekniikkaan aiemmin tutustuneille. 

110414S TENAVIEN TAMINEET    
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
30.9.–2.10.2022 
Pe 17.30–19.45, La-Su 10.00–13.00 
24,00 € 
Tarja Kuuva

Ompele lapselle collegehousut tai huppari, trikoosta paita, mekko tai 
legginssit. Saat vinkkejä joustavan materiaalin ompeluun ja saumu-
rin käyttöön. Kurssilla on helpot mallit ja valmiiksi piirretyt kaavat 
kokoihin 80-120. Ompelulankoja ja muita tarvikkeita voi ostaa oma-
kustannushintaan. 

110415S SAIPPUAKURSSI  
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
3.–24.10.2022 
Ma 17.30–20.30 
30,00 € 
Tarja Kuuva 

Tule tekemään uniikkeja palasaippuoita kylmämenetelmällä. Voit 
tehdä hellävaraista, kuorivaa, hajuja poistavaa, lempeästi tuoksuvaa 
tai tuoksutonta saippuaa. Opit myös tekemään omia reseptejä. Ota 
mukaan oliiviöljyä, vatkauskulho, sauvasekoitin, kannu tai kannellinen 
lasipurkki, keittiövaaka ja muotteja esim. tyhjiä maitotölkkejä tai siliko-
nisia leivosvuokia. Tarvitset myös suojalasit ja -käsineet. Opettajalta voi 
lainata työvälineitä ja ostaa tuoksuja, värejä ja lipeää. Kurssi on tarkoi-
tettu vain aikuisille lipeän käsittelyn vuoksi. Ei opetusta 17.10. 

110416S HIMMELITÄHTIÄ JÄRIVIRUO´OSTA  
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
31.10.–21.11.2022 
Ma 17.00–20.15 
30,00 € 
Tarja Kuuva 

Kurssilla valmistetaan himmelitekniikalla tähtiä ja pikkuhimmeleitä. 
Järviruoko on kestävämpää käsitellä kuin olki. Siitä saa kauniita ko-
risteita jotka sopivat myös ulkokäyttöön. Pitkästä ruo´osta saa ohuita 
ja paksuja pillejä, siroja tai rouheita joulukoristeita. Kurssimaksu si-
sältää ruo´ot ja lankaa, ota mukaan omat sakset, parsinneula, viivotin 
ja muovipurkkeja erimittaisia ruokopillejä varten. 

110417S NEULO ENGLANNIKSI 
VERKKOKURSSI
5.11. ja 12.11.2022
La 10.00–12.15 
20 €
Inka Vilén 

Internet on pullollaan toinen toistaan upeampia neuleohjeita - eng-
lanniksi. Tällä kurssilla madalletaan kynnystä ryhtyä toteuttamaan 
neuletyötä englanninkielisen neuleohjeen pohjalta. Kurssilla tu-
tustutaan englanninkielisiin neuleohjeisiin, opetellaan keskeinen 
neulesanasto englanniksi ja ryhdytään toteuttamaan pientä neule-
työtä englanninkielisen ohjeen pohjalta. Kurssilla tutustutaan myös 
muutamiin internetin englanninkielisiin neulejulkaisuihin sekä neu-
leiden tekijöiden kantapaikkaan Ravelryyn. Kurssi sopii neulomisen 
perusteet hallitseville. Tarvitset mieleiseen työhön sopivat puikot ja 
lankaa. Kurssin kieli on suomi. 

110418S JOULUASKARTELUA LAPSELLE 
JA AIKUISELLE 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
20.11.2022 
Su 10.00–13.15 
20,00 € 
Tarja Kuuva 

Valmistetaan jouluisia koristeita eri materiaaleista. Kurssimaksuun 
sisältyy aikuinen ja lapsi sekä materiaalit. Ota mukaan suojaessu tai 
muutoin askarteluun sopivat vaatteet, eväät ja jouluista mieltä. 

110420K JÄRVIRUOKOKRANSSI PÄÄSIÄISEKSI 
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
31.3.–1.4.2023 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–13.00 
20,00 € 
Tarja Kuuva 

Kurssilla valmistamme järviruo´osta seinälle tai oveen laitettavan 
kranssin. Järviruoko on kestävä materiaali ja kranssin voi laittaa myös 
ulko-oveen. Kranssin voi koristella keväisesti tai pääsiäisteeman mu-
kaan. Tarvitset sakset, pitkän parsinneulan, viivottimen, muovipurk-
keja ja paperikassin valmiin työn kuljettamista varten, järviruo´ot ja 
lanka sisältyvät kurssihintaan. 
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110421K MÖKKISAIPPUA    
Oriveden Suoja, tekstiililuokka 
3.–24.4.2023 
Ma 17.30–20.30 
30,00 € 
Tarja Kuuva 

Kurssilla tutustutaan saippuantekoon ja valmistetaan kesäksi mökki-
saunan saippuat. Teemme kurssilla mm. palashampoon, suolasaip-
puan ja tervasaippuan, karheille kantapäille kuorivaa ja multasor-
mille pesevää saippuaa sekä matonpesuun sopivaa pyykkisaippuaa. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin saippuaa tehneille. 

110424S POSLIININMAALAUS, SYKSY
Oriveden yhteiskoulu 
8.9.–1.12.2022 
To 18.15–21.00 
72,00 € 
Kirsti Böök 

Tule rohkeasti mukaan ryhmään oppimaan uutta tai jatkamaan 
harrastustasi. Aloittelijat oppivat perustekniikoita sekä saavat tietoa 
maaleista sekä välineistä. Jatkajat perehtyvät erikoistekniikoihin. 
Ota mukaan muistiinpanovälineet ja mahdolliset omat maalaustar-
vikkeet. Ohjeet välineiden hankinnasta saat ensimmäisellä kerralla.

110428S HOPEAKORUKURSSI JA 
OMA KORUSI, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
5.9.–27.11.2022 
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, viimeis-
telyä ja juotoksia. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan sormus, 
riipus tai korvakorut. Lisäksi on mahdollista tutustua korujen valmis-
tukseen foldforming-tekniikalla. Omia ideoita ja luonnoksia voi tuo-
da kurssille mukaan ja opettajankin ideoiden sekä mallien pohjalta 
voidaan valmistaa koru. Materiaalikustannuksia: n. 10-100€ töiden 
mukaan ja työkaluja n. 8-70€ voi tarpeen mukaan lunastaa käteisellä 
opettajalta. Ota mukaan luonnostelulehtiö ja kynä. 

110428K HOPEAKORUKURSSI 
JA OMA KORUSI, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, teknisen työn luokka 
9.1.–15.4.2023 
Ma 17.15–20.00 
57,00 €
Juhani Ananin 

Katso kurssikuvaus 110428S kohdalta.

110432S KUKKASIDONNAN PERUSTEITA 
Kaupungintalon kerhotilat 
19.–20.11.2022 
La 12.00–16.00, Su 12.00–15.00 
90,00 € 
Katriina Vuorikivi  

Kurssi sopii floristiikasta kiinnostuneille, sisustajille, juhlien järjes-
täjille 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 kertaus-
ta 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 som-
mittelua, tilan huomioimista, kukkien käsittelyä jne. Ota mukaan 
pakkausmateriaalia asetelmien kotiin viemistä varten. Kurssimaksu 
sisältää materiaalit. 

110434S ASKARTELUA 
LUONNONMATERIAALEISTA 
Kaupungintalon kerhotilat 
9.10.2022 
Su 12.00–16.30 
51,00 € 
Katriina Vuorikivi  

Kurssi sopii askartelusta, luonnosta ja floristiikasta kiinnostuneille. 
Tällä kurssilla opit valmistamaan itse syksyn kauneimmat koriste-
lut luonnonmateriaaleista. Kurssipäivän aikana käymme läpi asiaa 
mm: Jokamiehenoikeuksista sekä luonnonmateriaalin keruusta ja 
säilytyksestä Harjoittelemme erilaisia tekniikoita ja kiinnitysmene-
telmiä. Puhumme mm. väreistä ja tekstuureista ja niiden vaikutuk-
sesta materiaalien valintaan Opit tekemään mm. pallon, köynnöksen 
ja kranssin eri materiaaleista. Näitä oppeja yhdistämällä voit antaa 
mielikuvituksesi lentää ja luovuutesi kukoistaa ja valmistaa ihan 
sellaisen työn kun haluat. Kiinnitystarpeet (kanaverkko ja rautalan-
gat) sisältyvät kurssimaksuun. Tuo mukanasi itse keräämiäsi kauniita 
luonnonmateriaaleja kuten sammalta, jäkälää, naavaa, risuja, varpu-
ja, havuja yms. Ota mukaan pakkausmateriaalia asetelmien kotiin 
viemistä varten. Katso lisätietoa-kohdasta materiaalinkeruuohjeet.

Kuva: Sanna Voimanen
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Keramiikka
110450S KERAMIIKKA ALKEISKURSSI, SYKSY 
Taidepaja 
9.9.–25.11.2022 
Pe 18.00–20.45 
48,00 € 
Suvi Heinilä 

Kurssi johdattaa keramiikan valmistuksen perusteisiin. Tutustutaan 
saveen materiaalina ja opetellaan saven käsittelyä käsinrakennustek-
niikoin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin koristelumenetelmiin, väreihin 
ja lasitteisiin. Koe keramiikan yllätyksellinen maailma ja innostu! 
Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mukaan. Saven hinta on 
22€/10 kg paketti, hinta sisältää koristeluvärit, lasitteet ja esineiden 
polttamisen. Mukaan tarvitaan kannellinen ämpäri saven säilyttämi-
seen, essu, kumihanskat lasittamiseen ja kirja/vihko ja kynä ideointia 
ja luonnostelua varten. Kurssi soveltuu aloittaville keramiikan harras-
tajille, sekä niille jotka haluavat kerrata alkeita. 

110450K KERAMIIKKA ALKEISKURSSI, KEVÄT 
Taidepaja 
13.1.–21.4.2023 
Pe 18.00–20.45 
57,00 € 
Suvi Heinilä 

Katso kurssikuvaus 110450S kohdalta.

110451S KERAMIIKKA JATKOKURSSI, SYKSY 
Taidepaja 
7.9.–23.11.2022 
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 mahdollisuuk-
sista ja toteuta ideasi! Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mu-
kaan. Saven hinta on 22€/10 kg paketti, hinta sisältää koristeluvärit, 
lasitteet ja esineiden polttamisen. Mukaan tarvitaan kannellinen äm-
päri saven säilyttämiseen, essu, kumihanskat lasittamiseen ja kirja/
vihko ja kynä ideointia ja luonnostelua varten. Kurssi soveltuu alkeis-
kurssin jatkoksi tai aikaisemmin keramiikkaa harrastaneille. 

110451K KERAMIIKKA JATKOKURSSI, KEVÄT 
Taidepaja 
11.1.–13.4.2023 
Ke 18.15–21.00 
57,00 € 
Suvi Heinilä 

Katso kurssikuvaus 110451S kohdalta.

110456S KERAMIIKAN JOULU    
Taidepaja 
19.-20.11. ja 3.12.2022 
La, Su 10.00–15.00 
31,00
Heikki Karppi 

Kurssilla valmistetaan savesta erilaisia joulunaikaan sopivia pieniä ke-
ramiikkatöitä. Tule tekemään esimerkiksi unelmiesi kuusenkoristeet, 
ovikoriste, kynttilänjalka, tonttuja tai joululahjaksi jotain pientä haus-
kaa. Työt toteutetaan käsinrakennustekniikoita käyttäen. Aikaisempi 
kokemus ei ole välttämätöntä. Yli 7 -vuotiaat lapset voivat tulla kurs-
sille aikuisen kanssa. Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mukaan. 
Saven hinta on 2,20 €/kg, hinta sisältää koristeluvärit, lasitteet ja esi-
neiden polttamisen. Mukana tarvitaan essu, kumihanskat koristeluun 
ja lasittamiseen sekä halutessasi kirja/vihko ja kynä ideointia ja luon-
nostelua varten. Valmiiden töiden nouto sovitaan erikseen. 

110457K KEVÄÄN RUUKUT    
Taidepaja 
25.-26.2. ja 11.3.2023 
La, Su 10.00–15.00 
31,00 € 
Suvi Heinilä 

Tule toteuttamaan savesta juuri sinun tarpeisiisi sopiva ruukku tai 
amppeli. Tehdään ihana ruukku kevään istutuksiin, lempikukalle, 
yrteille tai vaikka pääsiäisruoholle. Työt toteutetaan käsinrakennus-
tekniikoita käyttäen. Aikaisempi kokemus on suositeltavaa, mutta 
ei välttämätöntä. Materiaalimaksu määräytyy kulutuksen mukaan. 
Saven hinta on 2,20 €/kg, hinta sisältää koristeluvärit, lasitteet ja 
esineiden polttamisen. Mukana tarvitaan essu, kumihanskat koriste-
luun ja lasittamiseen sekä halutessasi kirja/vihko ja kynä ideointia ja 
luonnostelua varten. Valmiiden töiden nouto sovitaan erikseen.

TANSSI
110509S PARITANSSIN PERUSKURSSI, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
7.9.–30.11.2022 
Ke 18.00–19.30 
35,00 € 
Jyrki Lahtinen 

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

110509K PARITANSSIN PERUSKURSSI, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–19.30 
39,00 € 
Jyrki Lahtinen

Katso kurssikuvaus 110509S kohdalta.
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110510S PARITANSSIRYHMÄ SULAVAT, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
7.9.–30.11.2022 
Ke 19.30–21.00 
35,00 € 
Jyrki Lahtinen 

Kurssi noudattelee pääosin samoja teemoja kuin paritanssien perus-
kurssi tuoden mukaan tanssijoiden valmiuksien mukaan uusia tans-
seja, kuvioita ja tekniikoita. Kurssi on suunnattu paritanssin perus-
teet hyvin hallitsevalle, tanssiharrastuksessa pidemmälle haluavalle 
tanssin iloakaan unohtamatta! 

110510K PARITANSSIRYHMÄ SULAVAT, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 19.30–21.00 
39,00 € 
Jyrki Lahtinen 

Katso kurssikuvaus 110510S kohdalta.

110515K PARITANSSIKLUBI, 
AVOIN TASO 2023 
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
19.4.–17.5.2023 
Ke 18.00–20.15 
26,00 € 
Lahtinen Jyrki 

Kevät saapuu ja tanssilavat aloittavat kautensa! Tule parisi kanssa 
opettelemaan uusia tansseja ja kuviota letkeässä paritanssiklubi 
hengessä. Avoimen tason kurssilla käydään läpi tanssien perusaske-
leet ja käännökset sekä pidemmälle taidoissaan ehtineille opetetaan 
myös uusia kuvioita ja tekniikoita. Teemaillat: tango (19.4.), slovari 
(26.4.), hidas valssi (3.5.) ja rumba (10.5.) sekä salsa (17.5.). 

110516S KUNTOTANSSIA LEVÄSLAHDELLA, 
SYKSY 
Leväslahden Pvy:n talo 
6.9.–22.11.2022 
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. 

110516K KUNTOTANSSIA LEVÄSLAHDELLA, 
KEVÄT 
Leväslahden Pvy:n talo 
10.1.–12.4.2023 
Ti 19.30–21.00 
39,00 € 
Kalle Lankinen

Katso kurssikuvaus 110516S kohdalta.

110517S SENIORITANSSI, SYKSY 
Oriveden Suoja 
9.9.–25.11.2022 
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. Tanssissa toistuvat helposti 
omaksuttavat kuviot ja askelsarjat. Useimmiten tanssitaan paripiiris-
sä, joten pari vaihtuu. Voit siis tulla yksin tai yhdessä. Miehiä kaiva-
taan mukaan lisää. Tämä on opintoseteliavustuksella tuettu kurssi.

110517K SENIORITANSSI, KEVÄT 
Oriveden Suoja 
13.1.–14.4.2023 
Pe 9.30–10.30 
14,00 €
Pirjo-Riitta Meskanen 

Katso kurssikuvaus 110517S kohdalta.

110518S KUNTOTANSSIA TAISTON TALOLLA, 
SYKSY   
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
9.9.–25.11.2022 
Pe 18.00–19.30 
35,00 € 
Kalle Lankinen 

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

110518K KUNTOTANSSIA TAISTON TALOLLA, 
KEVÄT   
Juhla- ja liikuntatalo Taisto, sali 
13.1.–14.4.2023 
Pe 18.00–19.30 
39,00 € 
Kalle Lankinen 

Katso kurssikuvaus 110518S kohdalta.

110520S KUNTOTANSSIA VÄSTILÄSSÄ, SYKSY 
Västilän Voimantalo 
5.9.–22.11.2022 
Ma 19.30–21.00 
35,00 € 
Kalle Lankinen 

Opetellaan eri tansseja, esim. fox, valssi, humppa, hidas valssi jne. 
Kurssille voi osallistua vähintään yhden vuoden ryhmään osallistu-
neet tai vähintään perustaidot osaavat tanssijat. 
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110520K KUNTOTANSSIA VÄSTILÄSSÄ, KEVÄT 
Västilän Voimantalo 
9.1.–10.4.2023 
Ma 19.30–21.00 
39,00 € 
Kalle Lankinen 

Katso kurssikuvaus 110520S kohdalta.

110521S LATINO DANCE MIX, SYKSY 
Kiwilinna 
11.9.–27.11.2022 
Su 16.45–17.45 
26,00 € 
Jorilyn Berino 

Pienin askelin opettelemme kuinka liikutamme omaa kehoamme 
tanssien latinalaisen musiikin tahdissa. Musiikki on latinalaisen mu-
siikin eri tyylilajeja. Tavoitteena on oppia ja inspiroida ”body langua-
ge” 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, ken-
gät sekä pienen pyyhkeen. Siinä kaikki mitä tarvitset tanssimiseen. 

110521K LATINO DANCE MIX, KEVÄT 
Kiwilinna 
15.1.–16.4.2023 
Su 17.00–18.00 
31,00 € 
Jorilyn Berino 

Katso kurssikuvaus 110521S kohdalta.

110522S VIRE-LAVIS, SYKSY    
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
8.9.–24.11.2022 
To 17.00–18.00 
31,00 € 
Varpu Ohralahti 

Pehmeä tanssillinen tunti, liikeratojen avausta ja kehon nesteiden 
liikkeelle saaminen. Leppoisissa merkeissä tehtävää kevyttä kunnon 
kohottamista. Huomioiden myös liikkujien liikuntarajoitteisuutta, 
ohjataan vaihtoehtoinen liike. Hoidamme kehoamme liikunnalla ja 
venyttelyillä.

110522K VIRE-LAVIS, KEVÄT    
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
12.1.–20.4.2023 
To 17.00–18.00 
31,00 € 
Varpu Ohralahti 

Katso kurssikuvaus 110522S kohdalta.

110524S VAUHDIKAS TANSSITUNTI, SYKSY  
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
8.9.–24.11.2022 
To 18.00–19.00 
31,00 € 
Varpu Ohralahti 

Vauhdikas tanssillinen tunti työikäisille ihmisille. Tule iloisten ja 
mukaansatempaavien rytmien maailmaan: salsaa, rumbaa, cha-
cha, jive, rivitanssia ja tietenkin suomalaisiakin rytmejä alkuläm-
mittelynä. Poistamme päivän aikana tulleet hartioiden kireydet ja 
lisäämme liikkuvuutta. Lihaskuntoa unohtamatta ja ennen kuin tunti 
loppuu rauhallisten tahtien myötä venyttelyt.

110524K VAUHDIKAS TANSSITUNTI, KEVÄT  
Oriveden yhteiskoulu, pikkusali 
12.1.–20.4.2023 
To 18.00–19.00 
31,00 € 
Varpu Ohralahti 

Katso kurssikuvaus 110524S kohdalta.

110525S FUERTE, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu 
5.9.–21.11.2022 
Ma 19.00–20.00 
26,00 €
Inka Vilén 

Fuerte on tehokas lihaskuntotunti, joka kehittää paitsi lihasvoimaa 
ja kestävyyttä, myös tasapainoa ja liikkuvuutta. Kaikki lihaskunto-
liikkeet tehdään huolellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Helpoilla 
liikkeillä rakennetaan voimaa ja liikkuvuutta koko kehoon. Fuerte 
tarjoaa hikitakuun imevän latinopopmusiikin tahdissa. Muista vesi-
pullo! Sopii kaikenikäisille ja kaiken kuntoisille, sillä treenin rank-
kuutta on helppo säädellä omien voimien mukaan; fuerte sopii myös 
miehille. 

Kuva: Sanna Voimanen
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110525K FUERTE, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu 
9.1.–17.4.2023 
Ma 19.00–20.00 
31,00 €
Inka Vilén 

Katso kurssikuvaus 110525S kohdalta.

110526S ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET, 
SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu 
5.9.–21.11.2022 
Ma 18.00–19.00 
26,00 €
Inka Vilén 

Tanssin iloa ja tiukkaa tekniikkaa! Itämaisen tanssin peruskurssilla 
tutustutaan itämaisen tanssin liikekieleen, musiikkiin ja estetiik-
kaan. Talven aikana kurssilaiset oppivat perusliikkeet ja harjoittelevat 
niiden yhdistämistä pieniksi sarjoiksi ja tansseiksi. Kurssilla treena-
taan erityisesti oikeaa tekniikkaa, jotta liikkeet voi tehdä turvallisesti. 
Itämainen tanssi kohentaa ryhtiä, lisää selän liikkuvuutta, voimistaa 
lantionpohjaa, parantaa tasapainoa ja tehostaa erityisesti syvien li-
hasten käyttöä. Sopii kaikenikäisille ja kaiken kuntoisille uusille har-
rastajille sekä perustekniikan kertaamisesta ja hiomisesta kiinnostu-
neille itämaisen tanssin harrastajille. 

110526K ITÄMAISEN TANSSIN PERUSTEET, 
KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu 
9.1.–17.4.2023 
Ma 18.00–19.00
31,00 €
Inka Vilén 

Katso kurssikuvaus 110526S kohdalta.

110527S SHOWTANSSI 8-12V, SYKSY   
Kultavuorenkoulu, sali 
8.9.–24.11.2022 
To 18.30–19.30 
26,00 € 
Henna-Riikka Seima 

Showtanssissa hyödynnetään eri tanssilajien tanssitekniikoita, mm. 
jazztanssin tanssitekniikkaa. Showtanssille ominaista on vahva ilmai-
sullisuus, esiintyminen sekä tarinan kerronta liikkeen avulla. Show-
tanssissa oppii mm. tanssitekniikkaa, lajille ominaisia perusliikkei-
tä, 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 sula-
vaan 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 jous-
tavat vaatteet. Tunneilla tanssitaan pääasiallisesti paljain jaloin tai 
sukilla. Mukaan voi ottaa vesipullon.

110528S HIP HOP 8-12V, SYKSY  
Kultavuorenkoulu, sali 
8.9.–24.11.2022 
To 17.30–18.30 
26,00 € 
Henna-Riikka Seima 

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 teh-
dään opituista asioista tanssisarjoja sekä sen rinnalla kehitetään tanssi-
jan 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 mielel-
lään kovapohjaisia sisäpelikenkiä). Mukaan voi ottaa vesipullon. 

110529S HIP HOP YLI 13V, SYKSY 
Kultavuorenkoulu, sali 
8.9.–24.11.2022 
To 16.30–17.30 
26,00 € 
Henna-Riikka Seima 

Katso kurssikuvaus 110528S kohdalta.

LIIKUNTA
830102S KIINTEYDY JA VETRISTY 1, SYKSY 
Oriveden Kampus, Klemettisali 
6.9.–22.11.2022 
Ti 15.30–16.30 
31,00 € 
Tarja Ojala 

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

830102K KIINTEYDY JA VETRISTY 1, KEVÄT 
Oriveden Kampus, Klemettisali 
10.1.–11.4.2023 
Ti 15.30–16.30 
31,00 € 
Tarja Ojala 

Katso kurssikuvaus 830102S kohdalta.

830103S KIINTEYDY JA VETRISTY 2, SYKSY 
Oriveden Kampus, Klemettisali 
6.9.–22.11.2022 
Ti 16.30–17.30 
31,00 € 
Tarja Ojala 

Tuki-ja liikuntaelin oireista kärsiville. Yleiskuntoa ylläpitävää perus-
jumppaa musiikin tahdissa, lopussa kokonaisvaltainen venyttely. 50+ 
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830103K KIINTEYDY JA VETRISTY 2, KEVÄT 
Oriveden Kampus, Klemettisali 
10.1.–11.4.2023 
Ti 16.30–17.30 
31,00 € 
Tarja Ojala

Katso kurssikuvaus 830103S kohdalta.

830104S KUNTOMIX, SYKSY 
Kuntokuume 
5.9.–14.11.2022 
Ma 17.30–18.30 
24,00 € 
Marjo Liukkonen 

Kuntomixissä tutustutaan neljään eri treenimuotoon: hiit, pump-
pi, core ja kahvakuula. Jokaista lajia on viisi kertaa, yhteensä 10 
syksyllä ja 10 keväällä. Hiit on intervallitreeni (high intensity in-
terval 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.

830104K KUNTOMIX, KEVÄT 
Kuntokuume  
9.1.–20.3.2023 
Ma 17.30–18.30 
24,00 € 
Marjo Liukkonen 

Katso kurssikuvaus 830104S kohdalta.

830106S CIRCUIT AAMU, SYKSY 
Kuntokuume  
5.9.–21.11.2022 
Ma 8.00–9.00 
26,00 € 
Marjo Liukkonen 

Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa kiertoharjoittelua. Tule tekemään kun-
non hikitreenit heti aamulla!

830106K CIRCUIT AAMU, KEVÄT 
Kuntokuume  
9.1.–10.4.2023 
Ma 8.00–9.00 
31,00 € 
Marjo Liukkonen 

Katso kurssikuvaus 830106S kohdalta.

830107S CIRCUIT ILTA, SYKSY 
Kuntokuume  
5.9.–21.11.2022 
Ma 18.30–19.30 
31,00 € 
Marjo Liukkonen 

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 alkuläm-
mittelyllä ja päättyy lyhyeen loppuvenyttelyyn. Kurssi sopii kaikille, 
joka haluaa pitää yllä lihaskuntoaan ohjatusti kuntosaliharjoitteiden 
avulla! 

830107K CIRCUIT ILTA, KEVÄT 
Kuntokuume  
9.1.–17.4.2023 
Ma 18.30–19.30 
31,00 € 
Marjo Liukkonen 

Katso kurssikuvaus 830107S kohdalta.

830108S CIRCUIT AAMU 2, SYKSY    
Oriveden liikuntahalli, kuntosali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 7.45–8.45 
26,00 € 
Kati Ruokola  

Kuntosalilaitteilla tapahtuvaa kiertoharjoittelua. Tule tekemään kun-
non hikitreenit heti aamulla!

830108K CIRCUIT AAMU 2, KEVÄT   
Oriveden liikuntahalli, kuntosali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 7.45–8.45 
31,00 € 
Kati Ruokola  

Katso kurssikuvaus 830108S kohdalta.

830109S PUMPPI, SYKSY 
Kiwilinna 
5.9.–21.11.2022 
Ma 17.00–18.00 
26,00 € 
Tanja Tanila 

Pumppitunti on koko kehon lihaskuntotreeni. Tunnilla käydään pää-
lihakset läpi mukaansa tempaavan musiikin tahdissa. Tunnilla käyte-
tään tankoa, levypainoja ja step-lautaa. Tunti sopii kaikille miehille 
ja naisille, jotka ovat kiinnostuneet lihaskuntoharjoittelusta painoja 
hyödyntäen. Ota tunnille mukaan juomapullo ja oma matto halutes-
sasi. Kotona jumpatessa tarvitset: pumppisetti. Voit korvata pumppi-
setin käsipainoilla.



38

830109K PUMPPI, KEVÄT 
Kiwilinna 
9.1.–17.4.2023 
Ma 17.00–18.00 
31,00 € 
Tanja  Tanila

Katso kurssikuvaus 830109S kohdalta.

830110S CROSSFITTI, SYKSY 
Liikuntahalli Kääjäntie 4, 35300 Orivesi 
8.9.–24.11.2022 
To 18.00–19.00 
31,00 € 
Tea Murtoniemi 

CrossFittissa tehdään räjähtäviä, lihaskestävyyteen ja voimaan pyr-
kiviä kokonaisvaltaisia harjoitteita mm. leuanvedot, erilaiset kyy-
kyt 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 har-
joittelua. Tule mukaan treenaamaan koko kehoa ja mieltä! 

830110K CROSSFITTI, KEVÄT 
Liikuntahalli Kääjäntie 4, 35300 Orivesi 
12.1.–13.4.2023 
To 18.00–19.00 
31,00 € 
Tea Murtoniemi

Katso kurssikuvaus 830110S kohdalta. 

830113S TASAPAINOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ, 
SYKSY 
Erälinna 
6.9.–22.11.2022 
Ti 15.00–15.45 
24,00 € 
Marjo Liukkonen 

Tasapainoa ylläpitävää ja parantavaa jumppaa musiikin tahdittama-
na. Liikkeet vahvistavat liikkumiskykyä, lihasvoimaa ja kehon hallin-
taa. Soveltuu erinomaisesti senioreille, naisille sekä miehille.

830113K TASAPAINOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ, 
KEVÄT 
Erälinna 
10.1.–11.4.2023 
Ti 15.00-15.45 
29,00 € 
Marjo Liukkonen
 
Katso kurssikuvaus 830113S kohdalta.

830114S KUNTOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ, 
SYKSY 
Erälinna 
6.9.–22.11.2022 
Ti 15.45–16.45 
26,00 € 
Marjo Liukkonen 

Lihaskuntoa vahvistavaa jumppaa musiikin tahtiin. Lihasten lämmit-
telyt askelsarjoilla, monipuoliset lihaskuntoliikkeet oman kehon vas-
tuksella ja lopuksi venyttelyt. Oma jumppamatto välttämätön.

830114K KUNTOJUMPPA ERÄJÄRVELLÄ, 
KEVÄT 
Erälinna 
10.1.–11.4.2023 
Ti 15.45–16.45 
31,00 € 
Marjo Liukkonen 

Katso kurssikuvaus 830114S kohdalta.

830117S VETERAANIEN LIIKUNTA, SYKSY 
Kultavuorenkoulu, sali 
6.9.–22.11.2022 
Ti 18.00–19.00 
16,00 € 
Tarja Ojala 

Monipuolista voimistelua. Lihaskuntoa ylläpitävää, kehittävää ja 
huoltavaa venyttelyä. Kevyttä lentopalloa lopuksi. Tarkoituksena 
fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen ja kehittäminen. Koh-
deryhmänä seniorit. Pelaillaan lentopallo jumpan jälkeen. Tämä on 
opintoseteliavustuksella tuettu kurssi.

830117K VETERAANIEN LIIKUNTA, KEVÄT 
Kultavuorenkoulu, sali 
10.1.–11.4.2023 
Ti 18.00–19.00 
17,00 € 
Tarja Ojala 

Katso kurssikuvaus 830117S kohdalta.

830118S KIERTOHARJOITTELU, SYKSY
Kiwilinna 
7.9.–23.11.2022 
Ke 17.00–18.00 
26,00 € 
Tanja Tanila 

Kiertoharjoittelussa tehdään erilaisia lihaskuntoharjoitteita hyödyn-
täen välineitä mm. Kahvakuulia ja levypainoja sekä omaa kehonpai-
noa. Kurssi sopii niin miehille kuin naisille, ketkä ovat kiinnostuneet 
lihaskuntoharjoittelusta kuntopiirityylisesti. Tunnin aluksi on kevyt 
lämmittely ja tarvitset mukaan juomapullon ja oman maton loppu-
venyttelyjä varten.
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830118K KIERTOHARJOITTELU, KEVÄT  
Kiwilinna 
11.1.–12.4.2023 
Ke 17.00–18.00 
26,00 € 
Tanja Tanila 

Katso kurssikuvaus 830118S kohdalta.

830119S KEHONHUOLTO FASCIAMETHOD, 
SYKSY 
Kiwilinna 
7.9.–23.11.2022 
Ke 18.00–19.00 
26,00 € 
Tanja Tanila 

FasciaMethod-tunnilla tehdään aktiivista dynaamista ketjuliikku-
vuusharjoittelua minkä tarkoituksena on kehittää liikkuvuutta toi-
minnallisin ja aktiivisin venytyksin nivelten täysiä liikeratoja ja lihas-
toimintaketjuja mukaillen hyvällä kehon kannatuksella. Tunti päättyy 
aina loppurentoutumiseen. Tunnilla voidaan myös lopuksi tehdä 
trigger-pallolla harjoitteita. Tunnille tarvitset mukaan pitkähihaista 
vaatetusta ja lämpimät sukat esim. villasukat sekä juomapullon ja 
oman maton.

830119K KEHONHUOLTO FASCIAMETHOD, 
KEVÄT 
Kiwilinna 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–19.00 
26,00 € 
Tanja Tanila 

Katso kurssikuvaus 830119S kohdalta.

830122S JOOGAN PERUSKURSSI 1 
TALVIAINEN, SYKSY 
Talviaisten kylätalo 
6.9.–22.11.2022 
Ti 18.00–19.30 
35,00 € 
Sarianna Kiiski 

Tehdään kehon, mielen ja hengityksen virkistämiseksi hathajoogan 
perusharjoituksia. Ota mukaasi jooga-alusta ja villasukat.

830122K JOOGAN PERUSKURSSI 1 
TALVIAINEN, KEVÄT 
Talviaisten kylätalo 
10.1.–11.4.2023 
Ti 18.00–19.30 
39,00 € 
Sarianna Kiiski 

Katso kurssikuvaus 830122S kohdalta.

830123S FASCIAMETHOD LEMPEÄÄ LIIKETTÄ, 
SYKSY  
Oriveden Kampus, Suvantosali 
7.9.–23.11.2022 
Ke 10.00–11.30 
35,00 € 
Kati Ruokola  

Tunnin alussa kevyt jumppa ja lihaskunto-osuus. Teemme rauhas-
sa ja omaa kehoa kuunnellen. Tämän jälkeen FasciaMethod-osuus. 
FasciaMethod on kehonhuoltomenetelmä, jossa tehdään dynaami-
sia venyttelyjä, tämän lisäksi täsmävenytyksiä kireille lihaksille sekä 
lopuksi pallohierontaa. Tunti sopii kaikille, tälle tunnille voit tulla 
matalalla kynnyksellä.

830123K FASCIAMETHOD LEMPEÄÄ LIIKETTÄ, 
KEVÄT  
Oriveden Kampus, Suvantosali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 10.00–11.30 
39,00 € 
Kati Ruokola  

Katso kurssikuvaus 830123S kohdalta.

830124S HATHAJOOGA, SYKSY  
Oriveden Kampus, Suvantosali 
14.9.–30.11.2022 
Ke 18.00–19.30 
35,00 € 
Jenni Saxholm  

Hathajooga on mieltä rauhoittavaa, sekä kehoa samaan aikaan vah-
vistavaa ja avaavaa joogaa, jossa asanassa vietetään muutamia hen-
gityksiä. Opetuksessa painottuu pitkän kehonhuollon työhistorian 
vuoksi kehoterapeuttinen ote, jolloin jokaiselle joogille löytyy omaa 
kehoa kunnioittava ja turvallinen harjoitus. Riittää, että osaat istua ja 
maata. Joogatunti alkaa ja päättyy aina rentoutukseen, ota mukaan 
matto, viltti ja villasukat.

830124K HATHAJOOGA, KEVÄT  
Oriveden Kampus, Suvantosali 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–19.30 
39,00 € 
Jenni Saxholm  

Katso kurssikuvaus 830124S kohdalta.
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830128S ULKOLIIKUNTA, SYKSY 
Opintie 2, Orivesi 
11.9.–27.11.2022 
Su 16.00–17.00 
31,00 € 
Tea Murtoniemi
 
Ulkoliikuntaa Paltanmäen kuntoportaissa ja lähiympäristössä. Teh-
dään oman kuntotason mukaan porrasharjoitteita ja kiertoharjoitte-
lua portaiden lähiympäristössä. Sisältää sykkeennostoa ja lihaskun-
toa. Sopii kaikille ja kaiken kuntoisille. Nautitaan yhdessä raikkaasta 
ulkoilmasta ja liikunnasta. Kurssilla säävaraus, kaatosateen tai pauk-
kupakkasen sattuessa kurssi ohjataan etänä. 

830128K ULKOLIIKUNTA, KEVÄT 
Ammattikouluntie 3, Orivesi 
15.1.–16.4.2023 
Su 16.00–17.00 
31,00 € 
Tea Murtoniemi

Ulkoliikuntaa kiertoharjoitteluna Rovastinkankaan ulkopunttisalilla. Si-
sältää sykkeennostoa ja lihaskuntoa. Sopii kaikille ja kaiken kuntoisille. 
Nautitaan yhdessä raikkaasta ulkoilmasta ja liikunnasta. Kurssilla sääva-
raus, kaatosateen tai paukkupakkasen sattuessa kurssi ohjataan etänä.

830143S VÄSTILÄN KUNTOPIIRI, SYKSY 
Västilän Voimantalo 
6.9.–22.11.2022 
Ti 17.15–18.15 
26,00 € 
Marjo Liukkonen 

Kuntopiiri on kehon vastuksella ja erilaisilla välineillä tehtävää har-
joittelua, jolla parannetaan sekä lihaskuntoa että kestävyyttä. Sopii 
kaikille. Koronaepidemiasta huolimatta kurssi toteutetaan kiertohar-
joitteluna, kurssia voidaan kuitenkin muokata koko ryhmän toivei-
den mukaan.

830143K VÄSTILÄN KUNTOPIIRI, KEVÄT 
Västilän Voimantalo 
10.1.–11.4.2023 
Ti 17.15–18.15 
31,00 € 
Marjo Liukkonen 

Katso kurssikuvaus 830143S kohdalta.

830147S TAI CHI, SYKSY 
6.9.–1.12.2022 
Ti 18.30–20.00 
24,00 €
Jessica Zhang 

Taiji on liikkumista, jossa liikkeet tehdään hitaasti, ruumiin paino siir-
tyy rauhallisesti jalalta toiselle, selkäranka pysyy suorassa, pää ylös-
päin 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. Kurssi sopii Tai-
jia aiemmin harrastaneille.

830147K TAI CHI, KEVÄT 
10.1.–11.4.2023 
Ti 18.30–20.00 
24,00 €
Jessica Zhang 

Katso kurssikuvaus 830147S kohdalta.

KIELET
1202901 SVENSKA FÖR ARBETSLIVET 
(KESKITASO B1), ETÄKURSSI  
9.9.2022–21.4.2023 
Pe 16.00–17.30 
73,00 € 
Päivi Niemelä 

Hejsan! Tervetuloa kartuttamaan ruotsin osaamista erityisesti työelä-
män vaihtelevissa tilanteissa! Laajennamme kielitaitoa mm. aitoja 
viestintätilanteita esittävien videoiden ja monipuolisten harjoitusten 
avulla sekä itsenäisesti että ryhmässä. Käytämme kieltä vuorovaiku-
tustilanteissa niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Välkommen med! 
Oppikirja: Jobbsnack-digikirja (Finn Lectura). Kurssi toteutetaan 
Teams-alustalla. Tarvitsetko ruotsia työelämässäsi, mutta kouluopis-
kelusta on jo aikaa ja jäät usein ”mykäksi” kielitaitoa vaativissa tilan-
teissa? Kurssi sopii myös esim. virkamiesruotsin valmentavaksi kurs-
siksi. Etäopetuskurssillamme palautat ruotsin taas mieleesi sekä saat 
ryhmän tuen ja palautteen omalle harjoittelullesi. Kurssi toteutetaan 
Teams-alustalla. Opiskelet yhdessä ryhmän kanssa, mutta kaikessa 
rauhassa siellä, missä sinulle parhaiten sopii! Tarvitset laitteen, jossa 
on toimiva internet-yhteys sekä mikrofonilla varustetut kuulokkeet. 
Saat sähköpostitse opettajalta linkin ennen kurssin alkua. Voit ha-
lutessasi osallistua maksuttomalle Tutustu Teamsiin -esittelykerralle 
1.9.2022. Ilmoittaudu esittelykerralle kurssitiedoissa olevan linkin 
kautta. Kurssi järjestetään yhteistyössä Valkeakoski opiston kanssa. 

120312S ENGLANNIN ALKEISKURSSI, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu 
8.9.–24.11.2022 
To 17.00–18.00 
35,00 € 
Veronika Nieminen 

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kerrata englannin kielen 
alkeita, kehittää suullista kielitaitoa mukaansatempaavien harjoi-
tustehtävien avulla, ymmärtää englanninkielistä puhetta ja oppia 
uusia sanoja. Tunnilla harjoitellaan englannin käyttöä arkielämän 
tilanteissa kuten itsestä ja perheestä kertomisessa, arjen askareisiin 
tutustumisessa, kotiin ja harrastuksiin liittyvissä keskusteluissa ja ra-
vintolassa asioimisessa. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon 
eri osa-alueita monipuolisesti. Opetuskieli on suomi. Oppikirja on 
Everyday English Starter (Holopainen, Silventoinen & Ylönen). Eu-
rooppalaisessa viitekehyksessä kirja sijoittuu taitotasolle A1. Welco-
me to the basic English course!
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120312K ENGLANNIN ALKEISKURSSI, KEVÄT  
Oriveden yhteiskoulu 
12.1.–20.4.2023 
To 17.00–18.00 
35,00 € 
Veronika Nieminen 

Katso kurssikuvaus 120312S kohdalta.

120313S ENGLISH 4, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu 
6.9.–22.11.2022 
Ti 16.00–17.30 
39,00 € 
Ulpu Siponen 

English 4-kurssi on jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille englannin 
kielestä kiinnostuneille ja perusteet osaaville. Kurssin tavoitteena on 
monipuolinen englannin kielen taito, jota hiotaan harjoittelemalla 
eri elämänalueisiin liittyvää sanastoa sekä erilaisissa tilanteissa 
tarvittavia englanninkielisiä ilmaisuja ja samalla kertaamalla ja sy-
ventämällä kielioppirakenteiden tuntemusta. Oppikirja on Everyday 
English 4, jatkamme sen jaksosta 3. Kirjan lisäksi voidaan käyttää 
myös muita tehtäviä ja online-harjoituksia. Tunneille tarvitaan Eve-
ryday English 4-kirja.

120313K ENGLISH 4, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu 
10.1.–11.4.2023 
Ti 16.00–17.30 
39,00 € 
Ulpu Siponen 

Katso kurssikuvaus 120313S kohdalta.

120317S ESPANJAN ALKEIDEN JATKOKURSSI 
(TAITOTASO A1-A2), SYKSY 
Oriveden lukio 
7.9.–23.11.2022 
Ke 16.45–18.15 
35,00 € 
Päivi Niemelä 

Tutustumme lähemmin mm. Latinalaiseen Amerikkaan ja Kanarian-
saariin. Kuvailemme esim. henkilöitä, elämäntapoja ja luontoa sekä 
pohdimme majoitusta ja viikko-ohjelmaa. ¡Hasta pronto! Oppikirja: 
Ventana 1 (kpl 6-8) ja Ventana 2 (kpl 1-3).

120317K ESPANJAN ALKEIDEN JATKOKURSSI 
(TAITOTASO A1-A2), KEVÄT 
Oriveden lukio 
11.1.–12.4.2023 
Ke 16.45–18.15 
39,00 € 
Päivi Niemelä 

Katso kurssikuvaus 120317S kohdalta.

120318S ESPANJAA EDISTYNEEMMILLE 
(TAITOTASO A2-B1), SYKSY 
Oriveden lukio 
7.9.–23.11.2022 
Ke 18.20–19.50 
35,00 € 
Päivi Niemelä 

Kurssilla opimme lisää mm. espanjankielisen maailman maantie-
dosta, historiasta ja ruokakulttuurista. Kuvailemme esim. asumisym-
päristöä, ihmissuhteita ja opiskelutottumuksia. ¡Seguimos adelante! 
Oppikirja: Ventana 3 (kpl 4-8) ja Ventana 4 (kpl 1-2).

120318K ESPANJAA EDISTYNEEMMILLE
(TAITOTASO A2-B1), KEVÄT 
Oriveden lukio 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.20–19.50 
39,00 € 
Päivi Niemelä 

Katso kurssikuvaus 120318S kohdalta.

120320S RANSKAN JATKOKURSSI 
(TAITOTASO A1-A2), SYKSY 
Etäopetus 
10.9.–26.11.2022 
La 10.30–12.00 
32,00 € 
Päivi Niemelä 

Tervetuloa opiskelemaan ranskaa arjen ja matkailun tilanteissa eri 
puolilla frankofoniaa! Käymme mm. ravintolassa ja retkillä sekä 
vuokraamme asunnon. Kuvailemme luontoa ja elintapoja, laadimme 
kutsuja sekä kerromme myös menneestä. À plus! Oppikirja: Chez 
Olivier, Ranskaa aikuisille 1 (kplt 13-16) + Chez Olivier, Ranskaa ai-
kuisille 2 (kplt 1-6), Finn Lectura 
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120320K RANSKAN JATKOKURSSI 
(TAITOTASO A1-A2), KEVÄT 
Etäopetus 
14.1.–15.4.2023 
La 10.30–12.00 
36,00 € 
Päivi Niemelä 

Katso kurssikuvaus 120320S kohdalta.

120322S FREUT MICH 3, SYKSY 
Oriveden yhteiskoulu 
6.9.–22.11.2022 
Ti 17.15–18.45 
35,00 € 
Kirsi Natukka 

Tervetuloa Saksan jatkokurssille! Freut mich 3 oppikirjan ajankohtai-
set aiheet innoittavat puhumaan saksaa. Sanavarasto ja puhevalmius 
kehittyvät monipuolisten harjoitusten avulla. Kertaamme myös jo 
aiemmin opittuja kielioppirakenteita. Kurssi sopii kielen kertaajille 
tai perustason hallitseville. 

120322K FREUT MICH 3, KEVÄT 
Oriveden yhteiskoulu 
10.1.–11.4.2023 
Ti 17.15–18.45 
39,00 € 
Kirsi Natukka 

Tervetuloa jatkamaan saksan opiskelua Freut mich 3 oppikirjan paris-
sa. Laajennamme sanavarastoamme ja kehitämme puhevalmiuttam-
me. Kertaamme myös jo aiemmin opittuja kielioppirakenteita. Kurssi 
sopii kertaajille tai jo perustason hallitseville. 

120324S SUN SUOMI MAAHANMUUTTAJILLE, 
SYKSY
Oriveden yhteiskoulu 
8.9.–24.11.2022 
To 18.00–19.30 
35,00 € 
Veronika Nieminen 

Alkeiskurssi on tarkoitettu Suomessa asuville ulkomaalaisille sekä 
maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää suomen kielen perustai-
don ja päästä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A2, pärjätä 
hyvin arkipäivän puhetilanteissa sekä tutustua Suomen viestintäkult-
tuuriin erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtävien kautta. Opetus-
kieli on englanti tai venäjä. Oppikirja: Suomen mestari 1. Tervetuloa 
suomen kielen maailmaan! Language course is meant for beginners 
living in Finland, who are eager to develop the Finnish language 
basic level A2 according to the Common European Framework Re-
ference of Languages (CEFR), to manage in day-to-day life situations 
as well as to get to know more about the Finnish culture of commu-
nication through different oral and written communicative tasks. The 
book is ”Suomen mestari 1”. You are welcome to the world of the 
Finnish language! 

120324K SUN SUOMI MAAHANMUUTTAJILLE, 
KEVÄT  
Oriveden yhteiskoulu 
12.1.–20.4.2023 
To 18.00–19.30 
35,00 € 
Veronika Nieminen 

Katso kurssikuvaus 120324S kohdalta.

ILMOITTAUDU KURSSEILLE 
NETISSÄ OSOITTEESSA:

www.opistopalvelut.fi/orivesi
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JUUPAJOKI

LUENNOT
009839S KAIPAAKO ELÄMÄSI PÄÄHENKILÖ 
MUUTOSTA? 
Juupajoen nuorisotila/Vapaa-aikatalo 
4.10.2022 
Ti 18.00–19.30 
Maksuton luento!
Elli Raipela 

Elämä ei aina tarjoile parastaan, mutta Sinä voit tarjota itsellesi joka 
päivä parasta mahdollista. Sinulla, elämäsi päähenkilöllä, on mah-
dollisuus tehdä valintoja. Luennolla psykoterapeutti Elli Raipela kan-
nustaa niin mielen kuin kehonkin hyvinvointia lisääviin valintoihin. 

TAITEEN PERUSOPETUS
110139S PIANONSOITON YKSILÖOPETUS 
JUUPAJOKI, SYKSY     
Kopsamon koulu, Juupajoki 
7.9.–16.11.2022 
Ke 14.30–16.45 
110,00 € / 130,00 € 
Elena Perälä 

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. Luku-
kausimaksu lapset 110€, aikuiset 130€. Taiteen perusopetukseen voi 
päästä ainoastaan varasijajonon kautta. Ei netti-ilmoittautumista.

110139K PIANONSOITON YKSILÖOPETUS 
JUUPAJOKI, KEVÄT   
Kopsamon koulu, Juupajoki 
11.1.–5.4.2023 
Ke 14.30–16.45 
110,00 € / 130,00 €
Elena Perälä 

Katso kurssikuvaus 110139S kohdalta.

MUSIIKKI
110170S PERHEMUSKARI, SYKSY   
Vapaa-aikatalo 
7.9.–23.11.2022 
Ke 10.00–10.45 
28,00 € 
Leena Mäkelä 

Tähän muskariin voivat osallistua perheen eri-ikäiset lapset huoltaji-
neen. Yhteisen musiikkiharrastus tukee lapsen kokonaisvaltaista kas-
vua ja kehitystä. Muskarissa lapsi tutustuu musiikin peruselement-
teihin laulaen, leikkien, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. 

110170K PERHEMUSKARI, KEVÄT   
Vapaa-aikatalo
11.1.–12.4.2023 
Ke 10.00–10.45 
32,00 € 
Leena Mäkelä 

Katso kurssikuvaus 110170S kohdalta.

110171S LAULURYHMÄ SELVÄT SÄVELET, 
SYKSY 
Valtuustosali, Juupajoki 
7.9.–16.11.2022 
Ke 18.15–19.45 
40,00€
Leena Mäkelä 

Rakennetaan valitun teeman ympärille yksinlaulujen ja yhdessä 
laulettavien kappaleiden kokonaisuus. Sopii oman laulajuuden et-
sijöille, kehitytään omissa laulutaidoissa ja opitaan esiintymistaitoja 
kannustavassa seurassa. Ryhmässä tehdään ääniharjoituksia, laule-
taan yhteisiä lauluja sekä vuoroviikoin myös yksin.
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110171K LAULURYHMÄ SELVÄT SÄVELET, 
KEVÄT 
Valtuustosali, Juupajoki 
11.1.–5.4.2023 
Ke 18.15–19.45 
48,00 € 
Leena Mäkelä 

Katso kurssikuvaus 110171S kohdalta.

NÄYTTÄMÖTAITEET
110220S NUORTEN TEATTERI JUUPAJOKI, 
SYKSY  
Juupajoen nuorisotila/Vapaa-aikatalo 
6.9.–22.11.2022 
Ti 15.00–17.00 
30,00 € 
Kirsi Marie Liimatainen

Ryhmässä tutustutaan teatterin tekemiseen hauskaa pitäen ja ilman 
suorituspaineita. Luvassa on rentoa yhdessäoloa; teatterileikkejä ja 
ideointia. Opimme kannustamaan muita ja saamme rohkeutta toisil-
tamme. Teatterin tekeminen on yhteispeliä samoin kuin kuorolaulu 
tai jääkiekko. Ryhmä valmistaa kevätkaudella pienen esityksen ja 
esiintyä voivat he, jotka lavalle haluavat. Puuhaa riittää kaikille, sil-
lä lavastusta, puvustusta ja musiikkiakin tarvitaan. Teatteri on kuin 
suuri valtamerialus, jolla jokaisen panos on yhtä tärkeä. Kurssi sopii 
12-15 -vuotiaille. Erityisiä ennakkotaitoja ei tarvita, eikä aiempi ko-
kemus ole välttämätöntä. Tällä kurssilla voi ottaa rennosti ja unohtaa 
paineet! 

110220K NUORTEN TEATTERI JUUPAJOKI, 
KEVÄT   
Juupajoen nuorisotila/Vapaa-aikatalo 
10.1.–11.4.2023 
Ti 15.00–17.00 
41,00 € 
Kirsi Marie Liimatainen 

Katso kurssikuvaus 110220S kohdalta.

KÄDEN TAIDOT
110403S PUU- JA METALLITYÖT, SYKSY 
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski 
5.9.–21.11.2022 
Ma 18.00–20.30 
44,00 € 
Niko Oksa  

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

110403K PUU- JA METALLITYÖT, KEVÄT 
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski 
9.1.–17.4.2023 
Ma 18.00–20.30 
52,00 € 
Niko Oksa  

Katso kurssikuvaus 110403S kohdalta.

110432S KUDONTAA KOPSAMOLLA, SYKSY 
Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo) 
7.9.–23.11.2022 
Ke 14.45–17.15 
44,00 € 
Raija Särkinen 

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

110432K KUDONTAA KOPSAMOLLA, KEVÄT 
Kopsamon kivikoulu (ent. kunnan talo) 
11.1.–12.4.2023 
Ke 14.45–17.15 
52,00 € 
Katri Sikiö 

Katso kurssikuvaus 110432S kohdalta.

110433S KUDONTAA KORKEAKOSKELLA, 
SYKSY 
Juupajoen kudontakellari 
5.9.–21.11.2022 
Ma 17.00–19.30 
44,00 € 
Raija Särkinen 

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

110433K KUDONTAA KORKEAKOSKELLA, 
KEVÄT 
Juupajoen kudontakellari 
9.1.–17.4.2023 
Ma 17.00–19.30 
52,00 € 
Katri Sikiö 

Katso kurssikuvaus 110433S kohdalta.
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LIIKUNTA 
830140S TANSSILLINEN JUMPPA, SYKSY 
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
7.9.–23.11.2022 
Ke 18.00–19.00 
26,00 € 
Taija Heletoja 

Yleis- ja lihaskuntoa vahvistava jumppa tanssimusiikin tahdissa. 
Tanssilliset askelkuviot ja oman kehon vastuksella tehtävät lihaskun-
toliikkeet. Jumpalla ei tarvitse osata tanssia. Sopii kaikille. 

830140K TANSSILLINEN JUMPPA, KEVÄT 
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
11.1.–12.4.2023 
Ke 18.00–19.00 
31,00 € 
Taija Heletoja 

Katso kurssikuvaus 830140S kohdalta.

830142S PEUHUKERHO 3-6 VUOTIAILLE, 
SYKSY
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
7.9.–23.11.2022 
Ke 17.00–17.45 
Taija Heletoja 

Loppuuko kotona tila purkaa virtaa? Nyt siihen on mahdollisuus isos-
sa salissa ja mukavassa seurassa. Lasten peuhu- ja liikuntakerho 3-6 v. 
Kerhossa leikitään, liikutaan ja harjoitellaan yhdessä toimimista. 

830142K PEUHUKERHO 3-6 VUOTIAILLE, 
KEVÄT 
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
11.1.–12.4.2023 
Ke 17.00–17.45 
Taija Heletoja 

Katso kurssikuvaus 830142S kohdalta.

830145S SENIORIJUMPPA, SYKSY 
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
5.9.–21.11.2022 
Ma 17.00-17.45
12,00 € 
Taija Heletoja 

Seniorijumppatunnilla ylläpidämme peruskuntoa ja lihasvoimaa 
sekä harjoitamme tasapainoa monipuolisin kehonhallinnallisin liik-
kein. Tunnin lopuksi liikkuvuutta ylläpitävä venyttelyosuus. Hyödyn-
nämme tunnilla myös erilaisia apuvälineitä. Sopii kaikenkuntoisille. 
Tervetuloa mukaan! Tämä on opintoseteliavustuksella tuettu kurssi.

830145K SENIORIJUMPPA, KEVÄT 
Juupajoen liikuntahalli, Korkeakoski 
9.1.–3.4.2023 
Ma 17.00-17.45
14,00 € 
Taija Heletoja 

Katso kurssikuvaus 830145S kohdalta.

830146S CIRCUIT, SYKSY 
Kuntosali, Koulutie 1, 35500 Korkeakoski 
5.9.–21.11.2022 
Ma 18.00–19.00 
26,00€
Taija Heletoja ja Seija Markkanen 

Circuit training on taustamusiikin soidessa tapahtuvaa kiertohar-
joittelua, jossa harjoitetaan hapenottokykyä sekä lihaskuntoa moni-
puolisesti kuntosalilaitteita hyödyntäen. Tunnilla voi säätää painoja 
oman kuntonsa mukaan ja tunti sopiikin kaikenikäisille- ja kuntoisil-
le liikkujille. Kurssimaksun lisäksi ei tarvitse maksaa kuntosalimak-
sua. 

830146K CIRCUIT, KEVÄT 
Kuntosali, Koulutie 1, 35500 Korkeakoski 
9.1.–17.4.2023 
Ma 18.00–19.00 
31,00€
Taija Heletoja ja Seija Markkanen 

Katso kurssikuvaus 830146S kohdalta.

KUVATAITEET
110330S KUVATAIDETTA AIKUISILLE, SYKSY 
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski 
6.9.–22.11.2022 
Ti 18.00–20.15 
40,00 € 
Jorma Pitkämäki 

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

110330K KUVATAIDETTA AIKUISILLE, KEVÄT 
Juupajoen koulukeskus, Korkeakoski 
10.1.–11.4.2023 
Ti 18.00–20.15 
47,00 € 
Jorma Pitkämäki 

Katso kurssikuvaus 110330S kohdalta.
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Palveluja ja kohtaamisia
- Kaikille avointa ja maksutonta toimintaa -

ORIVEDEN LÄHITORI

• Ohjausta ja neuvontaa

• Kelan etäpalvelut

• Liikuntatuokiot

• Yhteislaulua, konser t teja ym. musiikkia

• Keskustelupiirejä

• Luku- ja kirjal l isuuspiirejä ja 

paljon muita tapahtumia

• Lounaskahvilan palvelut

• Oriveden Palvelutalon asumispalvelut , 

kokous- ja l i ikuntati lojen vuokraus

TERVETULOA!
www.orivedenpalvelutalo.fi

puh. 040 0275 038, 040 6857 327

Eerolantie 2, 35300 Orivesi
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6 vinkkiä
OIVALLISEEN OLOTILAAN ORIVEDELLÄ

www.visitorivesi.fi

1. Villiinny villasukista
Orivesi on Suomen Villasuk-
kapääkaupunki! Testaa villa-
sukkajuoksua, vieraile lanka-
kaupassa tai kudo Orivesi-
JonSukat!

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.

4. Oleskele OriParkissa
Pumptrack-rata, frisbeegolf, 
ulkokuntosali, jalkapallo-
kenttä, tenniskentät, moni-
toimikaukalo, leikkipuisto...

2. Koe kulttuuria
Taidekeskus Purnu, Orive-
den Kampus, Rönnin huvi-
keskus, Eräjärven teatterit, 
kahvilat ja ravintolat odotta-
vat sinua.

3. Virkisty vesillä
Koe Kopsamo-Purnun me-
lontareitti, vuokraa sup-lauta 
tai kanootti ja seikkaile vie-
hättävällä Venehjoella.

@visitorivesiofficial
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ORIVEDEN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelut huolehtii Oriveden kaupungin järjestämästä kult-
tuuritoiminnasta. 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. Kult-
tuuripalveluiden/kansalaisopiston toimisto, Keskustie 23, 35300 
Orivesi. Kansalaisopiston rehtori/kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen 
puh. 040 596 3087. 

OSALLISTU JA VAIKUTA!

Orivedellä kokoontuu kaksi kumppanuuspöytää, jotka toimivat kau-
pungin 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

Yhdistysrehvit ja seurafoorumi kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä. 
Lisätietoa kulttuurijohtaja 
Pia-Maria Ahonen 
p. 040 596 3087, pia-maria.ahonen@orivesi.fi
ja liikuntapäällikkö 
Roope Marski 
p. 050 421 0992, roope.marski@orivesi.fi

Seuraa tiedotusta www.orivesi.fi

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua, elä-
mänhallintaa sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuottamalla nuo-
risolain ohjaamaa toimintaa niin koulussa, kuin vapaa-ajalla. Nuo-
risopalveluiden keskeisimpiin toimintoihin kuuluvat nuorisotalo- ja 
pienryhmätoiminta, nuorisotyö koulussa, leirit, retket, tapahtumat ja 
nuorisovaltuustotoiminta. Nuorisopalvelut ovat myös tiiviissä yhteis-
työssä lasten ja nuorten parissa toimivien paikallisjärjestöjen ja -yh-
distysten 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

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
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LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut ylläpitävät ja hoitavat liikuntapaikkoja sekä järjes-
tävät ohjattua liikuntatoimintaa. Ajankohtaista tietoa liikuntapalve-
luista ja -paikoista, aukioloajoista sekä käyttövuoroista löydät sivuilta 
www.orivesi.fi

Liikuntapäällikkö Roope Marski
p. 050 421 0992

Vastaava liikunnanohjaaja Salla-Mari Myllykoski
p. 040 133 9210

Hallimestari Ismo Lehvonen
p. 040 568 7627

Liikuntapaikkamestari
p. 050 627 20

LIIKUNTAPAIKAT:

Tarkemmat liikuntapaikkojen osoitteet 
ja tiedot löydät www.orivesi.fi

• Liikuntahalli
• Uimahalli 
• Jäähalli
• Rovastinkankaan tekonurmikenttä
• Rovastinkankaan frisbeegolfrata
• Rovastinkankaan aktiviteettipuisto
• Tenniskenttä
• Suojan urheilukenttä
• Pappilankankaan nurmikenttä
• Valaistut ulkoilureitit ja ladut
• Uimarannat- ja paikat
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LIIKUNTAPALVELUIDEN OHJATUT RYHMÄT
SEKÄ KURSSIT

Liikuntapalveluilla on ohjattua toimintaa ikäihmisille, työikäisille, 
nuorille, lapsille sekä perheille. Ohjattu toiminta on jaettu ryhmiin ja 
kursseihin. Avoimiin ryhmiin ilmoittaudutaan verkkokaupan kautta 
aina yhdelle tunnille kerrallaan. Ilmoittautuminen aukeaa viikkoa 
aikaisemmin ja se tehdään ensisijaisesti netissä www.orivesi.fi -> 
asukkaalle -> liikunta -> ajankohtaista: verkkokauppa. Mikäli sinul-
la ei ole nettiä käytettävissä, voit ilmoittautua soittamalla uimahallin 
aukioloaikoina lipunmyyntiin 040 133 9201. 

Tarjolla oleviin kursseihin ilmoittaudutaan koko kaudeksi 2022-2023 
ja ilmoittautumis- ja hintatiedot löytyvät kunkin kurssin tiedoista.

Lisätietoja saa suoraan ohjaajilta:
Vastaava liikunnanohjaaja 
Salla-Mari Myllykoski p. 040 133 9210
Liikunnanohjaaja 
Kerttu Nieminen p. 044 481 1529
Hankekoordinaattori 
Maarit Petäjämäki p. 041 730 0337

AVOIMET RYHMÄT:

Syyskausi 5.9.-4.12.2022, ei ohjauksia syyslomaviikolla 42.
Kevätkausi 16.1.-16.4.2023, ei ohjauksia talvilomaviikolla 9.

Kertamaksut:
Työikäiset    8,50 €
Opiskelijat ja työttömät 5,00 €
Eläkeläiset   5,00 €
Yli 75-vuotiaat   ilmaiseksi

MAANANTAIN AVOIMET RYHMÄT

Avoimet senioreiden vesijumpat maanantaisin klo 13.00-
13.45 klo 14.00-14.45 uimahallilla
Lempeää mutta tehokasta liikuntaa, joka laittaa koko kropan töihin. 
Tehosteena käytetään erilaisia välineitä kuten pötköjä ja hanskoja. 
Jumpat pidetään terapia-altaassa, missä jalat ylettyvät koko ajan 
pohjaan. Ohjaajana Kerttu Nieminen.

Toiminnallinen treeni nuorille ja työikäisille maanantaisin 
klo 17.00-17.45 liikuntahallilla
Treeni toteutetaan liikuntahallin yläkerrassa hyödyntäen juoksutilaa, 
kuntopalloja, levypainoja, kahvakuulaa sekä oman kehon painoa. 
Koko keholle suuntautuvassa treenissä nostetaan välillä sykettä ja 
haastetaan lihaskestävyyttä monipuolisesti. Treeni toteutetaan
kiertoharjoittelu -tyyppisesti. Oman treenin rasittavuutta voi säädellä 
painoilla ja treeniteholla oman kunnon mukaan. Treeni sopii hyvä-
kuntoisille ja hikisestä treenistä pitäville miehille ja naisille, joilta 
onnistuu niin hypyt kuin juoksutkin.
Ohjaajana Salla-Mari Myllykoski.

Avoin vesibic nuorille ja työikäisille maanantaisin 
klo 19.30-20.15 uimahallilla
Kiinteyttävää, yleiskuntoa kohottavaa, lempeää mutta tehokasta 
jumppaa veden ominaisuuksia sekä erilaisia välineitä hyödyntäen. 
Jumppa ohjataan yhtäaikaisesti sekä terapia- että kuntoaltaassa.
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

TIISTAIN AVOIMET RYHMÄT

Kuntojumppa tiistaisin klo 9.00-9.45 
liikuntahallin squashsalissa
Kuntojumppa on kaikille sopiva perusjumppa, jossa kehitetään li-
haskuntoa ja liikkuvuutta sekä nostetaan hieman sykettä. Liikkeitä 
tehdään seisten sekä lattiatasossa, välineillä ja oman kehonpainolla. 
Kuntojumppa sopii ikäihmisille, aloittelijoille sekä kokeneemmille 
liikkujille, jotka kaipaavat kevyempää kuntoilua. 
Ohjaajana Salla-Mari Myllykoski.
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Avoin tasapainojumppa tiistaisin klo 14.00-14.30 
opiston Klemettisalissa 
Ikäihmisille suunnattu jumppa, jossa harjoitellaan taitoja, joita tar-
vitaan hyvään tasapainoon ja liikkumisen varmuuteen. Ryhmä on 
ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Ohjaajana Maarit Petäjämäki.

KESKIVIIKON AVOIMET RYHMÄT

Avoin seniorivesijumppa keskiviikkoisin klo 8.00-8.45 
uimahallilla 
Lempeää mutta tehokasta liikuntaa, joka laittaa koko kropan töihin. 
Tehosteena käytetään erilaisia välineitä kuten pötköjä ja hanskoja. 
Jumpat pidetään terapia-altaassa, missä jalat ylettyvät koko ajan 
pohjaan. 
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

Äijäjumppa +60 keskiviikkoisin klo 13.30-14.15 
liikuntahallilla
Työikäisille ja eläkeläisille suunnatussa matalankynnyksen terveys-
liikuntaryhmässä laitetaan keho liikkumaan ja vahvistetaan perus-
kuntoa sekä työelämän, että vapaa-ajan tarpeisiin. Jos sinulla on esi-
merkiksi korkeaa verenpainetta tai vyötärö tuntuu liian isolta, tämä 
ryhmä sopii hyvin myös sinulle. Ryhmä on ilmainen, mutta vaatii 
ennakkoilmoittautumisen.
Ohjaajana Jari Venhovaara.

TORSTAIN AVOIMET RYHMÄT:

Kehonhuolto torstaisin klo 15.00-15.45 opiston 
Klemettisalissa
Kaiken ikäisille tarkoitettu rauhallinen kehonhuoltoharjoitus, jossa 
kehittyy lihasvoima, tasapaino ja liikkuvuus. Harjoituksessa hyödyn-
netään liikkeitä pilateksesta. Tunnin lopussa tehdään rentoutus.
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

SUNNUNTAIN AVOIMET RYHMÄT:

Avoin vesijumppa sunnuntaisin klo 15.30-16.15 ja 
klo 16.30-17.15 uimahallin terapia- ja kuntoaltaassa
Kiinteyttävää ja yleiskuntoa parantavaa jumppaa veden ominaisuuk-
sia hyödyntäen. 
HUOM! Ryhmiä ohjataan yhtäaikaisesti terapia- sekä kuntoaltaassa.
Ohjaajana Tarja Ojala.

KURSSIT:

Syyskausi 5.9.-4.12.2022, ei ohjauksia syyslomaviikolla 42.
Kevätkausi 16.1.-16.4.2023, ei ohjauksia talvilomaviikolla 9.
Poikkeukset, hinnat ja ilmoittautumistiedot ilmoitettu erikseen kurs-
sin tiedoissa.

KURSSIT IKÄIHMISILLE 

Senioreiden kuntosalikurssit maanantaisin klo 10.00-11.00 
ja klo 11.00-12.00 liikuntahallin kuntosalilla
Kuntosalilla harjoitetaan eri lihasryhmiä laitteita ja muita välineitä 
käyttäen. Jokainen saa oman kuntosaliohjelman, jonka avulla pys-
tyy seuraamaan kehitystä sekä käytettyjä painomääriä. Ryhmässä 
pyritään nousujohteiseen sekä omatoimiseen harjoitteluun yksilö-
opastuksen avulla. Ryhmä on tarkoitettu kuntosalilla jo jonkin verran 
käyneille henkilöille.
Ohjaajana Salla-Mari Myllykoski.

Tehoharjoittelujakso tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00 
liikuntahallin kuntosalilla
Oletko huomannut arjessasi alkavia toimintakyvyn ongelmia? Tai 
oletko aloittamassa kuntosaliharjoittelua? Jos vastasit kyllä, ilmoit-
taudu mukaan. Harjoittelu tapahtuu pienryhmässä 2 x viikossa = 8 
viikon ajan. Syksyn 2022 tehoharjoittelujakso on 13.9.-3.11.2022 ja 
kevään 2023 tehoharjoittelujakso on 16.1.-9.3.2023. 
Ohjaajana Salla-Mari Myllykoski.

Kuva: Marjo Aspegren Kuva: Jani Taipale
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Liikunta-MIX torstaisin klo 14.00-14.45 (vaihtuva paikka)
Tule mukaan monipuoliselle ja iloiselle liikuntakurssille. Kurssilla pää-
set kokeilemaan ja harrastamaan monipuolisesti eri lajeja kuten sau-
vakävelyä, lumikenkäilyä, kuntojumppaa, kehonhuoltoa, vesijumppaa, 
porrastreeniä ym. Kurssi on ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen. 
Ohjaajana Salla-Mari Myllykoski.

•  Kuntosalikursseille, tehoharjoittelujaksoille sekä liikunta-mix 
ryhmiin ilmoittaudutaan 1.8. alkaen koko kaudeksi suoraan 
vastaavalle liikunnanohjaajalle salla-mari.myllykoski@orivesi.fi 
tai 040 1339210. Hinta on yli 75-vuotiaille ilmainen (henkilölli-
syystodistus esitettävä kassalla) ja muille 50 €. Jokaiselle osallis-
tujalle ladataan kulunvalvontakortti. Mikäli et jo entuudestaan 
omista kulunvalvontakorttia, peritään siitä 5 € pantti.

KURSSIT PERHEILLE

Vauvauinti maanantaisin klo 17.30-18.00 uimahallilla
Vauvauinti on lapsen ehdoilla tapahtuva aktiivinen leikkihetki puh-
taassa ja lämpimässä vedessä koulutetun ohjaajan turvallisessa 
ohjauksessa. Ihanteellisin vauvauinnin aloitusikä on 3-5 kuukautta. 
Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua 
enemmän. Vauvauinnin aloittamisen ei ole yläikärajaa.
Lapsen tulee painaa vähintään 5kg, jotta hän pysyy lämpimänä vä-
hintään 32 asteisessa vedessä. Vauvauinnin tavoitteena on tutustut-
taa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden 
ystävä. Toiminnan sisällöt suunnitellaan aina lapsilähtöisesti kehi-
tykselliset ja yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Lapsella on myös 
mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia kehittymässä olevia kykyjään 
veden mekaniikkaan ja lainalaisuuksiin tutustuen.
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

Naperouinti maanantaisin klo 18.00-18.30 uimahallilla
Naperouintiryhmä on tarkoitettu 1,5–3-vuotiaille lapsille. Leikkien, 
laulujen ja temppujen lomassa harjoitellaan uinnissa tarvittavien 
perustaitojen alkeita antaen eväitä myöhempää uimataidon oppi-
mista varten.
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

Perhe-/naperouinti maanantaisin klo 18.30-19.00 
uimahallilla
Perheuintiryhmä on tarkoitettu 1-3 - vuotiaille naperoille sekä heidän 
vanhemmille sisaruksille, joiden ikä on alle 5 vuotta. Leikkien, laulujen 
ja temppujen lomassa harjoitellaan uinnissa tarvittavien perustaitojen 
alkeita antaen eväitä myöhempää uimataidon oppimista varten. 
Ohjaajana Kerttu Nieminen.

• Vauva-, napero- ja perheuintikursseille ilmoittaudutaan 1.8. al-
kaen koko kaudeksi Oriveden kaupungin verkkokaupan kautta. 
Kausimaksu on 50 €, joka maksetaan lipunmyyntiin ensimmäi-
sellä uintikerralla. Tämän lisäksi tulee jokaisen aikuisen ostaa 
uimahallilta joko kertalippu tai esim. 10 X kerran sarjakortti. 

KURSSIT LAPSILLE

Taiturit on monipuolinen liikuntaryhmä 3-6-vuotiaille. Taitureissa 
harjoitellaan leikin kautta liikkumisen perustaitoja, palloillaan, 
temppuillaan, jumpataan tai vaikka tanssitaan vaihtuvan teeman 
mukaisesti. Taitureiden harjoitusten aikana vanhemmat voivat huo-
lehtia omasta kunnostaan maksutta liikuntahallin kuntosalilla. Kurs-
sille ilmoittaudutaan 1.8. alkaen Oriveden kaupungin verkkokaupan 
kautta.
Ohjaajana Maarit Petäjämäki.
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YHDISTYSTOIMIJOIDEN KAIKILLE AVOIN HARRASTUSTOIMINTA

ORIVEDEN NAISVOIMISTELIJAT RY
Jumppamix tiistaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasali 
6.9.2022-18.4.2023
Body Stretch torstaisin klo 18-19 yhteiskoulun juhlasali
8.9.2022-20.4.2023
ohj. Taija Heletoja
Kausimaksu 50€ sis. mol. jumpat
Perhetemppuilu 2-4-vuotiaat keskiviikkoisin klo 16.45-17.30
Kultavuoren koulun liikuntasali
7.9.2022-19.4.2023
ohj. Kaisa Niemi-Virtanen
Kausimaksu 30€/perhe
Yhteyshenkilö pj. Raija Saarelainen 
puh. 040 759 8046
Facebook:Oriveden Naisvoimistelijat 

ORIVEDEN SEUDUN  
LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY
Retkeilemme lähelle ja joskus kauemmaskin Suomea, aiheina mm. 
linnut ja suojelualueet. Järjestämme esitelmiä, valokuvailtoja ja 
muita tapahtumia mm. pörriäisistä, metsistä ja energia-asioista. 
Järjestämme linnunpönttötalkoot joka vuosi ja annamme lausun-
toja. Olemme Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, joka 
toimii myös Juupajoella.
Ota yhteyttä tiedottajaan jyrki.heimonen@aarnipaja.fi, 050 5500 369.
www.orivedenluonto.fi, myös fb:ssa.

ERÄJÄRVEN URHEILIJAT RY
Erälinna, Eräjärventie 1654, Eräjärvi
EräU järjestää monipuolisesti harraste- ja kuntoliikuntaa lapsille
 ja aikuisille. Tarkemmat ryhmätiedot www.erajarvenurheilijat.com 
sekä FaceBook: Eräjärven Urheilijat ry
Yhteyshenkilö: Anu Lemmetty 040 518 0066, 
sähköposti erajarvenurheilijat@gmail.com

HIRSILÄN PYRKIVÄ RY
Puheenjohtaja Martti Valtonen, yleisurheilu ja kuntoilu, 
p. 040 509 8152, martti.valtonen@gmail.com. 
Sihteeri Matti Salminen, jalkapallo, p. 040 545 6243, 
mjpsalminen@gmail.com

HIRSILÄN SEUDUN KYLÄT RY.
Juhani Viitaniemi
Kustaankulma 64, 35320 Hirsilä
p. 044 0131 153
hirsilanseudunkylat@gmail.com
viitaniemenjussi@gmail.com

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

TALVIAISTEN SEUDUN KYLÄYHDISTYS
Talviaisten Talo on monipuolinen harrastus-, kokoontumis- 
ja kokouspaikka. Talolla jumpataan, joogataan, entisöidään huone-
kaluja ja järjestetään toritapahtumia ja kirppareita.
Seniorit, Längelmäen Veteraanikuoro, Tanhuryhmä Talviaiset ja 4H 
kokoontuvat ja harjoittelevat talolla.
Tapahtumista ilmoitetaan Oriveden Sanomien MeNyt-sivulla.
Yhteyshenkilö Heikki Salomaa p. 0400233746, 
heikki.salomaa@tpnet.fi
kotiseudut.fi/talviaistenseudunky
www.facebook.com/talviainen

YLÄ-HÄMEEN TAITEILIJASEURA 
Järjestää säännöllistä näyttelytoimintaa sekä opintomatkoja ym.
Yhteyshenkilöt: puheenjohtaja Timo Musturi, 
timo.musturi@gmail.com
Sihteeri Leila Lehtonen  leila-lehtonen@hotmail.com

ERÄJÄRVEN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ
JunnuTupis alakouluikäisille ma 5.9.-21.11. 2022 ja 9.1.-17.4.2023 
klo 16.30-18.00.
Tupateatteri aikuisille ma 5.9.2022-17.4.2023 klo 18.00-20.30.
Näytökset keväällä Eräjärven Seuratalolla, Eräpyhäntie 937.
Rönnin Kesäteatteri kaikenikäisille ma 22.9.2022-6.7.2023 
klo 18.00-20.30.
Näytökset kesä-elokuussa Rönnin huvikeskuksessa, Eräjärventie 94.
Nämä ovat myös Oskon harrastusryhmiä. Tarkemmat päivämäärätie-
dot löydät opinto-ohjelmasta tai www. opistopalvelut.fi/orivesi
Uutena keskiviikkoisin NuortenTupis teatteriryhmä nuorille, lisätie-
toja ohjaaja Taavi Simoselta p. 041 363 3355.
Yhteyshenkilö Anne Kahelin 0400 834 692 TAI info@erajarventeatterit.fi
https://erajarventeatterit.fi

ORIVEDEN REUMAYHDISTYS RY
Allasjumppa jäsenille uimahallilla ma 16.30 - 17.00 ja to 11.00 - 11.30.
Yhteyshenkilö Pirjo Koskinen 041 5066 040 tai  
koskinenpirjo62@gmail.com
www.orivedenreuma.reumaliitto.fi
Facebook: Oriveden Reumayhdistys

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

ORIVEDEN TEATTERIYHDISTYS RY 
Satuteatteri kokoontuu ke klo 17.00-19.15 ja la klo 12.00-14.15. 
Aikuisten teatteriryhmä kokoontuu ti ja to klo 17.00-19.15.
Sanan Mahti -runolausuntaryhmä kokoontuu ke klo 14.30-16.45. 
Kaikki kokoontuvat Oriveden Suojalla. Nämä ovat Oskon harrastus-
ryhmiä. Tarkemmat päivämäärätiedot löydät opinto-ohjelmasta tai 
www. opistopalvelut.fi/orivesi
Yhteyshenkilö Kari Honkanen p. 0400795707 tai 
honkasenkari@gmail.com
Facebook: Oriveden teatteri
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JUUPAJOEN KUNNAN VAPAA-AIKAPALVELUT

KULTTUURI
Juupajoen kunnan vapaa-aikapalvelut huolehtivat kulttuuritoi-
minnan ja taiteen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä 
yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, järjestöjen, yritysten ja eri 
toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapah-
tumia ja retkiä.

NUORISOTYÖ
Nuorisotoimen tehtävänä on järjestöjen nuorisotoiminnan
tukeminen, nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö sekä nuorisotoi-
minnan järjestäminen. Kunnan nuorisotoimintaan kuuluu kerho-
toiminta, nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö sekä loma-aikojen 
leiri- ja retkitoiminta. Nuorisotoimen tiloina toimii Vapaa-aikatalo 
(Kirkkotie 1) sekä Koulunuokkari Hupari (Koulutie 1).

LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntatoimen tehtävänä on ohjatun liikuntatoiminnan järjestämi-
nen, seurojen liikuntatoiminnan tukeminen sekä liikuntapaikkojen 
ylläpito. Kunnassamme sijaitsee laadukas ja nykyaikainen kuntosali 
uusitun liikuntahallin yhteydessä. Koulukeskuksen pihaympäristös-
sä on myös parkourpuisto, jalkapallokenttä, kaukalo ja frisbeegolfra-
ta kuntalaisten vapaassa käytössä. 

Vapaa-aikapalveluista vastaa vapaa-aikakoordinaattori. Hänet 
tavoittaa puhelimitse numerosta 040-774 6443 ja liikuntahallin 
vahtimestarin numerosta 050-553 7245 tai 040 7746 450. Va-

paa-aikakoordinaattorin toimisto sijaitsee kunnanvirastolla,
osoite on Koskitie 50, 35500 Korkeakoski. Ajankohtaista tietoa kult-
tuuri-, 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.

Aukioloajat (omatoimi + asiakaspalvelu):
ma-pe 8-20
la-su 8-16

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

Yhteystiedot:
Kirkkotie 1, 35500 Korkeakoski
puhelin 050 432 4020, sähköposti kirjasto@juupajoki.fi
facebook.com/Juupajoenkirjasto
instagram.com/juupajoenkunnankirjasto
www.juupajoki.fi/palvelut/kirjasto

Tervetuloa!

Uuden vapaa-aikatalon tilat toimivat sekä nuorisotilana, että mieluisana 
kokoontumispaikkana eri toimijoille ja tapahtumille



Merikanto-opisto on kuuden kunnan alueella toimiva taideoppilai-
tos, joka järjestää Orivedellä musiikin laajan oppimäärän mukaista 
taiteen perusopetusta. Orivedellä opetusta saa seuraavissa soitti-
missa: viulu, alttoviulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, 
piano, kitara, sähkökitara ja lyömäsoittimet. 

Opetuksessa painottuu henkilökohtainen soitto-opetus, jonka ta-
voitteet suunnitellaan yhdessä oppilaan kanssa. Henkilökohtaisten 
soittotuntien lisäksi musiikkiopiston oppilaat soittavat orkestereissa 
ja pienemmissä yhtyeissä, opiskelevat musiikin perusteita sekä esiin-
tyvät musiikkiopiston omissa konserteissa ja muissa tilaisuuksissa. 
Opisto järjestää vuosittain kaikkien toimipisteiden yhteisen, yli 200 
soittajan orkesterileirin Virroilla. Lukuvuosi 2022-2023 on Merikan-
to-opiston 50-vuotisjuhlavuosi. 

Hakuaika uusille oppilaille on vuosittain huhti-toukokuussa, mutta mah-
dollisille vapaille paikoille otetaan oppilaita myös kesken lukuvuoden. 

Hakeminen nettilomakkeella: merikanto.eepos.fi 

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

ORIVEDEN TOIMIPISTE 
Apulaisrehtori Johanna Raivio puh. 044 7151057

Oriveden toimipisteen opetuspaikat 
Oriveden yhteiskoulu (Opintie 1)
Kultavuoren koulu (Koulutie 20)
Orivesi-talo (Keskustie 26, 2. krs)

Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@meriko.fi

www.merikanto-opisto.fi

MONIPUOLISTA TOIMINTAA
JÄRJESTÖJEN TALOLLA

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

 Paikalliset yhdistykset järjestävät talossa toimintaa kaikenikäisille.

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

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

TERVETULOA
JÄRJESTÖJEN TALOLLE!
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Tervetuloa tunnelmalliseen kädentaitojen taloon. 
Taitokeskus Orivesi sijaitsee keskeisellä paikalla 
Oriveden keskustassa Auvisen talossa. Meillä on 
mukava harrastaa tai ihan vaan nauttia yhdessä-
olosta käsitöiden parissa. 

Taitokeskus Orivesi on täynnä toimintaa ympäri 
vuoden. Tule kursseillemme, käsityö- ja muotoilu-
koulun oppilaaksi, kutomaan valmiisiin loimiin, 
nikkaroimaan höyläpenkkihuoneeseemme tai 
yläkertaamme käsityö- ja taidenäyttelyihin.

Taitokeskus Oriveden loimiin mahtuu monen-
laisia unelmia. Kutomossamme on 12 kangaspuut. 
Erikoisuutena isot paineilmalla toimivat matto-
puut, joilla voit kutoa lähes kaksi metriä leveää 
mattoa. Inspiroidu loimitarjonnastamme ja toteuta 
itsetehty matto, villahuopa, pellavapyyhkeitä, 
pöytäliinoja tai ryijy. 

VARAA OMA KUDONTA-AIKA  
Ohjaamme ja autamme sinut alkuun.

TAITOKESKUS ORIVESI 
AUVISEN TALO

Keskustie 37, 35300 Orivesi 
Taitokeskus Orivesi  050 433 8681 

Myymälä ja matkailuinfo  050 355 9272

Avoinna ma-pe 10-17 ja la 10-14 

Oriveden taitokeskuksessa voit kokea tekemisen 
iloa monella tapaa. Ilmoittaudu kursseillemme ja tule 
opettelemaan uusia käsityötaitoja mukavaan seuraan. 
Kurssimme sopivat kaikenikäisille, niin aikuisille kuin 
lapsille ja myös aloittelijoille. Tarvitset vain uskallusta  
aloittaa – kaikki materiaalit ja tarvittavat työvälineet 
löytyvät taitokeskuksesta.

ILMOITTAUDU KURSSEILLEMME 
www.taitopirkanmaa.fi/orivesi

yhdessäoloa
onnistumisen iloa
kädentaitoja
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Ohjaamme ja autamme sinut alkuun.
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AUVISEN TALO

Keskustie 37, 35300 Orivesi 
Taitokeskus Orivesi  050 433 8681 

Myymälä ja matkailuinfo  050 355 9272

Avoinna ma-pe 10-17 ja la 10-14 
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opettelemaan uusia käsityötaitoja mukavaan seuraan. 
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lapsille ja myös aloittelijoille. Tarvitset vain uskallusta  
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ILMOITTAUDU KURSSEILLEMME 
www.taitopirkanmaa.fi/orivesi

yhdessäoloa
onnistumisen iloa
kädentaitoja

HAE OPPILAAKSI Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsään  
UUTTA ORIVEDELLÄ aikuisten käsityökouluryhmä

Haku lukuvuodelle 2022-2023  
www.taitopirkanmaa.fi 
https://napsa.inschool.fi 
 
OPETUSRYHMÄT   
TAITOKESKUS ORIVESI - AUVISEN TALO

Maanantai klo 13.30-15.00, OMAP1, ikäryhmä 2013-2015 syntyneet 
Maanantai klo 15.15-16.45, OMAP2, ikäryhmä 2013-2015 syntyneet 
Maanantai klo 17.15-19.30, OMAP3, ikäryhmä 2009-2012 syntyneet 
Tiistai klo 13.30-15.00, OTIP4, ikäryhmä 2013-2015 syntyneet 
Tiistai klo 15.30-17.45, OTIP5, ikäryhmä 2009-2012 syntyneet 
Keskiviikko klo 14.45-17.00, OKES, ikäryhmä 2005-2008 syntyneet 
Keskiviikko klo 17.30-19.45, OKEA, ikäryhmä aikuiset
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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 Oriveden kirjasto
Eerolantie 2    Keskustie 23
parittomat torstait klo 10.00-11.30  parilliset tiistait klo 10.00-11.30

Syksyn 2022 opastuspäivät  Syksyn 2022 opastuspäivät

15.9.2022    20.9.2022
29.9.2022    4.10.2022
13.10.2022    18.10.2022
27.10.2022    1.11.2022
10.11.2022    15.11.2022
24.11.2022    29.11.2022
8.12.2022    13.12.2022

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

Opastusta myös Talviaisten talolla,
Tiihalanniemi 161
Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oletko innostunut käyttämään tietokonetta omaksi iloksi ja hyödyksi ja haluat kehittää 
taitojasi? Haluatko auttaa muita seniori-ikäisiä löytämään iloa ja hyötyä kännyköistä, table-
teista tai ”läppäreistä”??

Lisätietoja: yhdistyssihteeri@mukanetti.net tai Oriveden Seudun Kansalaisopisto 
piia.leppanen@orivesi.fi
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Taitto ja paino:
Oridea Oy
Kannen kuva:
Jenni Koponen

Orivesi harrastaa!

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 KAMPUS   orivedenkampus.fi
ORIVEDEN PALVELUTALO  orivedenpalvelutalo.fi
MUKANETTI    mukanetti.net


