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PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

ARTISTI-ILLAT

• Voimaa
lantionpohjaan naisille
Feldenkrais® -menetelmällä

• Anssi Kela

• Suomalainen eroseminaari
• Sointukylpy
• Aikuisten unikoulu
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• Stam1nan Antti Hyyrynen
• Mikko von Hertzen
• Paleface
Artistit puhumassa musiikista
omin sanoin.

LASTEN KURSSEJA

TEKEMISTÄ KÄSILLE

• Lasten jooga koululaisille

• Kintsugi

• Kaupunkisuunnittelua

• Hedelmien taidekaivertaminen

• Kokoa oma zine-lehtinen

• Yksilöllisiä koruja

• Lasten leirit hiihtolomalla
ja kesän alussa

• Nikkarointia
• Kollaasimaalaus
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TÄRKEÄÄ TIETOA OPISKELIJALLE
Infopisteen
asiakasneuvonta
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
p. 010 279 5080
www.opisto.kalliola.fi
opisto@kalliola.fi
Aukioloajat
Ma–ke 10.00–16.00
To 10.00–18.00

Henkilökunta
Rehtori
Heikki Tulkki
opintoneuvonta,  
erityisesti kielet
p. 050 477 7247
heikki.tulkki@kalliola.fi
Vastaava asiakasneuvoja
Theodoros Kyriopoulos
Ma–ke 10.00–16.00
To 10.00–18.00
p. 010 279 5080
theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi
Suunnittelijaopettaja
Piia Surakka
opintoneuvonta
puhelinaika ke 10–12
kulttuuri, taideaineet
ja kädentaidot
p. 046 850 0766
piia.surakka@kalliola.fi
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Suunnittelijaopettaja
Anna Rantinoja
opintoneuvonta
puhelinaika pe 10–12
liikunta, hyvinvointi ja ruokakulttuuri
p. 050 471 3370
anna.rantinoja@kalliola.fi

Vahtimestarit
Vahtimestari Henry Aalto
Ma–to 8.00–16.00
Pe 8.00–14.00
p. 040 770 9961
henry.aalto@kalliola.fi
Iltavahtimestari
p. 040 766 8101
iltavahtimestari@kalliola.fi

Kevätlukukausi
• 11.1.–18.4.
(Talviloma 22.–28.2.,
ei opetusta 1.4.)
• Kevätekstrat 19.4.–30.5.
(ei opetusta 30.4., eikä 13.5.)
• Kesäkurssit 31.5.–23.6.

Oppitunnin pituus
Oppitunti on 45 min. Viikonloppukurssien kokonaistuntimäärässä on huomioitu tauot.

Kurssitarvikkeet
Oppikirjat ja muun opiskelussa
tarvittavan materiaalin opiskelijat
hankkivat itse, jollei kurssin
kohdalla ole toisin mainittu.

Opetusta myös verkossa
Monet kursseistamme järjestetään
lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä,
jolloin lähiopetus striimataan
verkkoon. Ilmoittautua voi joko
verkko- tai lähiopetukseen.
Verkkokurssit opetetaan Zoomin
kautta. Tarvitset tietokoneen,
tabletin tai puhelimen internetyhteydellä. Tarkemmat ohjeet
Zoomin käytöstä saat ennen kurssin
alkua sähköpostilla. Huolehdithan,
että annat sähköpostiosoitteesi,
kun ilmoittaudut.
Verkkokurssin symboli on uv

Vakuutukset
Opistolla ei ole opiskelijoille
tapaturmavakuutusta. Opisto
ei myöskään vastaa opiston
käyttämissä tiloissa säilytettävistä
opiskelijoiden keskeneräisistä tai
valmiista töistä eikä työvälineistä.

Todistukset
Opiskelija voi kurssin päätyttyä tilata
osallistumistodistuksen opiskelustaan.
Kurssitodistus maksaa 8 euroa.
Todistus lähetetään kotiin.

MUUTA
TÄRKEÄÄ
Olemme varautuneet keväällä
mahdollisesti jatkuvaan
koronaepidemiaan.
Mikäli viranomaiset kehottavat
siirtymään etäopetukseen,
suurimmassa osassa kursseja
on tähän mahdollisuus ja valmius,
ja kursseja jatketaan poikkeustilan
mahdollistamalla tavalla.
Kurssien siirtyminen etäopetukseen
viranomaisohjeiden vuoksi ei
oikeuta maksupalautuksiin
muissa kuin poikkeustapauksissa.
Mikäli kurssilaisella ei ole
laitteiden tai osaamisen puutteen
vuoksi mahdollisuutta osallistua
etäopetukseen, pyydämme
ottamaan yhteyttä asiakasneuvontaan.

Voit ostaa lahjakortin
opiston kurssille
ystävällesi,
perheenjäsenellesi
tai sukulaisellesi
opiston infosta.

Julkaisemme
uusia kursseja
myös kauden aikana.
Katso tarkemmin
www.opisto.kalliola.fi.

SEURAA MEITÄ
JA EHDOTA KURSSEJA
FACEBOOKISSA!

Jos haluat antaa
Kalliolan kansalaisopiston
kurssin lahjana vähävaraiselle
opiskelijalle, eläkeläiselle
tai maahanmuuttajalle,
voit tehdä sen Palanen
elämää -verkkokaupassa,
palanenelamaa.fi

Kalliolan kansalaisopisto on yksi Suomen setlementtiliikkeen 14 kansalaisopistosta.
Opistoa ylläpitää Kalliolan Setlementti ry. Kalliolan kansalaisopiston johtokunta, katso verkkosivuiltamme www.opisto.kalliola.fi
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OPETUSPAIKAT
Suurin osa kursseista pidetään
Kalliolan setlementtitalossa,
Sturenkatu 11 (sisäänkäynti pääovesta).
Ulkopuoliset opetuspaikat on mainittu
kurssien yhteydessä erikseen.

Kalliolan setlementtitalo
Sturenkatu 11
00510 Helsinki

Kivimottis
Varustuksentie 5
00940 Helsinki

Shakta joogakoulu
Työpajankatu 10 A
00580 Helsinki

Asukastalo Lava
Biologinkatu 5
00790 Helsinki

Louhelan setlementti
Louhelankuja 3
04400 Järvenpää

Tilajakamo
Bulevardi 31
00180 Helsinki

Helsingin
Astanga joogakoulu
Kolmas linja 21 C
00530 Helsinki

Metropolia AMK
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

TribalTanssiKeskus
Vanha Talvitie 19 A
00580 Helsinki

Pihlajamäen nuorisotila
Moreenitie 2
00710 Helsinki

Viikin monitoimitalo
Maakaari 3
00790 Helsinki

Helsingin
Rudolf Steiner -koulu
Lehtikuusentie 6
00270 Helsinki
Katajanokan liikuntahalli
Merikasarminkatu 1
00160 Helsinki

Pilates Wing
Eerikinkatu 29
00180 Helsinki

Kestävää kehitystä Kalliolan kansalaisopistossa
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Kalliolan kansalaisopistolle myönnettiin 14.3.2017 Okka-säätiön Vapaan sivistystyön Kestävän kehityksen sertifikaatti. Kalliolan
kansalaisopiston toiminnassa kestävä kehitys pohjautuu setlementtiarvoihin ja Kalliolan setlementin strategiaan. Kestävä kehitys
on luontaisesti osa vapaan sivistystyön aatemaailmaa, tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia
sekä moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden toteutumista.

ILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN KURSSIT
Ilmoittautuminen kevään
kursseille on käynnissä
• verkossa www.opisto.kalliola.fi
tai suoraan
www.opistopalvelut.fi/kalliola

Tutustu maksukäytäntöön, alennusja peruutusehtoihin, opetusajankohtiin
sekä kurssitarvikkeisiin ilmoittautumisen
yhteydessä. Kaikille kursseille on
ilmoittauduttava etukäteen.

ALENNUKSET
Jos olet oikeutettu kurssimaksun
alennuksiin, ota yhteyttä asiakasneuvontaan ennen maksamista.
• Alennus myönnetään aina
kurssin normaalihinnasta.

• infopisteen asiakasneuvonnassa,
p. 010 279 5080, Sturenkatu 11

• Ilmoittautuminen on aina sitova
(katso peruutusehdot). Ilmoittautuessasi
sitoudut maksamaan kurssimaksun
14 päivän kuluessa.

Huom! Kursseille ei voi ilmoittautua
sähköpostin eikä Facebookin kautta.

• Kurssipaikka on henkilökohtainen
eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

• Alennuksia ei anneta takautuvasti
eikä päällekkäisiä alennuksia myönnetä.

• Kurssin ollessa täynnä voit ilmoittautua
varasijalle. Ilmoitamme vapautuneista paikoista varasijoilla oleville ilmoittautumisjärjestyksessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli emme saa vastausta kurssipaikan vastaanottamisesta kahden arkipäivän
sisällä, tarjoamme kurssipaikkaa seuraavana jonossa olevalle.

• Verkon kautta ilmoittautuessa ohjelma
vaatii myös henkilötunnuksen loppuosan ilmoittamista. Jos et halua ilmoittaa
sitä tai sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit ilmoittautua asiakasneuvonnassa.

• Alle 30 euron hintaisista kursseista
ei myönnetä alennuksia.

• Ilmoittautuminen kevään
2021 opintosetelikursseille
Keskiviikkona 16.12. klo 10.00 alkaen
vain asiakasneuvonnassa,
Sturenkatu 11 (ks. tarkemmin s. 11).

• Kurssin peruuntumisesta tai aikataulumuutoksista ilmoitetaan opiskelijoille
ensisijaisesti tekstiviestillä tai
sähköpostitse.
• Kurssin alkamisesta ei tiedoteta
opiskelijoille erikseen.
• Poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa
toimistoon erikseen. Kurssipaikkaa
ei menetä poissaolojen vuoksi.

• Alennus ei koske mahdollista
materiaalimaksun osuutta.

• Kevätekstrakursseista ja kesäkursseista
ei myönnetä alennuksia.
• Työttömille myönnetään 30 % alennus,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita. Työttömyys todistetaan paperisen maksupäätöksen, Oma asiointi -palvelun paperitulosteen tai jommankumman sähköisen version
avulla. Merkintä ilmoittautumislomakkeen
kohtaan ”työtön” ei ole riittävä, vaan ota
ensin yhteys asiakasneuvontaan alennuksen saamiseksi.
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sen mukaan kulttuuriseteleillä ei voi maksaa
kielikurssien, tietotekniikan, vauvaliikunnan
eikä mindfulness- tai rentoutuskurssien
opintomaksuja. Huom! Smartumin korttimaksut siirtyvät mobiiliin, kun korttimaksaminen päättyy vuoden 2020 lopussa.
Vuonna 2021 kaikilla Smartumin korttikäyttäjillä on maksutapana käytössä SmartumPay-sovellus, eikä korttimaksuja voi enää
vastaanottaa.
• Opiskelijoille, varus- ja siviilipalvelusmiehille myönnetään 30 % alennus, ellei
kurssin kohdalla toisin mainita. Opiskelija-,
varusmies- tai siviilipalvelusstatus todistetaan opiskelijakortilla tai muulla oppilaitoksen myöntämällä dokumentilla, varusmiestai siviilipalveluskortilla.
• Cityshoppari-kortilla myönnetään 20 %
alennus yhdestä kurssista kalenterivuoden
aikana, ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
Kortti on esitettävä asiakasneuvonnassa
ennen kurssin alkua.
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• Osan kursseista voi maksaa Smartum,
TyKy- tai Virikeseteleillä, Epassilla, TykyOnlinella sekä Smartum- ja Ticket Mind&
Body -korteilla. Kulttuurin maksuvälineitä
voi käyttää kulttuurin, kuvataiteiden ja muotoilun, käsitöiden ja askartelun, ilmaisutaidon, musiikin sekä liikunnan ja tanssin
kurssien maksamiseen. Verottajan päätök-

• Tarkistathan asiakasneuvonnasta seteleiden soveltuvuuden kurssimaksusi maksamiseen. Näillä maksuvälineillä maksettaessa
ei ole oikeutta alennuksiin eikä maksettuja
maksuja palauteta.
• Opiston kursseille on saatavilla lahjakortteja. Lahjakortin voi ostaa ja lunastaa asioimalla opiston asiakaspalvelussa
osoitteessa Sturenkatu 11.

PERUUTUSEHDOT
• Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai
kurssilta pois jääminen ei ole peruminen.
Peruutus on tehtävä viimeistään 8 vuorokautta ennen kurssin alkamispäivää.
• Kurssimaksu palautetaan vain, jos kurssi
ei toteudu tai jos olet perunut osallistumisen
kurssille viimeistään 8 vuorokautta ennen
kurssin alkamispäivää tai ennen kurssin koh-

dalla mainittua muuta peruutuspäivää joko
verkossa perumislomakkeella, sähköpostitse (sähköpostiperuutus kuitataan vastausviestillä), opiston toimistossa tai kirjeitse.
Mikäli peruutus tehdään tämän ajankohdan jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun.
Huom! Opisto ei ota peruutuksia vastaan
puhelimitse.
• Smartum-, Tyky- tai Virikeseteleillä, Epassilla ja Tyky-Online tai Smartum- ja Ticket
Mind&Body -korteilla maksettuja kurssimaksuja ei palauteta.
• Perumatta jääneen kurssin maksu on
perintäkelpoinen. Perintää hoitaa Svea
Ekonomi. Maksumuistutuksesta ja -kehotuksesta veloitamme 5 euroa.
• Jos olet ehtinyt maksaa kurssimaksusi ja
kurssi ei toteudu opistosta johtuvista syistä,
ilmoita tilinumerosi asiakasneuvontaan sähköpostitse osoitteeseen opisto@kalliola.fi.
• Yhtä peruuntunutta opetuskertaa ei korvata eikä siitä tehdä maksupalautusta.
• Opisto ei vastaa sali- tai muiden tilavuorojen peruutuksesta, jotka johtuvat opistosta riippumattomista syistä.

MAKSAMINEN
Kurssi maksetaan tilille
FI55 5780 0720 216766 / OP-Pohjola.
Maksun saaja on
Kalliolan kansalaisopisto.
Maksuehto on 14 pv netto.
• Jos ilmoittaudut verkossa, sinulle lähetetään automaattinen ilmoittautumisvahvistus. Saat erikseen laskun sähköpostiisi muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta. Voit myös maksaa kurssimaksun halutessasi heti verkkopankissa. Erillistä paperilaskua ei lähetetä,
ellet ole estynyt ottamaan vastaan sähköistä laskua. Älä muuta laskun loppusummaa ilman, että otat ensin yhteyttä
asiakasneuvontaan.
• Jos ilmoittaudut puhelimitse, sinulle
lähetetään lasku sähköpostiisi. Paperilasku lähetetään ainoastaan, jos olet estynyt ottamaan vastaan sähköistä
laskua.
• Laskun voi maksaa myös asiakasneuvonnassa pankki- tai luottokortilla.
Opisto ei vastaanota käteismaksuja.

Pidätämme oikeudet opinto-ohjelman
painamisen jälkeen tulleisiin muutoksiin.

OPINTOSETELIKURSSIT
Kevään kursseille jaetaan rajoitettu
määrä 50 euron arvoisia opintoseteleitä.
Kurssipaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Opetushallitus on myöntänyt Kalliolan
kansalaisopistolle opintoseteliavustusta.
Pienituloiset seniori-ikäiset (63+), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat voivat
saada 50 euron alennuksen tietyistä kursseista (katso luettelo vieressä). Jos olet
oikeutettu alennukseen, tule ilmoittautumaan keskiviikkona 16.12. klo 10.00 alkaen infopisteen asiakasneuvontaan,
Sturenkatu 11. Ota mukaan henkilötodistus
ja eläkekortti tai todistus työttömyydestä.
Alennusperuste tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelija voi käyttää
edun vain yhteen kurssiin lukukauden aikana. Opintosetelin eli alennuksen arvo on
50 euroa ja sen voi käyttää osana vieressä
mainittujen kurssien kurssimaksua.
Huom! Mikäli koronan vuoksi joudumme
pitämään opintoseteli-ilmoittautumisen
ajankohtana Setlementtitalon suljettuna,
otamme opintoseteli-ilmoittautumiset vastaan sähköpostitse osoitteeseen opisto@
kalliola.fi.

Opintosetelikurssit  
Viikoittain kokoontuvat kieliryhmät
(ei koske suomen kursseja)
Afro, edistyneet
Butotanssi B
Joogaa mindfulnessin hengessä
Ikonimaalaus
Vahvistava jooga A tai B
Vahvistava jooga senioreille
Venytellen vetreäksi
Seniorin tasapaino, voima ja liikkuvuus
Asahi terveysliikunta, alkeet A
Virkistävä hathajooga
Kalligrafiakurssi – Kirjaimia kyrillisin
vivahtein, lyhytkurssi
Kuntonyrkkeily alkeet tai jatko A
Lempeä hathajooga C
Kitaransoittoa aikuisille,
alkeiden jatkokurssi
Pilates, alkeet
Pilates, alkeet senioreille
Pilates, keskitaso
Puutyöt
Taiji Quan
Öljyvärimaalaus
Kuntotanssi
Poplaulu
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KIELET

KIELET
Opiston kielikurssit on ryhmitelty eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasojen
mukaisesti. Kunkin kurssin kohdalla on
mainittu kyseisen kurssin tavoitetaso. Tarkemmat kurssikuvaukset, aihepiirit ja rakenteet, löytyvät internetsivuilta kyseisen
kurssin kohdalta. Jos olet epävarma siitä,
minkä tasoiselle kurssille sinun olisi parasta osallistua, kysy opintoneuvonnasta.

Perustaso, selviytyjän taso
Perustason kielitaidon saavuttaminen vie
kielestä riippuen noin 3–6 vuotta. Perustason
kursseilla opiskellaan monipuolisesti käytännön
kielitaitoa, jolla selviää arkielämän tilanteissa.

A1
Aloitat kokonaan uuden kielen tai olet
opiskellut kieltä hyvin vähän. Ymmärrät
muutamia sanoja, lyhyitä lauseita ja kysymyksiä. Osaat kertoa jotain itsestäsi. Puheessa on taukoja, sanoja on vaikea löytää ja ääntäminen on vaikeaa.

A2
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Ymmärrät selkeää ja yksinkertaista puhetta
ja tekstiä. Selviät yksinkertaisissa puhetilanteissa. Ääntäminen voi tuntua vaikealta.

Kieliopissa on vielä korjattavaa, mutta tunnet perusasiat.

Ylin taso,
taitavan kielenkäyttäjän taso

Keskitaso,
itsenäisen kielenkäyttäjän taso

Ylin taso sisältää erikoiskursseja,
joilla syvennetään hyvää kielitaitoa.

Keskitason kurssit sopivat jatkoksi perustason
käyneille tai lukion lyhyen kielen jatkoksi.
Keskitason kursseilla saattaa opistossa olla
erilaisia painotuksia, jotka selviävät kyseisen
kurssin esittelytekstistä.

B1
Ymmärrät tavallisia aiheita käsittelevän
tekstin ja puheen pääasiat. Selviydyt arjessa sekä puhumalla että kirjoittamalla. Kieliopissa on vähän virheitä. Ääntäminen on
ymmärrettävää ja sanavarasto melko laaja.

B2
Ymmärrät yleiskieltä kaikissa tilanteissa.
Puhut ja kirjoitat kieltä selkeästi ja kohteliaasti. Hallitset hyvin kieliopin ja sanaston.
Pysytyt osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin aktiivisesti.

C
Olet lähellä syntyperäisen puhujan tasoa.
Ymmärrät kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Pystyt puhumaan ja kirjoittamaan melkein mistä aiheesta tahansa.
Kielellinen ilmaisusi on laajaa ja hallitset
kieliopin hyvin.

KIELET
• Huomaa espanjan- ja
englanninkieliset meditaatio- ja
liikuntakurssimme ks. s. 36 ja 47

ARABIA
120501K

Arabian alkeet
uv Verkkokurssi
Ke 19.00–20.30
13.1.–7.4., 24 t
Mikko Hakalin
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opettelemme kirjoittamaan ja lukemaan arabiaa sekä muodostamaan helppoja arkipäivän tilanteissa
tarvittavia lauseita. Tutustumme myös arabialaisen kielialueen maihin ja kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi kurssilla käytetään
opettajan omaa materiaalia. Pyrimme
etenemään yhden lukukappaleen verran
kahden tapaamiskerran aikana. Oppikirja:
Faruk Abu-Chacra: Arabiaa: kielioppia ja
harjoituksia. Helsinki: Gaudeamus, 2018.
ISBN 978-952-495-492-7. Käytettävä oppimisalusta Zoom.

ENGLANTI
120806K

Englanti, helppo keskustelu
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Asta Kantola
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A2.2–B1. Sopii kaikille, jotka haluavat parantaa suullista kielitaitoaan. Keskustelemme ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi tv-ohjelmat, elokuvat, kirjallisuus, ympäristö, ruoka ja juoma, musiikki.
Teemme paljon pari- ja ryhmätehtäviä, joiden avulla aktivoidaan jo opittua ja opitaan
uutta. Oppikirja: Catching Up, Chapter 7.
120807K

Read and Talk
Ti 18.40–20.10
12.1.–6.4., 24 t
Asta Kantola
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso B1. Luemme englanninkielisiä eri aikakausien ja tyylilajien novelleja sekä keskustelemme niistä. Jokaiselle tapaamiskerralle luetaan yksi novelli, jonka pohjalta
keskustellaan englanniksi. Novellit jaetaan

ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Opiskelijat voivat myös halutessaan ehdottaa
novelleja luettavaksi.

ESPANJA
121102K

Un café solo, ¡por favor!
– Espanjan alkeita etänä
uv Verkkokurssi
Ma 17.00–18.00
11.1.–15.2., 8 t
Katriina Kurki
40 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Haluatko oppia tai
kerrata espanjaa aivan alkeista mukavasti
kotoa käsin? Harjoittelemme peruskielitaitoa ja erilaisia matkailijan kohtaamia tilanteita, kuten kahvilassa, hotellissa, ravintolassa, ostoksilla ja apteekissa asioimista.
Lähdemme liikkeelle espanjan kielen ääntämiseen ja tervehdyksiin tutustumalla.
Kokoonnumme Zoomissa yhteensä kuusi
kertaa (11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2. ja 15.2.)
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, jossa
on internetyhteys. ¡Bienvenidos!
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121105K

121115K

Ke 18.40–20.10
13.1.–7.4., 24 t
Jorge Alvarez
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Jatkoa syksyllä alkaneelle alkeiskurssille. Kurssilla käytettävä monipuolinen materiaali sisältää niin tekstejä ja
kielioppia kuin kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä. Oppikirja: Kaasinen – Laine – Leman – Saló i Nevado:
¡Fantástico! kpl 6–12.

Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Jorge Alvarez
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A2. Sopii opiskelijoille, jotka ovat
jo opiskelleet perusperfektiaikamuodon.
Aloitamme futuuri- ja gerundimuotojen
opiskelun ja kertaamme aikaisemmin opittua. Jatkamme säännöllisten ja epäsäännöllisten perfektiaikamuotojen sekä adjektiivien vertailumuotojen opiskelua. Paljon kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Oppikirja: Kaasinen – Laine – Saló i Nevado:
¡Fantástico! 2, kpl 9–12.

Espanja, alkeiden jatko

121110K

Espanja II
Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Jorge Alvarez
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.2. Sopii opiskelijoille, jotka ovat
jo opiskelleet preesensaikamuodon. Kertaamme aikaisemmin opittua ja jatkamme
säännöllisillä ja epäsäännöllisillä perfektiaikamuodoilla sekä adjektiivien vertailumuodoilla. Paljon kirjallisia ja suullisia
harjoituksia. Oppikirja: Kaasinen – Laine
– Saló i Nevado: ¡Fantastico! 2, kpl 4–6/7.
14

Espanja III

121123K

Espanja V
Ma 18.40–20.10
11.1.–12.4., 24 t
Jorge Alvarez
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso B1. Sopii opiskelijoille, jotka ovat
jo opiskelleet imperfektiaikamuodon ja
säännöllisiä preteritiaikamuotoja. Jatkamme menneen ajan aikamuotojen opiskelua. Kiinnitämme erityistä huomiota prete-

ritin ja imperfektin eroon. Aloitamme myös
pluskvamperfektin opiskelun sekä käymme läpi datiivi- ja akkusatiivipronomineja.
Paljon kirjallisia ja suullisia harjoituksia.
Oppikirja: Kaasinen – Laine – Alvarez –
Kurhinen: ¡Fantástico! 3, kpl 9–12.
121130K

Espanja, keskustelu
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Leonardo Sevilla
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Ta s o B1. R e c u e r d a y a m p l i a t u
conocimiento de la lengua española
con un maestro hispanohablante que
motiva a los estudiantes. El ambiente del
grupo es relajado y alegre en nuestras
conversaciones fáciles e interesantes
sobre la vida diaria, los viajes y las
aficiones.
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121151K

Mediaespanjaa
ja kielikuvia
uv Verkkokurssi
Ma 11.00–13.15
1.3.–26.4., 24 t
Sami Salonen,
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 21.2.
Taso B2. Tutustumme tiedotusvälineissä
käytettävään espanjan kieleen lehtitekstien avulla. Kurssi auttaa ymmärtämään
espanjalaisia uutisia sekä tarjoaa hyödyllisiä, ajankohtaisia ilmaisuja erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin. Tekstit jaetaan opiskelijoille etukäteen. Opiskelemme myös
sanontoja ja kielikuvia. Espanja on sanontojen suhteen värikäs kieli, mutta kielikuvien kääntämisessä sanakirjasta on vain
vähän apua. Opettajan oma materiaali.

HEPREA
121415K

Heprea IV
Ma 18.40–20.10
11.1.–12.4., 24 t
Mila Westerberg
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.3. Heprean peruskielioppia monipuolisesti. Tavoitteena on saada valmiuksia sujuvampaan kielenkäyttöön arkipäivän erilaisissa tilanteissa sekä oppia
uuden sanaston ja peruskieliopin monipuoliseen käyttöön, niin kirjallisesti kuin
suullisesti. Runsaasti erilaisia kirjoitus- ja
keskusteluharjoituksia. Oppikirja: Chayat
– Israeli – Kobliner: Hebrew from Scratch,
part 1, kpl 15–22, s. 298–. Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
121425K

Heprea VI
Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Mila Westerberg
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A2.1. Keskitytään kielen monipuoliseen käyttämiseen ja laajasti hepreankie-

len imperfektin menneeseen aikamuotoon
eri konjugaatioissa sekä oman tekstin luovaan tuottamiseen. Oppikirja: Chayat –
Israeli – Kobliner: Hebrew from Scratch,
part 1, kpl 24–27, s. 401–. Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
121430K

Heprea, edistyneet
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Mila Westerberg
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso B1.1. Hyvät perustiedot omaaville,
paljon keskustelua ja ajankohtaisaiheita
sekä oman tekstin tuottamista ja analyysia. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
monipuolisesti jo saavutettua kielitaitoa
sekä laajentaa sanavarastoa niin, että erilaiset ajankohtaiset aiheet, kuten esimerkiksi uutiset, tulevat helpommin ymmärretyiksi. Lisäksi tavoitteena on osallistua
aktiivisesti tunneilla uusien aihealueiden
keskusteluun ja pienten esitelmien pitämiseen. Oppikirja: Chayat – Israeli – Kobliner:
Hebrew from Scratch, part II, kpl 3–6, s. 63–.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin
useista nettikirjakaupoista.
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ISLANTI
121901K

Islanti, alkeet
uv Verkkokurssi
Ma 18.00–19.30
11.1.–12.4., 24 t
Kristinn Sigurdsson
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opettele puhumaan kuin viikingit! Kaukana pohjoisessa
Atlantin valtamerellä on pieni saari, jolla
puhutaan vanhaa, alle puolen miljoonan
ihmisen äidinkielenään puhumaa kieltä.
Opiskelemme perussanastoa, ääntämistä
ja kielioppia, tavoitteena on selviytyä käytännön päivittäisissä kielenkäyttötilanteissa. Tutustumme myös islantilaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Opetuskielet suomi
ja englanti. Oppikirja: Sólborg Jònsd &
þorbjörg Halldórsd: Íslenska fyrir alla 1.
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121930K

Islanti IV
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Kristinn Sigurdsson
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso B2.1. Jatkoryhmä, joka on tarkoitettu
islannin kieliopin läpikäyneille, painopisteenä käytännön päivittäinen kielenkäyttö.
Tavoitteena on kehittää kykyä keskustella
kasvavalla sanavarastolla ja lisätä islannin kieliopin hallintaa. Oppikirja: Sólborg
Jònsd & Þorbjörg Halldórsd: Íslenska fyrir
alla 4, kpl 1–4.

ITALIA
122000K

Italia, alkeiden jatko
Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Bambi Stassi
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.1. Jatkoa syksyn alkeiskurssille.
Jatkamme italian kielen perusteiden opiskelua ja tutustumme Italiaan ja sen kulttuuriin. Harjoittelemme matkailun ja arkipäivän tilanteita ja teemme runsaasti ääntämis- ja puheharjoituksia. Opiskelemme
myös peruskielioppia. Oppikirja: Imperato
– Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1,
kpl 6–12.
122015K

Italia II
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A1.2. Aktivoimme kielitaitoa monipuolisesti. Jatkamme italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Tavoitteena on selviytyä arkielämän tilanteissa sekä ymmärtää
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yksinkertaisia lauseita ja osata reagoida
niihin. Teemme runsaasti ääntämis-, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Sopii noin
1,5 vuoden opistossa opiskelleille, myös
muita oppikirjoja lukeneille. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi:
Bella Vista 1, kpl 9–10.
122020K

Italia IV
To 18.35–20.05
14.1.–15.4., 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.1
Jatkamme italian kielen perusrakenteiden
opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Opimme kertomaan tavoista ja
tottumuksista sekä nykyisistä ja menneistä tapahtumista ja ilmaisemme itseämme
tavallisissa viestintätilanteissa. Teemme
runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Sopii noin 3 vuotta opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.
Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman:
Bella Vista 2, kpl 3–5.

122049K

Italialainen iltapäivä
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.2. Vahvistamme valmiuksia käyttää kieltä ja aktivoimme monipuolisesti
kielitaitoa. Kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon
keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kirjaa
käymme läpi soveltuvin osin. Sopii noin 6
vuotta opistossa opiskelleille sekä niille,
jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa
ja kielioppia. Oppikirja: De Savorgnani
– Cordera Alberti: Chiaro! A2, kpl 9–10.
Kustantaja: Alma Edizioni.
122055K

Italia, helppo keskustelu
To 15.15–16.45
14.1.–15.4., 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.2. Reipas keskustelukurssi, joka
sopii italiaa noin 4–5 vuotta opiskelleille
sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Perehdymme arki-

päivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä
ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla
niiden pohjalta. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi. Opettajan oma materiaali.
122060K

Italia, Caffè Italiano
La 10.30–12.00
16.1.–17.4., 24 t
Alberto Basili
75 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 8.1.
Taso A2.2. Corso del sabato mattina:
l’inizio alle 10.30 permette di finire a
mezzogiorno lasciando libero il resto
della giornata. Il corso offre il piacere di
conversare unito all’aroma di un buon
caffè. Corso per studenti entusiasti e
mattinieri! Opettajan oma materiaali.
122080K

Italia, Mondo italiano:
cultura e civilizzazione
Ma 18.40–20.10
11.1.–12.4., 24 t
Alberto Basili
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso B1.1. Noin 5–6 vuotta opistotasolla
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italiaa lukeneille. Una panoramica su arte,
attualità e politica italiana con l’appoggio
di testi e altri documenti autentici. Il corso
è rivolto a studenti con almeno 5–6 anni
di studio della lingua. Opettajan oma materiaali.
122090K

Italian kielioppia
ja keskustelua
Ti 18.35–20.05
12.1.–6.4.,24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso B1.2. Jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja
aiemmin opittuja kielioppiasioita syventäen. Vahvistamme myös kielen aktiivista käyttämistä. Sopii kaikille kieltä pitkään
harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin.
Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 6–7. Kustantaja: Alma
Edizioni. Aihepiirit: lavorare per gli altri,
lavorare per vivere, professioni e attività,
impegno sociale, protezione degli animali.
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JAPANI
122305K

Japani, alkeiden jatko
Pe 17.00–18.30
15.1.–16.4., 24 t
Sointu Huvinen
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Taso A1.1. Sopii puolisen vuotta japania
opiskelleille. Opimme muun muassa asioimaan kahvilassa ja ravintolassa, kysymään kellonaikaa sekä kertomaan päivittäisistä tekemisistämme. Harjoittelemme
katakana-tavumerkkien lukemista ja kirjoittamista samalla, kun vahvistamme jo
oppimiamme hiragana-merkkejä. Oppikirjan lisäksi käytämme tunneilla opettajan
ääni- ja kuvamateriaaleja. Japanin tapoja ja kulttuuria sivuamme kielen ohessa.
Oppikirja: Matilainen – Serita: Michi – tie
japanin kieleen (2010 tai uudempi, ISBN
9789511237136) kpl 4–.
122315K

Japani II
To 18.40–20.10
14.1.–15.4., 24 t
Sointu Huvinen
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A1.2. Sopii noin puolitoista vuotta

kieltä opiskelleille. Jatkamme oppikirjaa
syventäen kieliopin, rakenteiden ja sanaston tuntemusta. Hiragana- ja katakanatavumerkit on opiskeltu jo alkeiskurssilla,
mutta niitä harjoitellaan edelleen. Jatkamme myös kiinalaisperäisten kanji-merkkien opiskelua. Lisäksi käytetään äänitteitä,
videoita ja opettajan monisteita. Oppikirjat: Matilainen – Serita: Michi – tie japanin
kieleen, kpl 9– (2010, ISBN 978511237136)
ja Basic Kanji Book vol. 1, kpl 4 (uusi painos 2015; ISBN 978-4-89358-1).
122330K

Japani III
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Sointu Huvinen
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.1. Sopii noin kaksi ja puoli vuotta
japania opiskelleille. Jatkamme kieliopin,
rakenteiden ja sanaston opiskelua sekä
kanji-merkkeihin tutustumista. Opimme
muun muassa kysymään ja neuvomaan
tietä, keskustelemaan säästä ja vertailemaan asioita. Kirjojen lisäksi tunneilla
käytetään äänitteitä, videoita ja opettajan
monisteita. Oppikirjat: Matilainen – Serita:
Michi – tie japanin kieleen, kpl 14– (2010,
ISBN 978511237136), Matilainen – Serita:
Michi 2 – vuosi Japanissa, kpl 1– (2016,
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ISBN 9789511308904) ja Basic Kanji Book
vol. 1, kpl 9 (uusi painos 2015; ISBN 9784-89358-1).
122306KE

Laulujen Japani
– ystävien kesken
To 17.00–18.30
22.4.–27.5., 10 t
Sointu Huvinen
55 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 14.4.
Tutustumme japaniin laulujen sanojen
kautta. Kuuntelemme musiikkia eri vuosikymmeniltä ja eri tyylilajeista sekä opimme
erityisesti tuttavallista japania, jota käytetään perheen ja ystävien kesken. Aiempi
kielentuntemus on suotavaa.
122307KE

Johdatus Japanin kulttuuriin
To 18.40–20.10
22.4.–27.5., 10 t
Sointu Huvinen
55 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 14.4.
Japani on vastakohtien maa, jolla on runsas historia. Tutustumme perinteiseen japanilaiseen kulttuuriin nykypäivää unohtamatta. Keskustelemme muun muassa
puutarhoista ja arkkitehtuurista, perintei-

sistä taidemuodoista ja populaarikulttuurista. Aiheita voidaan hieman räätälöidä
myös opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Sopii kaikille Japanista kiinnostuneille, aiempaa tuntemusta ei tarvita.
122308KE

Japani 0.0
Pe 17.00–18.30
23.4.–28.5., 10 t
Sointu Huvinen
55 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 15.4.
Pikainen ja intensiivinen tutustuminen japanin alkeisiin. Opimme esittäytymään,
tekemään yksinkertaisia väitelauseita
sekä kertomaan arjestamme. Tutustumme
myös tavukirjoitukseen, mutta pääpaino
on puhumisessa ja kuuntelemisessa. Oppimateriaali tulee opettajalta, halutessaan
tukena voi käyttää oppikirjaa Michi 1. Soveltuu sekä ensikosketukseksi japanin kieleen että alkeiskurssin kertauskurssiksi.

KARJALAN KIELI
122409K

Karjalan kieli, alkeet
uv Verkkokurssi
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Ekaterina Kuzmina
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 8.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tutustumme karjalaisiin kirjaimiin ja äänteisiin sekä opimme
kielen perusrakenteita. Puhumme myös
Karjalasta ja karjalaisten arkielämästä.
Oppikirja: Olga Karlova: Vienankarjalan
alkeiskuršši.
122445K

Karjalan kieli, jatkokurssi
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Ekaterina Kuzmina
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso B1–C1. Sopii noin kolme vuotta opistotasolla karjalan kieltä lukeneille ja kertaajille, mutta tervetulleita ovat myös kaikki muut karjalan kielestä ja kulttuurista
kiinnostuneet. Jatkamme vienankarjalan
opiskelua ja karjalaiseen kulttuuriin tutustumista. Luemme tekstejä, teemme harjoi19
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tuksia, keskustelemme, katsomme videoita ja kuuntelemme musiikkia. Samalla aktivoimme ja laajennamme sanavarastoa.
Oppikirja: Zaikov Pekka: Karjalan kielen
kielioppi.

KREIKKA
122965K

Kreikka II
Pe 16.30–18.00
15.1.–16.4., 24 t
Evangelos Velentzas
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Taso A1.1. Sopii sekä vasta-alkajille että jo
hieman kreikkaa osaaville. Harjoittelemme lukemista, tekstin- ja kuullun ymmärtämistä sekä opimme myös matkailijalle
hyödyllistä sanastoa. Kirjoitamme omia
tekstejä ja opettelemme selviämään helpoista arkitilanteista kreikan puhumista
lyhyissä puhetilanteissa harjoitellen. Oppikirja: Ellinika.
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122970K

Kreikka, keskustelu
To 18.35–20.05
14.1.–15.4., 24 t
Evangelos Velentzas
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso B1. Laajennamme sanavarastoa ja
opimme puhumaan monipuolisista aiheista ja käyttämään kreikkaa sujuvammin.
Opisskelijat voivat itse ehdottaa aihealueita, joita käsitellään ajankohtaisten tekstien, pienten tarinoiden ja videoiden avulla.
Halutessaan opiskelijat voivat myös pitää
pieniä esityksiä omista aiheistaan. Tunneilla on rento ja kannustava ilmapiiri. Tervetuloa rohkeasti puhumaan kreikkaa!

LATINA
123300K

Latina III
Ti 15.15–16.45
12.1.–7.4., 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A1.3. Jatkamme latinan perusrakenteiden opiskelua ja roomalaiseen kulttuuriin

tutustumista. Opiskelemme kielioppia ja
lauseenmuodostusta, mutta myös normaalia kielenkäyttöä. Tavoitteena on ymmärtää helppoa latinankielistä tekstiä ja
oppia siihen tarvittavaa kielioppia. Oppikirja: Kallela – Palmén: Clavis Latina 1
(teksti- ja harjoituskirja), kpl 19–20.

LIETTUA
123401K

Liettua, alkeet
uv Verkkokurssi
Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Mikko Hakalin
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opiskelemme kielen perusteet sekä tutustumme maahan
ja kulttuuriin. Käymme läpi yhden oppikirjan kappaleen jokaisella kokoontumiskerralla. Oppikirja: Colloquial Lithuanian:
.
a complete course for beginners / Meilute
.
Ramoniene. London: Routledge. Käytämme uusinta painosta vuodelta 2015, ISBN
9781138949911. Teokseen liittyy CD-rom,
jota voi käyttää itsenäisesti opetuksen tukena. Käytettävä oppimisalusta Zoom.
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PORTUGALI
123500K

Portugali, alkeet
Ke 18.40–20.10
13.1.–7.4., 24 t
Eriikka Reko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Uusi alkeiskurssi!
Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista,
tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti
läpi, jotta ymmärtämys kielestä saa vahvan pohjan. Ääntämisen harjoitteluun kiinnitetään runsaasti huomiota – onhan portugali maailman kauneimpia kieliä. Sekä
oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Huom! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä. Oppikirja:
Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1,
kpl 1–2 sekä opettajan oma materiaali.

123510K

Portugali II
Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Eriikka Reko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
A1.2. Sopii noin puolitoista vuotta portugalia opiskelleille. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärrystä portugalin perusrakenteista ja oppia kommunikoimaan
yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa.
Teemme runsaasti suullisia harjoituksia
pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että
opetus keskittyvät portugalinportugaliin.
Harjoittelemme edelleen oikeanlaista ääntämistä ja intonaatiota. Huom! Kurssille on
mahdollista osallistua myös etänä. Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas
1, kpl 7–8.
123530K

Portugali IV
Pe 15.45–17.15
15.1.–16.4., 24 t
Eriikka Reko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Taso A2.2–B1.1. Keskustelupainotteinen
jatkokurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitai-

toaan ja kerrata samalla perusrakenteita.
Opitaan lisää portugalinkielisestä maailmasta ja keskustellaan omaan arkielämään liittyvistä aiheista. Portugalilainen
oppikirja. Huom! Kurssille on mahdollista
osallistua myös etänä. Oppikirja: Tavares:
Português XXI, Livro do aluno 3, caderno
de exercícios 3 (Editora LIDEL, ISBN 978989-752-374-8), kpl 10–12 sekä opettajan
oma materiaali. (Huom! Oppikirjaa ei myydä Suomessa, mutta sen saa tilattua Portugalista. Opettaja voi tarvittaessa auttaa
tilaamisessa.)
123540K

Portugali V
Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Eriikka Reko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A2.2. Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja
kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Kertaamme ja hiomme myös
ääntämiseen liittyviä seikkoja. Samalla
laajennamme sanavarastoa ja opimme
lisää kiinnostavia seikkoja portugalinkielisestä maailmasta. Huom! Kurssille on
mahdollista osallistua myös etänä. Oppi21
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kirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas
2, kpl 1–3.
123550K

Portugali VI
Ma 18.40–20.10
11.1.–12.4., 24 t
Eriikka Reko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso B1.2–B2.1. Keskustelupainotteinen
edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita
sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan
tarvittaessa. Huom! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.
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PUOLA

RANSKA

123601K

123830K

Ke 18.00–19.30
13.1.–7.4., 24 t
Malgorzata Haba-Rantamo
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opettelemme puolan ääntämistä ja yksinkertaisia ilmauksia
niin arjen tilanteita kuin matkailua varten.
Harjoittelemme lisäksi helppoa suullista
ja kirjallista puolaa sekä teemme erilaisia
kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Harjoittelemme muun muassa miten tilataan
ravintolassa, tehdään ostoksia ja sovitaan
tapaamisia. Muita aihepiirejä ovat muun
muassa harrastukset. Painopiste on käytännön kielitaidossa ja kurssilla saadaan
myös perustietoa puolalaisesta kulttuurista. Oppikirja: Mäkäläinen & Haba-Rantamo: Po Prostu 1, Puolan kielen alkeisoppikirja, osa 1.

To 18.40–20.10
14.1.–15.4., 24 t
Katriina Kurki, FM
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A1. Lähtötaso 0. Tervetuloa opiskelemaan ranskan perusteita rennossa ilmapiirissä ja rauhalliseen tahtiin. Käymme
läpi ranskan kielen ääntämistä ja käytännön tilanteissa tarvittavia sanoja ja ilmauksia. Opit kohteliaita ilmauksia ja selviytymään lippuluukulla, kahvilassa, ravintolassa, apteekissa ja kaupassa. Oppimateriaali:
Katriina Kurki, Ranskaa matkailijoille, Otava.

Puola, alkeet
uv Verkkokurssi

Un café, s’il vous plait!
– käytännön ranskan alkeet

123890K

Ranska, alkeet
uv Verkkokurssi
Pe 17.00–18.00
15.1.–16.4., 24 t
Maria Kontu
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Taso A1. Lähtötaso 0. Opit tervehtimään,
kertomaan itsestäsi ja muodostamaan kysymyksiä. Harjoittelemme paljon oikeaa
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ääntämistä ja intonaatiota. Kurssi koostuu viikoittaisista 60 minuutin mittaisista
etätunneista (perjantaisin klo 17–18) sekä
opettajan tekemistä opetusvideoista, jotka
opiskelija katsoo ennen seuraavaa oppituntia. Oppikirja: Escalier 1.
123821K

Ranska, puhekielen aktivointi
To 16.45–18.15
14.1.–15.4., 24 t
Katriina Kurki
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.2–B.1. Oletko jo opiskellut ranskaa ja haluat parantaa kielitaitoasi? Tervetuloa mukaan! Kurssi sopii vähintään neljä vuotta opistotasolla ranskaa lukeneille
ja kertaajille. Käymme läpi arkipäivän tilanteita ja opimme ymmärtämään ranskaa erilaisten kuunteluharjoitusten avulla. Tutustumme ranskalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sanavarastoa kerraten
ja laajentaen. Kirjassa painottuvat erilaiset
arki- päivän vuorovaikutustilanteet ja niihin
sopivat ilmaukset. Käytetään paljon myös
opettajan omaa materiaalia. Rakenteita
kerrataan opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Oppikirja: Communication en dialogues
– Niveau intermédiaire, Clé international
noin kappaleesta 15 eteenpäin.

123855K

Ranska, Monde francophone
To 18.40–20.10
14.1.–15.4., 24 t
Alberto Basili
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso B2.2. Venez nouer la conversation
avec nous ! Pour pratiquer votre français,
participez à notre pluriannuel Club du
jeudi. Un cours de conversation pour tous
les goûts et qui ne paraît pas son âge.
Nous parlons de tout et quelques hôtes
français ou francophones peuvent nous
rendre visite pour animer nos soirées !

SAKSA
124425K

Saksa, Konversation
Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Claire Scheunemann
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso B1–B2. Möchten Sie mal wieder
Deutsch sprechen und Ihren Wortschatz
verbessern? Hier haben Sie die Möglichkeit
dazu. Auf der Grundlage von Zeitungsartikeln, kurzen Videoclips und Musik
unterhalten wir uns über alles Mögliche,
z.B. Aktuelles aus Gesellschaft und Politik,
Kultur, Reiseziele in deutschsprachigen
Ländern, Sport und vieles mehr. Auch
kurze Grammatikübungen sind möglich,
wenn gewünscht.
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SUOMEA
ULKOMAALAISILLE

– FINNISH FOR FOREIGNERS
124706K

Suomi, Beginners’ Finnish
Ma ja ke 17.00–18.30
11.1.–12.4., 48 t
Maarit Halme
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Level A1.1. Starting level 0, but students
must be able to read and write Western
(Latin) alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish,
English is used if needed to explain the
grammar. Textbook: Gehring – Heinzmann:
Suomen mestari 1, revised edition, ch. 1–5.
Taso A1.1. Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa
latinalaisia kirjaimia. Tutustumme kielen
rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskelemme luonnollista kommunikaatiota ja harjoittelemme paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin
opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 1–5.
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124708KE

Suomi, Beginners’ Finnish,
kevätkurssi
Ma, ti ja to 17.00–19.15
15.4.–24.5., 48 t
Maarit Halme
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.4.
Level A1.1. Starting level 0, but students
must be able to read and write Western
( L atin ) alphabet. Inte nsive cour se
that takes you quickly from zero to
understanding. The teaching language
is Finnish, English is used if needed to
explain the grammar. Textbook: Gehring
– Heinzmann: Suomen mestari 1, revised
edition, ch. 1–5.
Taso A1.1. Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa
latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla
opiskellaan luonnollista kommunikaatiota
ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on
suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa
tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring –
Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu
laitos, kpl 1–5.

124793K

Suomi, Beginners’ Finnish,
osa 3.
uv Verkkokurssi
Ti ja to 17.30–19.00
12.1.–13.4., 48 t
Anastasia Monastyreva
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Lähtötaso A1.3+/A2.1–. Jatkoa syksyn
2020 Beginners’ Finnish 2 -verkkokurssille. Sinä osaat jo suomen kielen alkeet, kuten vokaaliharmonia, verbityypit ja preesens, k-p-t-vaihtelu, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi, paikallissijat, t-monikko,
yksikön imperatiivi, sanatyypit, postpositiot, objektin perusteet, sivulause ja konjunktiot. Jatkamme suomen kielen opiskelua tasolle A2.2. Samalla opiskelemme
luonnollista kommunikaatiota ja harjoittelemme paljon. Opetuskielenä on suomi,
apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring –
Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1–4.
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124710K

Suomi, intensiivi II
Ti ja to 17.00–18.30
12.1.–13.4., 48 t
Maarit Halme
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A1.3. Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo
jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii
sinulle. Teemme paljon muoto-, sanastoja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan
uutta tai kertaamaan! Oppikirja: Gehring
– Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 6–9.
124720K

Suomi, intensiivi III
Ma ja ke 18.40–20.10
11.1.–12.4., 48 t
Maarit Halme
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A2.1. Lähtötaso A1.3. Sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea noin yhden
vuoden. Harjoittelemme arkipäivän kommunikaatiotilanteita ja opiskelemme uusia
muotoja ja sanoja. Kirja vie meidät kielen
ohella matkailemaan, harrastamaan, luontoon ja viettämään vapaa-aikaa. Mutta
joskus iskee flunssa! Silloin teemana on

terveys. Oppikirja: Gehring – Heinzmann:
Suomen mestari 2, kpl 1–4.
124741K

Suomi, intensiivi V
Ti ja to 18.40–20.10
12.1.–13.4., 48 t
Maarit Halme
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A 2.2. Sopii kaksi vuotta suomea
opiskelleille. Harjoittelemme sekä arkisia
että virallisia viestintätilanteita. Kirjan jokaisessa kappaleessa harjoitetaan aina
myös puhekieltä. Oppikirja: Gehring –
Heinzmann – Päivärinne – Udd: Suomen
mestari 3, kpl 1–4.

Teemme paljon pari- ja ryhmätehtäviä,
joiden avulla aktivoimme puheen tuottamista ja ymmärtämistä. Apuna käytämme
roolileikkejä, pelejä ja muita mukavia harjoituksia. Seuraavan kerran aiheeseen valmistaudutaan etukäteen kotona esimerkiksi tutustumalla aiheeseen videoiden ja
tekstien avulla tai opettelemalla sanastoa
ja fraaseja. Kurssin aiheita voidaan sopia opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.
Apukielenä käytetään tarvittaessa englantia. Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet (äänentoiston), mielellään myös web-kameran.
Käytettävä oppimisalusta Zoom.
124791K

124799K

Suomi,
Uskalla puhua suomeksi!
uv Verkkokurssi

Suomi 1 thainkielisille
verkossa / Finnish 1 online
for Thai speakers
uv Verkkokurssi

Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Marianna Schuhmann
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A2–B1. Puhutaan yhdessä suomea!
Sopii noin kaksi vuotta suomea opiskelleille, jotka haluavat aktivoida suullista
kielitaitoaan. Keskitymme puhumiseen.

Ma ja ke 18.00–19.30
11.1.–12.4., 48 t
Supaporn Lappalainen
108 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tutustumme suomen kieleen ja kulttuuriin mukavien harjoitusten ja esimerkkien avulla. Opimme
tavallisia, tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit
25
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muun muassa esittäytymään, kertomaan
itsestä, perheestä ja arkielämästä. Sanaston lisäksi opit kielioppia, esimerkiksi verbien ja muiden sanojen taivutusta. Opetus
thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat.
Level A1.1. Starting level 0. You will learn
Finnish language and culture with the
help of fun exercises and examples. You
will learn common, important words
and phrases. We practice, for example,
introducing ourselves, to tell about
ourselves, family and everyday life. In
addition to vocabulary, you will also learn
grammar, such as inflection of verbs and
other words. Teaching language is Thai,
exercises are in Finnish. The target group
is Thai immigrants living in Finland.

Suomea espanjankielisille –
Finés para hispanohablantes
Seuraa kevään kurssitarjontaa
nettisivuillamme.
Vea la oferta de cursos
en nuestra página web.
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SWAHILI
125002K

Swahili, alkeet
uv Verkkokurssi
Ke 16.45–18.15
13.1.–7.4., 24 t
Anna-Riitta Niemelä
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tavoitteena on
oppia ymmärtämään ja käyttämään yksinkertaista kirjallista ja suullista swahilia.
Tutustutaan swahilin kielen rakenteisiin
ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa.
Karibu kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa
opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio:
Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 1–4. Käytettävä oppimisalusta
Zoom.

125010K

Swahili II
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Anna-Riitta Niemelä
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.
Taso A1.2. Sopii noin vuoden opistotasolla
swahilia opiskelleille tai muuten vastaavat
tiedot hankkineille. Jatkamme swahilin perusrakenteisiin tutustumista ja laajennamme kielen suullisia ja kirjallisia käyttötaitoja. Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin
kielen alkeisoppikirja, kpl 9–11 sekä opettajan oma materiaali.
125030K

Swahili, edistyneet
Ke 18.40–20.10
13.1.–7.4., 24 t
Anna-Riitta Niemelä
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A2.2. Sopii kaikille kielen perusteet jo
osaaville. Jatkamme peruskielitaidon syventämistä sekä kertaamme ja aktivoimme aiemmin opittua monipuolisten harjoitusten avulla. Luemme tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä teemme runsaasti niihin liittyviä
kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Opettajan oma materiaali.
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TANSKA
125201K

Tanska, alkeet
uv Verkkokurssi
Ma 18.15–19.45
11.1.–12.4., 24 t
Johanna Toivonen
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Kurssilla tutustutaan tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin
kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja
ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Kurssilla luemme tanskankielisiä
tekstejä ja keskitymme sanastoon, joka
poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä
sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään
ruotsin kielen taitoa. Oppikirja: GuldbækAhvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak! Käytettävä oppimisalusta Zoom.
På dette begynderkursus får deltagerne
kendskab til dansk sprog og kultur, så de
bedre kan kommunikere med danskere
– og især forstå talt dansk. På kurset
læser vi danske tekster og fokuserer på
ord, som afviger fra svensk. Vi lytter til
autentisk tale og øver dansk udtale samt

de danske cifre. Deltagerne skal kunne
svensk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo
& Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

THAI-KIELI
125310K

The basics of Thai language,
online
uv Verkkokurssi
Pe 18.00–19.30
15.1.–16.4., 24 t
Supaporn Lappalainen
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Level A1.1. Starting level 0. Beginner’s
course to learn the vocabulary, colloquial
expressions and Thai customs needed by
a traveler. Plenty of speech exercises to
help you learn pronunciation.
Taso A 1.1. Lähtötaso 0. Alkeiskurssi, jolla
opiskellaan matkailijan tarvitsemaa sanastoa, puhekielen ilmauksia ja thaimaalaista tapakulttuuria. Runsaasti puheharjoituksia, joiden avulla opetellaan ääntämistä.

TSEKKI
125611K

Tsekki II
uv Verkkokurssi
Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Sirpa Seppälä
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Soveltuu 1–2 vuotta kieltä opiskelleille sekä edistyneille kertaajille. Aktivoimme ja syvennämme sanaston ja kieliopin osaamista runsaiden puhe-, luku- ja
kirjoitusharjoitusten avulla. Painopiste ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kehittämisessä. Oppikirja: Helena Lehecková:
Tsekkiä suomalaisille 1 (kpl 8–13), Helena
Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 2 (14–20)
ja opettajan oma materiaali. Huom! Kurssi
toteutetaan etäopetuksena.
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125631K

Tsekki, jatkokurssi
uv Verkkokurssi
Ke 18.40–20.10
13.1.–7.4., 24 t
Sirpa Seppälä
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso B1.2. Soveltuu 2 vuotta tai sitä enemmän kieltä opiskelleille. Aktivoimme ja syvennämme sanaston ja kieliopin osaamista runsaiden, jo melko edistyneen tason
puhe-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Painopiste ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kehittämisessä. Opettajan
oma materiaali. Huom! Kurssi toteutetaan
täysin etäopetuksena.

VENÄJÄ
126205K

Venäjä, alkeiden jatko
Ke 17.00–18.30
13.1.–7.4., 24 t
Dmitry Guzenko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.1. Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Harjoitelemme lukemista ja ääntämistä. Opettelemme arkielämässä tarvittavia
sanontoja, kielen perusrakenteita ja maan
tapoja. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1
(uudistettu laitos), kpl 6–.
126215K

Venäjä III
Ke 18.40–20.10
13.1.–7.4., 24 t
Dmitry Guzenko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A1.3. Jatkamme venäjän perusteiden
opiskelua ja harjoittelua, laajennamme sanavarastoa ja tutustumme maan tapoihin.
Sopii 2–3 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 (Huom! Ei uudistettu laitos.), kpl 16–.
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126220K

Venäjä IV
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Dmitry Guzenko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.1. Syvennämme venäjän kielen
taitoja monipuolisesti. Harjoittelemme
paljon puhumista. Sopii 3–4 vuotta kieltä
opiskelleille. Oppikirja: Alestalo – Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 2–.
126230K

Venäjä V
To 18.40–20.10
14.1.–15.4., 24 t
Dmitry Guzenko
78 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.
Taso A2.1. Syvennämme venäjän kielen
taitoja monipuolisesti. Harjoittelemme
paljon puhumista. Sopii 4–5 vuotta kieltä
opiskelleille. Oppikirja: Alestalo – Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 5–.

RUOKAKULTTUURI

RUOKAKULTTUURI
Kurssit pidetään
Viikin monitoimitalossa, Maakaari 3.

LEIVONTA
810200K

Fantasiakakut
Viikin monitoimitalo, Maakaari 3
Ma 17.00–20.00
18.1., 4 t
Elina Hartikainen
56 euroa
Fantasiakakut ovat mielikuvituksekkaasti
koristeltuja juhlavia ja näyttäviä kakkuja.
Perehdytään fantasiakakkujen päällystämiseen sokerimassalla ja sokerimassakoristeiden valmistamiseen. Kurssilla opitaan, miten voidaan muotoilla sokerimassasta hahmoja, kukkia ja muita koristeita
käyttämällä erilaisia työvälineitä ja värejä.
Kurssihinta sisältää jokaiselle opiskelijalle
valmiiksi leivotun kakkupohjan, joka itse
koristellaan. Valmiin kakun saa mukaansa.
810201K

Korvapuustit ja pullat
Viikin monitoimitalo, Maakaari 3
Ma 17.00–20.00
1.2., 4 t
Elina Hartikainen
33 euroa

Opetellaan pehmeän ja täydellisen pullataikinan salat ja valmistetaan siitä herkullisia korvapuusteja ja kurssilaisten niin halutessa myös muitakin pullia, esimerkiksi
kreemi- tai rahkapullaa. Opitaan, kuinka
pullataikinaan saadaan hyvä sitko, joka
antaa rakennetta ja makua. Täytetään korvapuustit ja opetellaan rullaamaan ja leikkaamaan hienoja korvapuusteja.
810202K

Valumakakut
Viikin monitoimitalo, Maakaari 3
Ma 17.00–20.00
8.3., 4 t
Elina Hartikainen
53 euroa
Opi kuorruttamaan valumakakku eli drip
cake! Opetellaan kreemittämään valmiiksi täytettyjä kakkuja voikreemillä, jota voi
värjätä haluamansa väriseksi. Perehdytään suklaavaluman tekemiseen ja siihen,
kuinka koristella kakut, tai tehdä käsin erilaisia kakunpäälliskoristeita. Kurssihinta
sisältää jokaiselle opiskelijalle valmiiksi
leivotun kakkupohjan, joka itse koristellaan. Valmiin kakun saa mukaansa.
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Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

610100K

Hätäensiapu 16 h
Ma 9.00–16.00, ti 9.00–16.00
15.–16.3., 16 t
Pepe Johansson
150 euroa
Kurssilla edetään keskustellen ja rauhallisesti hätäensiavun perusteet: toiminta onnettomuus- tai sairaskohtauksen sattuessa, tajuttoman ensiapu, elvytys, suuret verenvuodot ja sokin tunnistaminen, vieras
esine hengitysteissä, erilaiset haavat ja
palovammat, nyrjähdykset, venähdykset,
murtumat ja päävammat, sairaskohtaukset ja myrkytykset. Kurssin lopussa on
koe, jonka läpäisseet saavat 3 vuotta voimassa olevan Hätäensiapu 16 h -kortin
(vastaa EA1-kurssia). Koulutus sisältää
kahvitarjoilun. Lounas on omakustanteinen. Kurssi järjestetään yhteistyössä
Naapurituottajien tapahtumatuotannon
valmennusten kanssa.
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219700K

Kivunhallinta
uv Verkkokurssi
Ti 17.00–18.30
2.3.–13.4., 14 t
Asta Heikkilä
54 euroa
Kivunhallintakurssilla perehdymme krooniseen kipuun. Keskitymme erityisesti kivun kanssa selviämisen keinoihin, joiden
avulla kivun tuomia haittoja voi taltuttaa ja
vahvistaa elämäniloa. Jokaisella kerralla
tehdään myös ohjattu suggestiivinen kipuja rauhoittava rentoutusharjoitus.
Krooninen kipu pyrkii tunkeutumaan
kaikille elämän osa-alueille, siksi kivun
ymmärtäminen ja monenlaisten kivunhallinnan keinojen osaaminen ja jatkuva käyttäminen on hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi ensiarvoista. Tarkastellaan kroonista kipua ja kivun kroonistumiseen johtavia tekijöitä, sekä kroonisen
kivun luonnetta ja vaikutuksia elämän osaalueisiin. Pääpaino on kivunhallinnan keinojen tarkastelussa ja harjoittelussa. Kivunhallinnan keinojen avulla voi monipuo-
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listaa ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä ja näin taltuttaa kivun tuomia haittoja.
Lopuksi perehdytään vielä ”onnistumisen
reseptiini”. Kurssin tavoitteena on vahvistaa myönteistä elämänotetta ja ohjata
kurssilaisia itselle sopivien kivunhallinnan
keinojen käytössä hyvään alkuun. Voit tulla kurssille, oli kipusi sitten jatkunut muutaman kuukauden tai useamman vuoden.
Kipusi voivat johtua mitä moninaisimmista
syistä, olet tervetullut kurssille, vaikka kivun syytä ei tiedettäisikään.
Kurssikerrat koostuvat luento-osuudesta, yhteisestä keskustelusta, kivunhallinnan harjoituksista ja lyhyestä, intensiivisestä, suggestiivisesta rentoutuksesta.
810100K

Sointukylpy ja kehotietoisuus
La 13.45–15.15
6.2., 2 t
Irene Hursti
12 euroa
Sointukylpy on ryhmässä tapahtuva äänisyvärentoutus, joka hoitaa kokonaisvaltaisesti sekä kehoa että mieltä. Rentoutuksen aikana osallistujat makaavat jumppamatolla peitteen alla. Harmoniset äänet ja
lempeä värähtely johdattavat rentoutumisen tilaan, jossa keho ja mieli voivat pääs-

tää irti jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Sointukylpy on jokaisella kerralla
ainutlaatuinen matka omaan sisimpään.
Sointukylpy koostuu alustuksesta, ohjatusta rentoutusharjoituksesta, itse sointukylvystä eli hoitavien soitinten kuten tiibetiläisten äänimaljojen, gongin, Koshi-tuulikellojen, tingshojen ja sadekepin äänistä
sekä ohjatusta paluusta tähän hetkeen.
Ota mukaan jumppamatto ja halutessasi
pieni tyyny ja kevyt peite. On hyvä pukeutua mukavaan, rentoon asuun.
Aluksi tehdään ohjattuja kehotietoisuutta syventäviä harjoituksia, jotka lisäävät läsnäoloa, itsetuntemusta ja edistävät
rentoutumista. Syvärentouttavan sointukylvyn jälkeen palataan tähän hetkeen lyhyellä ohjatulla harjoituksella. Lopuksi on
mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kokemuksia.
810101K

Sointukylpy ja itsemyötätunto
La 13.45–15.15
20.3., 2 t
Irene Hursti
12 euroa
Aluksi tehdään ohjattuja itsemyötätuntoa
edistäviä harjoituksia, jotka lisäävät myönteistä suhtautumista itseen ja läsnäoloa
tässä hetkessä. Syvärentouttavan sointu-

kylvyn jälkeen palataan tähän hetkeen lyhyellä ohjatulla harjoituksella. Lopuksi on
mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kokemuksia.
810102K

Sointukylpy ja oma voima
La 13.45–15.15
24.4., 2 t
Irene Hursti
12 euroa
Aluksi tehdään ohjattuja voimaannuttavia
harjoituksia, jotka lisäävät herkistymistä
omalle sisäiselle viisaudelle ja läsnäololle. Syvärentouttavan sointukylvyn jälkeen
palataan tähän hetkeen lyhyellä ohjatulla
harjoituksella. Lopuksi on mahdollisuus
jakaa ajatuksia ja kokemuksia.
810103K

Sointukylpy
– äänisyvärentoutus
To 13.45–15.15
11.2.–4.3., 6 t
Irene Hursti
20 euroa
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810135K

Auta itseäsi akupisteitä
naputtelemalla
(EFT-menetelmä)
La 13.15–15.30
16.1., 3 t
Irene Hursti
15 euroa
Tutustumme Gary Craigin kehittämään
yksinkertaiseen itsehoitomenetelmään
(Emotional Freedom Techniques). EFT on
akupunktiopisteiden naputtelua sormilla
sekä virittäytymistä samanaikaisesti tunteisiin, ajatuksiin ja kehollisiin tuntemuksiin. EFT:ssä on elementtejä mindfulnessista. Jokainen voi menetelmän avulla
oppia helpottamaan oloaan sekä kehon
ja mielen stressioireita. Näin koko kehon
luonnolliset paranemismekanismit pääsevät toimimaan paremmin. Kurssilla käydään läpi lyhyesti EFT:n taustaa, naputeltavat akupisteet (perusresepti ja lyhyempi
versio) sekä opitaan tekemään henkilökohtainen ja tarkoituksenmukainen lause,
jonka avulla voi auttaa itseään menetelmää hyödyntäen. Tämä kurssi sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet itsehoidosta ja omasta hyvinvoinnistaan. Ota
mukaan muistiinpanovälineet.
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810136K

Nuku hyvin: aikuisten unikoulu
uv Verkkokurssi
Ti 17.00–18.30
12.1.–16.2., 12 t
Asta Heikkilä
53 euroa
Hyvä uni ylläpitää ja lisää terveyttä sekä
toimii puskurina stressiä vastaan. Hyvänlaatuinen uni on tärkeää levon, palautumisen, muistin ja oppimisen kannalta.
Kurssilla perehdymme nukahtamista ja
nukkumista edistäviin tekijöihin, puhumme unesta, stressin rauhoittamisesta ja
huolten hillitsemisestä. Tarkastelemme
nukahtamisen helpottamista ja unen laadun parantamista edistäviä konkreettisia
keinoja. Lisäksi tutkimme sitä, millä keinoilla onnistut näiden keinojen käyttämisessä. Teemme myös erilaisia rentoutus-,
rauhoittumis- ja mielikuvaharjoituksia, joita voi käyttää nukahtamisen edistämiseen
ja unen laadun parantamiseen. Osa harjoituksista on lyhyitä, joten niitä voi tehdä
unen tulon helpottamiseksi ja aamuöisten
heräilyjen jälkeen uudelleen nukahtamiseksi. Teemme myös pitkiä rentoutusharjoituksia, jotka edistävät unen laatua. Nukkumista voi opetella ja keinoja on paljon.
Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen
löytää oman tapansa unen edistämiseen.

219815K

Ratsasta paremmin
Feldenkrais®-menetelmän
avulla, intensiivikurssi
La 11.00–16.00
29.5., 4 t
Piia Surakka
30 euroa
Feldenkrais auttaa purkamaan turhia jännityksiä ja liiketapoja, jotka saattavat häiritä ratsastustasi. Liikkeiden kautta syvennät ymmärrystäsi oman kehonkäyttösi
vaikutuksesta hevoseen. Pystyykö hevosen
liike virtaamaan lävitsesi vai estätkö sen
tietämättäsi? Havaitset, teetkö huomaamattasi jotakin mihin et ratsastaessasi ole
kiinnittänyt huomiota. Ratsastaessa voit
hyödyntää omaa asentoasi paremmin niin,
että hevosen liikkeeseen mukautuminen
helpottuu. Et tarvitse aiempaa kokemusta ja voit tulla kurssille myös vaikket ratsastaisi. Päälle erittäin lämpimät vaatteet,
joissa voit liikkua ja jalkaan sukat. Voit ottaa mukaan huovan.
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219816K

Vapaa hengitys ja ääni
Feldenkrais®-menetelmällä,
intensiivikurssi

Helpotusta käsiin ja olkapäihin
Feldenkrais®-menetelmällä,
intensiivikurssi

219817K

neilla ei tule hiki ja liikutaan paljon lattiatasossa. Päälle erittäin lämpimät vaatteet,
joissa voit liikkua ja jalkaan sukat. Voit ottaa mukaan huovan.

La 13.45–16.00
13.2., 4 t
Piia Surakka
30 euroa
Vapauta hengitystä ja äänenkäyttöä häiritseviä jännityksiä Feldenkrais-menetelmän avulla. Havainnoit hengitystäsi ja
äänenkäyttöäsi tehden harjoituksia, jotka vaikuttavat koko kehoon vapauttaen
turhia jännityksiä. Erityisesti rintakehä ja
leuka rentoutuvat. Kehon- ja äänenkäyttö paranevat, ryhti suoristuu, hengitys syvenee ja lihasten lisäksi mieli rentoutuu.
Feldenkrais-menetelmä on kehollista oppimista, jossa lisätään kehon ja äänen ilmaisumahdollisuuksia leppoisasti ilman
yrittämistä. Työskentelemme paljon lattiatasossa. Päälle erittäin lämpimät vaatteet,
joissa voit liikkua ja jalkaan sukat. Voit ottaa mukaan huovan.

La 10.00–13.00
17.4., 3 t
Piia Surakka
23 euroa
Löydä rentoutta kämmeniin, käsivarsiin ja
hartioihin Feldenkrais-menetelmän leppoisilla liikkeillä. Tietokoneen tai kännykän käyttö, käsitöiden tekeminen tai muut
toistuvat liikkeet saattavat kipeyttää käsivarret ja olkapäät. Usein liikutamme käsiä
vain läheltä sormia, emme esimerkiksi lapaluista lähtien. Tällä kurssilla huomio on
koko käsissä, sormista hartioihin. Kurssilla tehdään liikkeitä, joiden avulla muu vartalo voi tukea käsien ja hartioiden liikkeitä paremmin. Näin kämmenet, käsivarret
ja olkapäät pääsevät helpommalla. Feldenkrais vapauttaa turhia jännityksiä kehosta ja mielestä, jolloin keho rentoutuu,
liikkuminen helpottuu ja mieli virkistyy.
Saatat tuntea olevasi pitempi, kevyempi,
seisovasi tukevammin tai hengittäväsi helpommin. Feldenkrais tukee muuta liikuntaa, ja sen ansiosta muut lempilajisi sujuvat helpommin. Feldenkrais sopii myös
niille, jotka eivät pidä liikkumisesta, tun-

219818K

Vapautta rintakehään
ja kylkiluihin
Feldenkrais®-menetelmällä,
intensiivikurssi
La 10.00–13.00
13.2., 4 t
Piia Surakka
30 euroa
Jäykistyvätkö hartiasi? Tunnetko kireyttä
rintakehän tai lapaluiden alueella? Kurssin
liikkeet lisäävät liikkuvuutta ja taipuisuutta
yläselän alueelle, joka jäykistyy helposti.
Kun rintaranka pystyy olemaan liikkuva,
sekä niska että alaselkä voivat paremmin.
Feldenkrais-menetelmällä huollat kehoasi
ja sen kautta koko itseäsi. Kurssilla tehdään epätavallisia liikkeitä ja variaatioita
leppoisasti. Feldenkrais vapauttaa turhia jännityksiä kehosta ja mielestä, jolloin
keho rentoutuu, liikkuminen helpottuu ja
mieli virkistyy. Feldenkrais tukee muuta
liikuntaa, joogaa, tanssia jne. Sopii myös
niille, jotka eivät pidä liikkumisesta, tunneilla ei tule hiki ja liikutaan paljon lattia33
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tasossa. Päälle erittäin lämpimät vaatteet,
joissa voit liikkua ja jalkaan sukat. Voit ottaa mukaan huovan.
219819K

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä,
päiväkurssi

Tilajakamo luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
Pe 11.00–12.15
15.1.–16.4., 20 t
Piia Surakka
120 euroa
Feldenkrais-menetelmällä huollat kehoasi ja sen kautta koko itseäsi. Useimmiten Feldenkrais-tunneilla makaat lattialla
ja teet liikkeitä rauhallisesti ja leppoisasti.
Tunnit ovat aina erilaisia ja liikkeet usein
epätavallisia. Feldenkraisissa ei suoriteta
vaan tutkaillaan helpointa tapaa tehdä liikkeet ilman turhaa lihastyötä. Pienillä liikkeillä saa paljon aikaan ja huomaat erot
olossasi jo liikkeiden välissä sekä tunnin
jälkeen. Feldenkrais vapauttaa turhia jännityksiä kehosta ja mielestä, jolloin keho
rentoutuu, liikkuminen helpottuu ja mieli virkistyy. Saatat tuntea olevasi pitempi, kevyempi, seisovasi tukevammin tai hengittäväsi helpommin. Feldenkrais tukee muuta
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liikuntaa, ja sen ansiosta muut lempilajisi
sujuvat helpommin. Feldenkrais sopii myös
niille, jotka eivät pidä liikkumisesta, tunneilla ei tule hiki ja liikutaan paljon lattiatasossa. Päälle erittäin lämpimät vaatteet,
joissa voit liikkua ja jalkaan sukat. Ota oma
matto mukaan, voit ottaa mukaan huovan.

219821K

219819KV

219821KV

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä,
päiväkurssi
uv Verkko-opetus

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä
Ti 15.30–16.45
12.1.–6.4., 20 t
Piia Surakka
120 euroa

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä
uv Verkko-opetus
219822K

219820K

Voimaa lantionpohjaan naisille
Feldenkrais®-menetelmällä,
päiväkurssi

To 15.40–16.55
14.1.–15.4., 20 t
Piia Surakka
120 euroa

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
Pe 13.00–14.00
15.1.–16.4., 16 t
Piia Surakka
96 euroa
Tulet tietoisemmaksi lantionpohjastasi ja
parannat sen hallintaa. Harjoitat lantionpohjaa yhdessä syvien lihasten kanssa,
käyttäen muun kehon liikkeitä, hengitystä
ja mielikuvia apuna. Opit havaitsemaan
lantionpohjan liikettä paremmin ja tunnistamaan sen jännitystä ja rentoutta. Kurssin

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä

219820KV

Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä
uv Verkko-opetus
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liikkeet pohjautuvat perinteisen lantionpohjajumpan lisäksi Feldenkrais-menetelmään. Sopii kaikenikäisille naisille, myös
synnytyksen tai leikkauksen jälkeen. Kurssi
vaikuttaa myös esimerkiksi alaselkä- ja
lantiokipuihin sekä tasapainoon. Kurssilla
liikutaan selinmakuulla. Päälle lämpimät
vaatteet, joissa voit liikkua ja jalkaan sukat.
Oma jumppamatto mukaan, voit ottaa myös
huovan.
219822KV

Voimaa lantionpohjaan naisille
Feldenkrais®-menetelmällä,
päiväkurssi
uv Verkko-opetus
219823K

Voimaa lantionpohjaan naisille
Feldenkrais®-menetelmällä
Ti 18.45–19.45
12.1.–6.4., 16 t
Piia Surakka
120 euroa

219823KV

Voimaa lantionpohjaan naisille
Feldenkrais®-menetelmällä
uv Verkko-opetus
219830K

Movement Intelligence®
Liikkuvuutta yläselkään,
intensiivikurssi
La 13.45–16.00
17.4., 3 t
Piia Surakka
23 euroa
Löydä yläselkään ja rintarankaan lisää liikkuvuutta, jolloin niska ja alaselkä pääsevät helpommalla. Movement Intelligence
-kurssilla tehdään yksinkertaisia, lempeitä Feldenkrais ® -menetelmään pohjautuvia harjoituksia makuulla, istuen ja seisten. Harjoituksilla vapautetaan jännitystä rintarangasta ja lapaluista. Movement
Intelligence helpottaa niskahartia-alueen
ja selän kipuja, vahvistaa luita, parantaa
tasapainoa ja koordinaatiota sekä kohentaa ryhtiä. Sopii kaikille, et tarvitse aiempaa kokemusta. Oma alusta ja iso pyyhe
tai huopa mukaan.

219831K

Movement Intelligence®
– pehmeä kehonhuolto
To 17.15–18.15
14.1.–15.4., 16 t
Piia Surakka
96 euroa
Movement Intelligence – Liikeälyssä teet
pehmeitä liikkeitä, jotka vaikuttavat kehoon tehokkasti. Tunneilla teet monenlaisia lempeitä, rauhallisia harjoituksia makuulla, istuen ja seisten. Liikkeet ovat erilaisia kuin tavallisessa kehonhuollossa,
mutta juuri siksi ne vaikuttavat nopeasti.
Huomaat liikkeiden vaikutukset asentoon
ja ryhtiin yleensä jo tunnin aikana. Erään
kurssilaisen sanoin: ”Tunnilla pitenee aina
2 cm.” Movement Intelligence pohjautuu
Feldenkrais®-menetelmään, ja se helpottaa niskahartia-alueen ja selän kipuja,
vahvistaa luita, parantaa tasapainoa ja
koordinaatiota sekä kohentaa ryhtiä. Et
tarvitse aiempaa kokemusta. Päälle lämpimät vaatteet, joissa voit liikkua ja jalkaan
sukat.
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219824K

de relajación promueven un mejor sueño
y estado de ánimo, además de aumentar
la concentración y la relajación.

Ke 17.00–18.00
13.1.–7.4., 16 t
Goria Gabriele
55 euroa
Johdanto meditaation perusteisiin. Tutkitaan ja kehitetään kunkin meditoijan henkilökohtaista suhdetta hiljaisuuteen ja
tyyneyteen. Harjoitellaan keskittymistä,
kehotietoisuutta sekä myötätunto-meditaatiota.

Harjoittelemme venyttelyä, rentoutumista, hengittämistä, keskittymistä ja meditaatiota. Tarkastelemme ja harjoittelemme kolmea meditaation pylvästä: asentoa, rentoutumista ja hengitystä. Opit tiibetiläisiä meditaatiotekniikoita (shamatha
1–2). Mielesi rauhoittuu liialta ajattelulta, ja
tekniikat edistävät parempaa unta ja mielialaa sekä lisäävät keskittymistä ja rentoutumista. Opetuskieli on espanja, mutta
opettaja käyttää tarvittaessa apukielenä
myös suomea.

Meditaatio, alkeet/alkeisjatko
uv Verkko-opetus

219825K

Taller de relajación y
meditación en español
Su 14.00–16.00
21.3., 3 t
Manuel Fernandez Fernandez
13 euroa
Practicamos estiramiento, relajación,
respiración, concentración y meditación.
Observamos y practicamos los tres pilares
de la meditación: postura, relajación y
respiración. Aprenderás las técnicas de
meditación tibetana shamatha uno y dos.
Estas técnicas ayudan a calmar la mente
de pensamiento excesivo. Las técnicas
36

219826K

Taller de relajación y
meditación en español,
online
uv Verkko-opetus

LIIKUNTA

LIIKUNTA
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
Huomaa myös
Feldenkrais ja Movement Intelligence
Terveys- ja hyvinvointikursseissa

PEHMEÄ LIIKUNTA
831328K

Kehonhuolto
Ma 19.00–19.55
11.1.–12.4., 15 t
Kikka Repka
66 euroa
Kehonhuolto on kokonaisvaltainen lihasten ja ryhdin hyvinvointia edistävä tunti,
jossa on vaikutteita eri kehonhuoltomenetelmistä kuten jooga, pilates ja venyttely.
Tunnin tempo on rauhallinen. Keskitytään
liikkuvuuteen, liikehallintaan, kehon linjauksiin ja tukilihaksiin. Tunti sopii aloittelijoille
sekä aktiiviliikkujille palauttavaksi harjoitteeksi. Kehonhuoltotunneilla saat apua
myös istumatyön ja tietokoneen ääressä
työskentelyn ongelmiin. Tunnilla ei tarvitse kenkiä.

831302K

Joogavenyttely Kivikossa
Kivimottis, Varustuksentie 5
Ke 13.30–14.30
20.1.–7.4., 15 t
Anna Rantinoja
71 euroa
Levollisessa joogavenyttelyssä huollat kehoa ja mieltä hitailla liikkuvuusharjoitteilla
ja pitkillä venytyksillä. Hyödynnämme perinteisen kiinalaisen lääketieteen ajatuksia
meridiaaneista ja elementeistä sekä yinjoogan asentoja. Teemme myös hengitysharjoituksia. Tempo on rauhallisen viipyilevä. Jokainen kerta alkaa rauhoittumisella
ja päättyy loppurentoutukseen, tunnin läpi
kuljettaa pehmeä taustamusiikki. Tarvitset
mukaan joogamaton. Voit ottaa avuksi
joogabolsterin tai tyynyn ja loppurentoutusta varten huovan ja villasukat.
831303K

Joogavenyttely aamulla
uv Verkkokurssi
Ke 10.00–11.05
20.1.–7.4., 16 t
Anna Rantinoja
71 euroa
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LIIKUNTA
831315K

831315KE

Ke 9.00–10.00
13.1.–7.4., 16 t
Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen
(ohjaavat vuorotellen)
66 euroa
Asahi on kotimaista terveysliikuntaa, joka
hoitaa ja ennaltaehkäisee selän ja hartiaseudun vaivoja, harjoittaa tasapainoa ja
lievittää stressiä. Liikkeet ovat yksinkertaisia, hitaita, pehmeitä ja helposti omaksuttavia. Asahissa ei tarvitse hikoilla. Pukeudu
mukaviin liikuntavaatteisiin. Harjoitella voi
sukkasillaan. Asahi sopii kaikenikäisille,
erityistaitoja tai peruskuntoa ei vaadita.

Ke 9.00–10.00
21.4.–26.5., 8 t
Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen
(ohjaajat ohjaavat vuorotellen)
33 euroa

831315KV

Pe 9.00–10.00
15.1.–16.4., 16 t
Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen
(ohjaavat vuorotellen)
44 euroa
Ryhmä on suunnattu erityisesti pienituloisille senioreille ja työttömille, sopii sekä
aloittelijoille että asahia aikaisemmin harjoittaneille.

Asahi terveysliikunta,
alkeet A

Asahi terveysliikunta,
alkeet A
uv Verkko-opetus
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Asahi terveysliikunta,
alkeet A, kevätekstra

831320KV

Asahi terveysliikunta,
alkeet B
uv Verkko-opetus
831320KE

Asahi terveysliikunta,
alkeet B, kevätekstra

831315KEV

Asahi terveysliikunta,
alkeet A, kevätekstra
uv Verkko-opetus

Pe 9.00–10.00
30.4.–28.5., 5 t
Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen
(ohjaajat ohjaavat vuorotellen)
22 euroa

831320K

831320KEV

Asahi terveysliikunta,
alkeet B

Asahi terveysliikunta,
alkeet B, kevätekstra
uv Verkko-opetus
831311K

Asahi Kivikossa
Kivimottis, Varustuksentie 5
Ke 12.35–13.20
20.1.–7.4., 11 t
Anna Rantinoja
50 euroa

LIIKUNTA
831310K

Asahia äijille
Helsingin astanga joogakoulu,
Kolmas linja 21 C (sisäpiha)
Ma 15.00–16.00
11.1.–12.4., 16 t
Yrjö Mähönen
86 euroa
Suunniteltu erityisesti miehille. Treenataan
asahia myös punttien kanssa.
831323K

Asahi terveysliikunta,
jatkotaso
Helsingin astanga joogakoulu,
Kolmas linja 21 C (sisäpiha)
Ma 16.00–17.00
11.1.–12.4., 16 t
Yrjö Mähönen
86 euroa
Sopii asahia aiemmin harjoittaneille.
831324K

Taiji Quan
Helsingin astanga joogakoulu,
Kolmas linja 21 C (sisäpiha)
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Gabriele Goria
99 euroa
Kurssilla tutustutaan dynaamiseen meditaatiomuotoon, joka pohjautuu perintei-

seen kiinalaiseen taistelulajiin. Harjoitellaan Taiji Quanin perusliikkeitä, Baduanjinsarjaa sekä Quigong-hengitystekniikoita.
Pääosassa on fyysinen ja henkinen hyvinvointi.
831324KV

Taiji Quan
uv Verkko-opetus
831326K

Venyttely
To 10.45–11.30
14.1.–15.4., 12 t
Kristiina Onkeli
45 euroa
Venyttelyn avulla huolletaan kehoa sellaisilla venyttelyliikkeillä, joiden tavoitteena
on palauttaa lihas normaalimittaan, johtui
kireys sitten harjoittelusta tai harjoittelemattomuudesta. Tunnit aloitetaan kevyillä liikkuvuusharjoituksilla (rullauksia) kehoa lämmitellen. Sen jälkeen venytellään
eri tekniikoilla jalkojen, selän, kylkien ja
hartioiden lihaksia rentouttavaa musiikkia
kuunnellen.

831327K

Venytellen vetreäksi
Ti 9.30–10.30
12.1.–6.4., 16 t
Helena Mörsky
72 euroa
Rauhallisia kehonhuolto- ja venyttelyharjoituksia senioreille. Harjoitukset kohentavat ryhtiä ja lihastasapainoa, parantavat
liikkuvuutta sekä opettavat kehotietoisuutta. Rentouttava venyttely hoitaa kehoa ja
mieltä. Pukeudu mukaviin vaatteisiin.
831327KV

Venytellen vetreäksi
uv Verkko-opetus
831327KE

Venytellen vetreäksi,
kevätekstra
Ti 9.30–10.30
27.4.–18.5., 5 t
Helena Mörsky
33 euroa
831327KEV

Venytellen vetreäksi,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
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KUNTOLIIKUNTA
830110K

Perusjumppa
Ma 18.00–18.55
11.1.–12.4., 15 t
Kikka Repka
66 euroa
Lihaskuntopainotteinen perusjumppatunti, jossa helpon lämmittelyn ja sykettä
kohottavan osuuden jälkeen tehdään lihaskuntoliikkeitä musiikin tahdissa. Tunnin
lopussa venyttely. Sopii myös aloittelijoille.
830111K

Kahvakuula
To 11.45–12.45
14.1.–15.4., 16 t
Kristiina Onkeli
47 euroa
Lihaskuntotreeni, jossa käydään kahvakuulan avulla läpi kaikki päälihasryhmät:
jalka-, selkä-, rinta- ja vatsalihakset sekä
käsivarren lihakset. Myös syke saadaan
ylös yhdistelmäliikkeissä. Tunnin alussa
lyhyt 10 minuutin lämmittely. 2–3 sarjaa
kullekin liikkeelle. Lopussa noin 5 minuutin
venyttely. Parantaa lihasten voimaa ja kestävyyttä. Sopii kaikille. Ota mukaan oma
kahvakuula.
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830112K

Virkistävä aamujumppa
To 9.30–10.30
14.1.–15.4., 16 t
Annika Sarvela
51 euroa
Virkistävää aamujumppaa mukavan musiikin siivittämänä eri teemoja käyttäen. Kuntoa ylläpitävää kehotietoisuus-, liikkuvuus-,
ja lihaskuntoharjoittelua. Tunti sopii kaikenikäisille ja -tasoisille.
830114K

Tehokas ja reipas
lounasjumppa
uv Verkkokurssi
Ti 11.00–11.45
12.1.–6.4., 15 t
Teija Reini-Nieminen
53 euroa
Vietä energinen lounastuokio virtaa päivään tuovan verkkojumpan avulla. Tehokas 45-minuuttinen haastaa koko kehon.
Jumpan teho-osuus kestää 30 minuuttia,
ja se sisältää sekä lihaskuntoa ja sykettä
kohottavia osuuksia.

831325K

Seniorin tasapaino,
voima ja liikkuvuus
Ma 17.00–17.55
11.1.–12.4., 15 t
Kikka Repka
66 euroa
Tunnilla keskitytään kehon lihasvoiman
parantamiseen sekä tasapainon ja liikkuvuuden lisäämiseen. Voimaa ja kehonhallintaa harjoitellaan iloisen musiikin siivittämänä. Tunnin liikkeet suoritetaan turvavälen omalla paikalla ohjaajan selkeällä
opastuksella. Voimaa vaativat liikkeet vuorottelevat kevyempien, tasapainoa ja liikkuvuutta harjoittavien liikkeiden kanssa.
Tunnille voit pukeutua joustaviin housuihin
ja puseroon, jalkineina kevyet sisätossut
tai kengät.
830113K

Kung fu
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Gabriele Goria
98 euroa
Kung fu -kurssi on johdanto klassiseen
pohjoiskiinalaiseen Shaolin Quanin taistelu-
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lajiin. Kurssilla harjoitellaan ba duan jinin
lämmittelyharjoituksia, venytellään ja voimistetaan lihaksia, ja opetellaan Shaolin
Quanin perusasentoja, iskuja ja puolustuksia. Pikku hiljaa tutustutaan dynaamisiin liikesarjoihin paljain käsin, ja myöhemmin myös kepin kanssa. Opettaja Gabriele
Gorialla on 1° Chieh Shaolin Quanin musta
vyö, ja hän on harrastanut Kung Fua vuodesta 1994 Italiassa, Mestari Chang Dsu
Yaon perinteen mukaan.

830124K

Kuntonyrkkeily, jatko A I

Kung fu
uv Verkko-opetus

Ma 17.45–18.45
11.1.–15.2., 16 t
Jenni Blomqvist
34 euroa
Kuntonyrkkeilyä jo aiemmin harrastaneille.
Peruslyöntien lisäksi haastavampia sarjoja
sekä enemmän väistöjä ja torjuntoja ryhmän tason mukaan energisen musiikin
tahdissa. Kurssilla tarvitaan omat hanskat. Ensimmäisillä tunneilla ohjaajalla on
mukana lainahanskoja. Pukeudu liikuntavaatteisiin ja sisäliikuntakenkiin. Jatkotasot A ja B samansisältöiset.

830120K

830126K

830113KV

Kuntonyrkkeily, alkeet I
Ma 19.45–20.45
11.1.–15.2., 16 t
Jenni Blomqvist
34 euroa
Tehokasta koko vartaloa kuormittavaa liikuntaa kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Opetellaan kuntonyrkkeilyn perusteita
energisen musiikin tahdissa aivan alkeista
lähtien. Kurssilla tarvitaan omat hanskat,
mutta ensimmäisille tunneille ohjaaja tuo
lainahanskoja. Pukeudu liikuntavaatteisiin
ja sisäliikuntakenkiin.

Kuntonyrkkeily, jatko B I
Ma 18.45–19.45
11.1.–15.2., 16 t
Jenni Blomqvist
34 euroa

VESILIIKUNTA
830210K

Vesijumppa A
Metropolia, Myllypurontie 1
Ma 18.00–18.45
11.1.–12.4., 12 t
Teija Reini-Nieminen
127 euroa
Tunti sisältää alkuverryttelyn, lihasosuuden ja venyttelyt. Vesijumpassa keskitytään lihasvoiman ja nivelten liikkuvuuden
ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Liikkeiden
tehoa lisätään apuvälineitä vaihdellen. Vesiliikuntaryhmissä käytetään uimamyssyä
tai -lakkia.
830220K

Vesijumppa B
Metropolia, Myllypurontie 1
Ma 18.50–19.35
11.1.–12.4., 12 t
Teija Reini-Nieminen
127 euroa
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830271K

Vesiaerobic A
Metropolia, Myllypurontie 1
To 19.00–19.45
14.1.–1.4., 12 t
Satu Huttunen
89 euroa
Vesiaerobic on nopeatempoista ja tehokasta vesiliikuntaa, jonka tarkoituksena on
yleiskunnon kohottaminen. Pääpaino tunnissa on erilaisilla sykettä nostavilla liikkeillä kuten askelilla, juoksuilla, hypyillä ja
potkuilla. Vesiliikuntaryhmissä käytetään
uimamyssyä tai -lakkia.
830281K

Vesiaerobic B
Metropolia, Myllypurontie 1
To 19.45–20.30
14.1.–1.4., 12 t
Satu Huttunen
89 euroa

PILATES
830131K

Pilates, alkeet
Ti 13.30–14.30
12.1.–6.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa
Pilates on kehonhallintatekniikka, joka
vahvistaa kehon syviä tukilihaksia, kohentaa ja ylläpitää ryhtiä. Harjoittelulla opetellaan liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja keskivartalon hallintaa. Menetelmän avulla voit
harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja vahvan
lihaksiston sekä joustavat nivelet ja hyvän
lihasvenyvyyden.
830131KV

Pilates, alkeet
uv Verkko-opetus
830131KE

Pilates, alkeet,
kevätekstra
Ti 13.30–14.30
20.4.–25.5., 8 t
Mika Lehto
35 euroa
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830131KEV

Pilates, alkeet,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830135K

Pilates, alkeet senioreille
Ma 10.15–11.15
11.1.–12.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa
Pilates on kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa kehon syviä tukilihaksia, kohentaa
ja ylläpitää ryhtiä. Harjoittelulla opetellaan
liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja keskivartalon hallintaa. Menetelmän avulla voit
harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja vahvan
lihaksiston sekä joustavat nivelet ja hyvän
lihasvenyvyyden. Helppo alkeiskurssi,
jossa edetään rauhallisesti, omaa kehoa
kuunnellen, jokaisen osallistujan fyysiset
lähtökohdat huomioiden.
830135KV

Pilates, alkeet senioreille
uv Verkko-opetus
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830135KE

Pilates, alkeet senioreille,
kevätekstra
Ma 10.15–11.15
26.4.–24.5., 7 t
Mika Lehto
34 euroa
830135KEV

Pilates, alkeet senioreille,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830140K

Pilates, alkeisjatko A
Ma 9.00–10.00
11.1.–12.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa
Pilates on kehonhallintatekniikka, joka
vahvistaa kehon syviä tukilihaksia, kohentaa ja ylläpitää ryhtiä. Harjoittelulla opetellaan liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja
keskivartalon hallintaa. Menetelmän avulla voit harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja
vahvan lihaksiston sekä joustavat nivelet
ja hyvän lihasvenyvyyden. Pilateksen perusteet hallitseville, vähintään vuoden lajia
harrastaneille.

830140KV

Pilates, alkeisjatko A
uv Verkko-opetus
830140KE

Pilates, alkeisjatko A,
kevätekstra
Ma 9.00–10.00
26.4.–24.5., 7 t
Mika Lehto
34 euroa
830140KEV

Pilates, alkeisjatko A,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830141K

Pilates, alkeisjatko B
TribalTanssiKeskus,
Vanha Talvitie 19 A, 5. krs
To 10.30–11.30
14.1.–15.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa

830141KE

Pilates, alkeisjatko B,
kevätekstra
TribalTanssiKeskus,
Vanha Talvitie 19 A, 5. krs
To 10.30–11.30
29.4.–27.5., 5 t
Mika Lehto
27 euroa
830141KEV

Pilates, alkeisjatko B,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830145K

Pilates, alkeisjatko senioreille
Ti 14.30–15.30
12.1.–6.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa
830145KV

Pilates, alkeisjatko senioreille
uv Verkko-opetus

830141KV

Pilates, alkeisjatko B
uv Verkko-opetus
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830145KE

Pilates, alkeisjatko senioreille,
kevätekstra
Ti 14.30–15.30
20.4.–25.5., 8 t
Mika Lehto
41 euroa
830145KEV

Pilates, alkeisjatko senioreille,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830132K

Pilates, avoin taso
To 9.30–10.30
14.1.–15.4., 16t
Kristiina Onkeli
70 euroa
Pilates on kehonhallintatekniikka, joka
vahvistaa kehon syviä tukilihaksia sekä
kohentaa ja ylläpitää ryhtiä. Kurssilla
aloitetaan perusharjoitteista, pikku hiljaa
edeten hieman vaativampiin harjoitteisiin
kuitenkin siten, että osallistujalla on aina
mahdollisuus tehdä kevyintä versiota. Sopii
kaikille.
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830150K

830160K

Pilates, perustaso Wing

Pilates, keskitaso

Pilates Wing, Eerikinkatu 29
Ti 11.15–12.15
12.1.–6.4., 16 t
Minna Määttä
106 euroa
Pilateksen perusteet hallitseville, vähintään vuoden lajia harrastaneille. Pilates on
kehon hallintaa ja syviä tukilihaksia kokonaisvaltaisesti vahvistava harjoittelumuoto,
joka kohentaa ryhtiä ja hyvää lihastasapainoa. Säännöllinen harjoitus kehittää
liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja keskivartalon tukivoimaa. Ovi avataan 15 minuuttia
ennen kurssin alkua. Liikuntatilassa ei ole
suihkua.

To 15.50–16.50
14.1.–15.4., 16 t
Mika Lehto
70 euroa
Sopii pilatesta noin kaksi vuotta harrastaneille. Pilates on kehonhallintatekniikka,
joka vahvistaa kehon syviä tukilihaksia,
kohentaa ja ylläpitää ryhtiä. Harjoittelulla
opetellaan liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja
keskivartalon hallintaa. Menetelmän avulla
voit harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja
vahvan lihaksiston sekä joustavat nivelet
ja hyvän lihasvenyvyyden.

830150KE

Pilates, perustaso Wing,
kevätekstra
Pilates Wing, Eerikinkatu 29
Ti 11.15–12.15
20.4.–25.5., 16 t
Minna Määttä
53 euroa

830160KV

Pilates, keskitaso
uv Verkko-opetus
830160KE

Pilates, keskitaso,
kevätekstra
To 15.50–16.50
29.4.–27.5., 5 t
Mika Lehto
27 euroa
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830160KEV

Pilates, keskitaso,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830165K

Pilates, edistyneet A
Ma 16.30–17.30
11.1.–12.4., 16 t
Minna Määttä
81 euroa
Dynaaminen pilatesharjoitus menetelmän
hyvin hallitseville, lajia jo pidempään harrastaneille. Pilates on kehon hallintaa ja
syviä tukilihaksia kokonaisvaltaisesti vahvistava harjoittelumuoto, joka kohentaa
ryhtiä ja hyvää lihastasapainoa. Säännöllinen harjoitus kehittää liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja keskivartalon tukivoimaa.
830165KV

Pilates, edistyneet A
uv Verkko-opetus

830165KE

Pilates, edistyneet A,
kevätekstra
Ma 16.30–17.30
26.4.–24.5., 7 t
Minna Määttä
38 euroa
830165KEV

Pilates, edistyneet A,
kevätekstra
uv Verkko-opetus
830166K

Pilates, edistyneet B Wing
Pilates Wing, Eerikinkatu 29
Ti 9.45–10.45
12.1.–6.4., 16 t
Minna Määttä
106 euroa
Ovi avataan 15 minuuttia ennen kurssin alkua. Liikuntatilassa ei ole suihkua.
830166KE

Pilates, edistyneet B Wing,
kevätekstra
Pilates Wing, Eerikinkatu 29
Ti 9.45–10.45
20.4.–25.5., 8 t
Minna Määttä
53 euroa

JOOGA
831200K

Äijäjooga
Asukastalo Lava, Biologinkatu 5
To 16.30–17.30
4.2.–22.4., 24 t
Timo Airaksinen
69 euroa
Äijäjooga on miehille suunnattu joogaryhmä, jonne voi tulla ilman aiempaa joogakokemusta. Tunnit alkavat kehoa lämmitellen ja avaten kevyin taichi-tyyppisin liikkein ja hengitysharjoituksin. Varsinainen
harjoitus koostuu seisten ja istuen tehtävistä liikkeistä sekä tasapainoharjoittelusta. Lopussa on ohjattu syvärentoutus.
Tuntisisältöjä voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaisiksi.
831201K

Lempeä hathajooga A,
Katajanokka
Katajanokan liikuntahalli, Merikasarminkatu 1
Ti 11.00–12.30
12.1.–6.4., 24 t
Paula Tella
69 euroa
Hathajoogan venytykset ja taivutukset virkistävät ja rentouttavat. Tutustutaan oman
hengityksen rytmiin ja annetaan hengityk45
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sen ohjata liikettä. Keskittyminen harjoitukseen rauhoittaa ja auttaa hiljaisuuden
kokemuksen syntymisessä. Sopii kaikille.
Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin, ota loppurentoutusta varten
mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
831202K

Ke 10.30–12.00
21.4.–26.5., 12 t
Paula Tella ja Katri Mason
41 euroa

Lempeä hathajooga B,
Kalasatama

831204K

Shakta joogakoulu, Työpajankatu 10 A, 4. krs
Ma 19.00–20.30
11.1.–12.4., 24 t
Paula Tella
77 euroa

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Ti 8.30–10.00
12.1.–6.4., 24 t
Paula Tella
103 euroa

831202KE

Lempeä hathajooga B,
Kalasatama, kevätekstra
Shakta joogakoulu, Työpajankatu 10 A, 4. krs
Ma 19.00–20.30
26.4.–24.5., 10 t
Paula Tella
32 euroa
831203K

Lempeä hathajooga C
Ke 10.30–12.00
13.1.–7.4., 24 t
Paula Tella ja Katri Mason
70 euroa
46

831203KE

Lempeä hathajooga C,
kevätekstra

Lempeä hathajooga D

831204KE

Lempeä hathajooga D,
kevätekstra
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Ti 8.30–10.00
20.4.–25.5., 12 t
Paula Tella
58 euroa

831206K

Joogaa Myllypurossa
Metropolia, Myllypurontie 1
Ma 16.30–18.00
11.1.–12.4., 24 t
Manuel Fernandez Fernandez
125 euroa
Keskitymme hathajoogan perusteisiin:
tietoiseen hengitykseen, rentoutukseen
ja meditaatioon. Hathajoogassa liikkeet ja
asanat ovat lempeitä ja ne sopivat suurimalle osalle ihmisistä. Kurssilla opit tuntemaan kehosi ja työskentelemään sen
kanssa turvallisesti vahingoittamatta niveliäsi. Jooga myös vahvistaa lihaksia ja auttaa kehon liikkuvuutta. Hathajooga auttaa
monia ihmisiä nukkumaan paremmin, pitämään yllä parempaa mielialaa, tuntemaan olonsa rentoutuneemmaksi sekä
hallitsemaan stressiä paremmin. Tuo oma
joogamattosi sekä vaatteet, joissa on mukava liikkua. Opetuskieli on suomi, mutta
opettaja käyttää tarvittaessa apukielenä
myös englantia.
831206KV

Joogaa Myllypurossa
uv Verkko-opetus
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831207K

Tutustu Scaravellijoogaan
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
La 12.00–15.00
13.3., 4 t
Solja Temmes
20 euroa
Scaravellijooga juontaa juurensa hathajoogasta ja siinä korostuu yksilöllinen joogaharjoitus. Scaravellijoogassa tehdään
staattisten asentojen sijaan virtaavia, hitaita liikkeitä, jotka auttavat aktivoimaan
syviä tukilihaksia ja vapauttamaan kehoa
jännityksistä. Kehotietoisuusharjoitukset,
erilaisten mielikuvien käyttäminen ja hengitysharjoitukset auttavat rentouttamaan
kehoa ja mieltä. Harjoitus on samalla sekä
lempeä että vahvistava.
Joogaharjoituksen teemat ovat painovoiman tunteminen, hengitys ja elävä,
pitkä selkäranka. Scaravellijooga keskittyy selän rentouttamiseen ja vahvistamiseen. Se tapahtuu liikkeiden avulla (eteenja taaksetaivutukset, kierto- ja aaltomaiset
selän liikkeet) sekä tuomalla selkään rentoutta ja pituutta hengityksen ja mielikuvien avulla. Hengityksen ja painovoiman
huomioimisen sekä selkärankaan kohdistuvien liikeharjoitusten avulla etsitään selkärangan luonnollista asentoa. Scaravelli-

joogassa korostetaan perusasentojen (istuminen, seisominen ja kävely) hyvää linjausta. Kun perusasentoihin löytyy luonteva
linjaus, alavartalo asettuu painovoiman
avulla luonnolliseen asentoon, ylävartalo
kevenee ja selkäranka ojentuu. Harjoitukset sopivat niin joogan aloittelijoille kuin
pidempään jooganneille. Ota mukaan joogamatto, tyyny ja viltti.
831209K

Yoga en español
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
To 19.30–21.00
14.1.–15.4., 24 t
Manuel Fernandez Fernandez
105 euroa
Ven y únete a una relajante práctica
de yoga todos los jueves por la tarde
en el centro de Helsinki. Es un hatha
yoga con posturas suaves, adecuado
para personas de todas las edades y
la mayoría de condiciones. Durante
este curso, comprenderás mejor cómo
relajarte y trabajar con tu cuerpo de una
manera segura. Este yoga promueve un
mejor sueño, estado de ánimo y niveles
más altos de relajación en el día. Ayuda a
aliviar tanto la depresión como el estrés.
Aprenderás a trabajar de forma segura con

tu cuerpo, previniendo lesiones en tejidos
blandos y articulaciones y desarrollarás tu
fuerza física, estabilidad y flexibilidad. El
curso es en castellano, pero el profesor
puede dar instrucciones también en
finés, en caso de ser necesario. Trae una
esterilla de yoga y ropa cómoda.
Keskitymme Hathajoogan perusteisiin:
tietoiseen hengitykseen, rentoutukseen
ja meditaatioon. Hathajoogassa liikkeet ja
asanat ovat lempeitä ja ne sopivat suurimalle osalle ihmisistä. Kurssilla opit tuntemaan kehosi ja työskentelemään sen
kanssa turvallisesti vahingoittamatta niveliäsi. Jooga myös vahvistaa lihaksia ja auttaa kehon liikkuvuutta. Hathajooga auttaa
monia ihmisiä nukkumaan paremmin, pitämään yllä parempaa mielialaa, tuntemaan olonsa rentoutuneemmaksi sekä
hallitsemaan stressiä paremmin. Tuo oma
joogamattosi sekä vaatteet, joissa on mukava liikkua. Opetuskieli on espanja, mutta
opettaja käyttää tarvittaessa apukielenä
myös suomea.
831209KV

Yoga en español, online
uv Verkko-opetus
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831208K

Good morning yoga,
online
uv Verkkokurssi
Ti 7.00–8.00
12.1.–6.4., 16 t
Manuel Fernandez Fernandez
75 euroa
Come join in a relaxing hatha yoga practice
with soft postures every Tuesday morning
at the comfort of your own home. The
practice is suitable for people of all ages
and most conditions. During this course
you will gain better understanding of how
to relax and how to work with your body
in a very safe way. This yoga promotes
better sleep, mood and higher levels of
relaxation in your day. It helps both to
alleviate depression and stress. You will
learn how to work safely with your body,
preventing injuries to soft tissues and
joints and you will develop your physical
strength, stability and flexibility. The
course is in English, but the teacher can
give instructions also in Finnish, if needed.
Bring your yoga mat and wear clothes that
you are comfortable in.
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831217K

831205K

Ma 9.15–10.45
11.1.–12.4., 24 t
Annika Sarvela
70 euroa
Aamun hathajoogaharjoituksella luodaan
hyvä pohja päivälle. Harjoituksen aikana
tehdään erilaisia lihaksia lämmittäviä, venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia. Opit
kytkemään koko kehosi mukaan liikkeiden
tekemiseen jolloin liikkeet muuttuvat helpommiksi ja olet aidosti läsnä kehossasi.
Harjoituksen aikana opetellaan hengityksen ja liikkeen välistä yhteyttä. Lopuksi
rentoudutaan ja hiljennytään. Harjoituksen
voi tehdä paljain jaloin. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin, ota loppurentoutusta varten mukaan lämpimät
sukat ja lämmin vaate.

La 12.00–15.00
22.5., 4 t
Solja Temmes
20 euroa
Metsäjooga on koostuu jooga-, qigong- ja
meditaatioharjoituksista luonnon keskellä.
Kurssi koostuu virtaavista lämmittelyliikkeistä, seisoma-asennoista ja hengitysharjoituksista sekä kehotietoisuusmeditaatioista. Ympäröivät puut toimivat joogan apuvälineinä, ja käytämme niitä tukena asennoissa. Metsän elementit, kuten
ilma, maa ja vesi ovat mukana harjoituksissa erilaisina mielikuvina. Joogaharjoituksen teemat ovat painovoiman tunteminen, hengitys ja elävä, pitkä selkäranka.
Metsän raikas ilma on yhteydessä hengitykseen ja maa allamme ottaa kehomme painon vastaan ja auttaa meitä juurtumaan asennoissa paremmin. Lähes kaikki
liikkeet tehdään seisten, mutta hengitysja meditaatioharjoitukset voi tehdä myös
istuen. Joogaharjoitukset sopivat hyvin
myös aloittelijoille.
Metsäjoogakurssi pidetään Keskuspuistossa. Tapaaminen Kalliolan aulassa,
josta lähdemme yhdessä metsään bussilla.
Sateen sattuessa joogataan Kalliolassa.
Ota mukaan bussikortti, vedenpitävä istuin-

Virkistävä hathajooga

831217KV

Virkistävä hathajooga
uv Verkko-opetus

Metsäjooga

LIIKUNTA
alusta ja lämpimät vaatteet. Bussimatka ei
kuulu kurssin hintaan.
831210K

Joogaa pehmeästi
Pe 17.00–18.00
15.1.–16.4., 16 t
Monica Schwela
70 euroa
Virkisty viikonloppuun joustavasti joogaten. Tehdään lämmittäviä, venyttäviä ja
vahvistavia liikkeitä ja asanoita omaa kehoa kuunnellen. Opetellaan hengityksen
ja liikkeen välistä yhteyttä sekä läsnäolontaitoa. Harjoitus päättyy loppurentoutukseen. Sopii sekä aloittelijoille että joogaa
aiemmin harjoittaneille. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin, ota
loppurentoutusta varten mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
831211K

Seniorijooga
Asukastalo Lava, Biologinkatu 5
Ti 11.30–13.00
2.2.–20.4., 24 t
Timo Airaksinen
85 euroa
Seniorijooga on lempeä harjoitusmuoto,
jonne voi tulla ilman aiempaa joogakokemusta. Rauhallisesti hengityksen tahdissa

tehtävät joogaliikkeet lisäävät voimaa ja
notkeutta. Hengitysharjoituksin opetellaan
tietoisesti käyttämään palleata ja rintakehää hengityksessä, jolloin hengitys rauhoittuu ja syvenee. Tunnit alkavat kehoa
lämmitellen ja avaten kevyin asahi-tyyppisin liikkein. Varsinainen harjoitus koostuu
seisten ja istuen tehtävistä liikkeistä sekä
tasapainoharjoittelusta, joka lisää lihasten
koordinaatiota ja keskittymiskykyä. Keskitytään myös venyttämään kireitä takareisiä. Ohjattu loppurentoutus päättää tunnin. Tuntisisältöjä voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaisiksi.
831212K

Joogaa mindfulnessin
hengessä
Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Helena Mörsky
78 euroa
Lempeitä ja rauhallisia joogaharjoituksia
omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen.
Joogaliikkeet tasapainottavat ja vetreyttävät niin kehoa kuin mieltänkin. Liikkeet,
hengityksen seuraaminen ja ohjatutut rentoutusharjoitukset auttavat keskittymään
tähän hetkeen palauttaen voimavaroja.
Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa, luonnollista oivallusta, mitä

meissä tapahtuu tässä hetkessä. Pukeudu
joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin,
ota loppurentoutusta varten mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
831212KV

Joogaa mindfulnessin
hengessä
uv Verkko-opetus
831212KE

Joogaa mindfulnessin
hengessä, kevätekstra
Ti 17.00–18.30
20.4.–18.5., 10 t
Helena Mörsky
44 euroa
831212KEV

Joogaa mindfulnessin
hengessä, kevätekstra
uv Verkko-opetus
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831213K

831214K

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
La 10.00–11.30
16.1.–20.2., 12 t
Solja Temmes
58 euroa
Raskausajan joogakurssi tukee raskauden
aikana muuttuvaa kehoa. Teemme rauhallista joogaharjoitusta, joka sopii raskauden loppumetreille asti. Kurssin joogaharjoitukset muun muassa lantionpohjan
lihasten harjoitteet, hengitys- ja rentoutumisharjoitukset valmistavat kehoa synnytykseen ja voivat auttaa myös raskausajan
vaivoihin. Rauhallisen harjoituksen myötä
oma kehontuntemus ja side kehittyvään
vauvaan voi kasvaa. Ota mukaan kaksi
tyynyä ja viltti. Kurssille kannattaa tulla
vasta 14. raskausviikon jälkeen.

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
La 10.00–11.30
13.3.–24.4., 12 t
Solja Temmes
58 euroa

Raskausajan jooga A

831213KV

Raskausajan jooga A
uv Verkko-opetus
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Raskausajan jooga B

831214KV

Raskausajan jooga B
uv Verkko-opetus
831216K

Rentouttava ja palauttava
joogalauantai
La 11.00–15.30
10.4., 5t
Helena Mörsky
22 euroa
Ota omaa aikaa rentoutuen ja palautuen
lempeiden restoratiivisten joogaharjoitusten parissa. Rauhalliset kiireettömät
joogaharjoitukset parantavat liikkuvuutta, tasapainottavat elintoimintoja ja kehittävät läsnäolon taitoa. Restoratiivisissa
harjoituksissa keho tuetaan joogavälinein.
Apuvälineet ottavat painoa pois keholta
ja auttavat purkamaan jännityksiä. Asennoissa voi siten viipyä pitkään rentoutuen
ja hermoston on mahdollisuus siirtyä pa-

lauttavaan tilaan. Joogaliikkeet, hengityksen seuraaminen ja ohjatut rentoutusharjoitukset antavat mahdollisuuden hellittää, pysähtyä ja kerätä voimia. Pukeudu
mukavasti ja varaa tarvittaessa lämmintä
vaatetta. Ota mukaan joogamatto, viltti tai iso pyyhe ja joogavyö. Halutessasi
voit tuoda oman bolster-tyynyn sekä kevyet eväät tauolle, joka pidetään noin klo
13.00–13.45.
831225K

Yang-jooga
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 12 t
Janette Myllymaa
45 euroa
Yang-jooga yhdistää eri joogamuodoista
tuttua staattista ja dynaamista asanatyöskentelyä, sekä lineaarisia että spiraalisia
liikemalleja. Virtaavienkin yang-joogan liikemallien taustalla on aina asentojen turvallinen linjaus, joka suojelee niveliä ja auttaa ylläpitämään tasapainoa kehon elastisuuden ja voiman välillä. Harjoittelussa
korostuu hengityksen merkitys ja läsnäolo
liikkeessä. Pyrkimyksenä on kuunnella kehon yksilöllisiä tarpeita. Sopii sekä aloittelijoille että joogaa aiemmin harjoittaneille.
Ota mukaan viltti loppurentoutusta varten.
Pukeudu joogatunneille mukaviin liikunta-
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vaatteisiin, ota loppurentoutusta varten
mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
Kokoontumiset parillisina viikkoina.
831227K

Yin-jooga A
To 18.35–20.05
14.1.–15.4., 12 t
Janette Myllymaa
45 euroa
Yin-jooga on rauhallinen, kehon syvimpiin
kudoksiin vaikuttava sekä parasympaattista hermostoa aktivoiva harjoitusmuoto. Asennoissa ollaan useita minuutteja ilman lämpöä nostattavaa lihasaktivaatiota.
Harjoitukset palauttavat kehon ja mielen
voimavaroja ja toimivat vastapainona kiireiselle arjelle sekä fyysisemmille harjoituksille (esim. astanga- ja vinyasa-jooga,
lenkkeily tai kuntosaliharjoittelu). Tunneilla käytetään rauhoittavaa musiikkia harjoituksen tukena. Joogassa harjoitellaan
myös hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa
nykyhetkessä, jolloin hengityksen merkitys korostuu. Harjoitus sopii kaikille. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin ja ota loppurentoutusta varten
mukaan sukat ja lämmin vaate. Kokoontumiset parillisina viikkoina.

831233K

Yin-jooga B
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Ti 18.45–20.15
12.1.–6.4., 24 t
Peppina Lindfors
103 euroa
Rentouttavassa, mieltä ja kehoa huoltavassa yin-harjoituksessa antaudutaan
pitkiin, rauhallisiin, lempeästi avaaviin venytyksiin. Päästetään irti kaikesta suorittamisesta ja pinnistämisestä. Löydetään
harmoniaa. Yin-jooga venyttää sidekudosta, parantaa aineenvaihduntaa, tuo
kehoon lisää tilaa ja palauttaa niveliin liikkuvuutta. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta. Ota mukaan oma joogamatto ja halutessasi bolsteri tai paksu tyyny, soikea joogablokki ja viltti. Pukeudu
lämpimästi.

aktivoiva harjoitusmuoto. Asennoissa ollaan useita minuutteja ilman lämpöä nostattavaa lihasaktivaatiota. Harjoitukset
palauttavat kehon ja mielen voimavaroja
ja toimivat vastapainona kiireiselle arjelle
sekä fyysisemmille harjoituksille (esim. astanga- ja vinyasa-jooga, lenkkeily tai kuntosaliharjoittelu). Joogassa harjoitellaan myös
hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa nykyhetkessä, jolloin hengityksen merkitys korostuu. Pukeudu joogatunneille mukaviin
liikuntavaatteisiin ja ota loppurentoutusta
varten mukaan sukat ja lämmin vaate.
831232K

Yin-jooga D
uv Verkkokurssi
Ma 16.30–18.00
11.1.–12.4., 24 t
Jepa Pihlainen
86 euroa

831231K

831236K

Yin-jooga C
uv Verkkokurssi

Yin & yang -jooga
uv Verkkokurssi

Ti 18.35–20.05
12.1.–6.4., 24 t
Jepa Pihlainen
84 euroa
Harjoitus sopii kaikille. Yin-jooga on rauhallinen, kehon syvimpiin kudoksiin vaikuttava sekä parasympaattista hermostoa

Ti 17.00–18.30
12.1.–6.4., 24 t
Jepa Pihlainen
97 euroa
Tehdään sekä kehon koordinaatiota, voimaa ja tasapainoa kehittäviä asanoita että
yin-joogan pitkiä asanoita, jotka huoltavat
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kehon sidekudoksia. Lempeän dynaamisissa asanoissa tutkitaan etenkin hengityksen ja sitkeän, rauhallisen liikkeen yhteyttä. Asanat linjataan turvallisesti ja kunkin kehon senhetkistä tilaa kuunnellen.
Yinissä puolestaan annetaan kehon,
hengityksen ja mielen rauhoittua useiksi
minuuteiksi turvallisesti tuettuihin asanoihin. Asanat ovat muunneltavissa monenlaisia kehon haasteita huomioon ottaviksi.
Tekemisen keskiössä on hyväksyvä läsnäolo niin liikkeessä kuin levossakin. Tunti sopii sekä aloittelijoille että aiemmin jooganneille. Pukeudu joogatunneille mukaviin
liikuntavaatteisiin, varaa loppurentoutusta
varten lämpimät sukat ja lämmin vaate.
831240K

Vahvistava jooga senioreille
Ke 10.35–12.05
13.1.–7.4., 24 t
Helena Mörsky
83 euroa
Vahvistava jooga on samanaikaisesti sekä
lempeä että voimakas harjoitusmuoto,
jossa pyritään yhdistämään keho ja mieli
keskittämällä ajatukset huolelliseen asanatyöskentelyyn. Tarkka työskentely auttaa
suuntaamaan venytystä ja lihastyötä tasapainoisesti. Joogavälineitä voidaan käyttää apuna sekä syventämässä liikkeitä.
52

Harjoitukset etenevät viikoittain vaihtuvien
teemojen mukaan käsittäen seisomaliikkeitä, eteenpäin taivutuksia, kiertoja, taaksepäin taivutuksia sekä restoratiivisia harjoituksia. Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin, harjoitukset tehdään paljain jaloin.
Ota mukaan joogavyö. Rauhallisesti etenevä kurssi on suunnattu erityisesti senioreille, mutta myös muut voivat osallistua.

831242K

831240KV

831242KV

Vahvistava jooga senioreille
uv Verkko-opetus
831240KE

Vahvistava jooga senioreille,
kevätekstra
Ke 10.35–12.05
21.4.–19.5., 10 t
Helena Mörsky
44 euroa
831240KEV

Vahvistava jooga senioreille,
kevätekstra
uv Verkko-opetus

Vahvistava jooga A
Ti 10.35–12.05
12.1.–6.4., 24 t
Helena Mörsky
83 euroa
Sopii sekä aloittelijoille että joogaa aiemmin harrastaneille, ei kuitenkaan raskaana
oleville.

Vahvistava jooga A
uv Verkko-opetus
831242KE

Vahvistava jooga A
kevätekstra
Ti 10.35–12.05
20.4.–18.5., 10 t
Helena Mörsky
44 euroa
831242KEV

Vahvistava jooga A
kevätekstra
uv Verkko-opetus
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831243K

831249K

Ke 9.00–10.30
13.1.–7.4., 24 t
Helena Mörsky
83 euroa

Ke 17.00–18.15
13.1.–7.4., 20 t
Anne Anttila
74 euroa
Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta
ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia.
Kurssilla pääset kokeilemaan monipuolisesti erityyppisiä joogaliikkeitä, seisoen
tehtäviä liikkeitä, eteen- ja taaksetaivutuksia, kiertoja sekä rentouttavia liikkeitä.
Liikkeitä voidaan varioida yksilöllisten tarpeiden mukaan. Harjoitukset tehdään paljain jaloin. Sopii sekä vasta-alkajille, että
Iyengarjoogaa hieman harjoittaneille. Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin.

Vahvistava jooga B

831243KV

Vahvistava jooga B
uv Verkko-opetus
831243KE

Vahvistava jooga B
kevätekstra
Ke 9.00–10.30
21.4.–19.5., 10 t
Helena Mörsky
44 euroa
831243KEV

Vahvistava jooga B
kevätekstra
uv Verkkokurssi

Iyengarjooga, alkeet

831249KV

Iyengarjooga, alkeet
uv Verkko-opetus
831250K

Iyengarjooga, avoin taso
uv Verkkokurssi
To 17.30–19.00
14.1.–15.4., 24 t
Anne Anttila
88 euroa
Haluatko osallistua joogatunnille kotoasi?
Kurssilla pääset kokeilemaan monipuoli-

sesti erityyppisiä joogaliikkeitä, seisoen
tehtäviä liikkeitä, eteen- ja taaksetaivutuksia, kiertoja sekä rentouttavia liikkeitä.
Apuvälineinä sovelletaan seinää, tuoleja,
tyynyjä ja muita kotoa löytyviä tavaroita,
oma joogamatto on tarpeen, mutta alkuun
pääset ilmankin. Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia. Ryhmä ei sovi raskaana oleville, mutta muuten kaikille, jotka haluavat tutustua iyengarjoogaan tai syventää jo aloitettua harrastustaan. Videoyhteyden välityksellä on mahdollista saada
opettajalta jonkin verran myös yksilöllistä
ohjausta.
831251K

Iyengarjooga, jatko
Ke 18.25–19.55
13.1.–7.4., 24 t
Anne Anttila
84 euroa
Jatketaan iyengarjoogan lempeän vahvaa kehollista työskentelyä. Kerrataan ja
syvennetään alkeiskurssilta tuttuja joogaasanoita ja laajennetaan liikevalikoimaa.
Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta
ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia.
Kurssilla tutustutaan myös ylösalaisiin
asanoihin ja helppoihin hengitysharjoituksiin. Ryhmä sopii iyengarjoogaa noin vuoden harrastaneille. Harjoitukset tehdään
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paljain jaloin. Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin.

831270K

831251KV

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Ma 18.25–19.55
11.1.–12.4., 24 t
Monica Schwela ja Iina Heiskanen
99 euroa
Kerrataan alkeiskurssilla opitut perustekniikat ja liikesarjat. Jatkokurssin tarkoituksena on syventää hengityksen ja liikkeiden
oikeaa rytmitystä, asentojen suuntausta
ja kehon kokonaishallintaa. Opetellaan
jatkotason uudet asennot ja vahvistetaan
asentoharjoitusten tekniikkaa. Harjoitus
parantaa liikesarjojen muistamista. Ota
mukaan pieni pyyhe ja loppurentoutusta
varten sukat ja pitkähihainen paita. Soveltuu kaikenikäisille, joko astangan alkeiskurssin käyneille tai muuten astangajoogaa aikaisemmin harrastaneille. Kerrataan
alkeissa opittuja tekniikoita. Harjoitellaan
seisomasarjaa ja opetellaan istumasarjaa
eteenpäin. Loppuliikkeitä tehdään enemmän ja vähitellen tehdään kaikki sarjaan
kuuluvat loppuliikkeet.
Lukukauden aikana tutustutaan myös
perinteiseen itsenäiseen harjoitteluun
opettajan ohjauksessa, opetellaan asa-

Iyengarjooga, jatko
uv Verkko-opetus
831269K

Astangajooga, alkeet
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Ma 17.00–18.15
11.1.–12.4., 20 t
Monica Schwela ja Iina Heiskanen
85 euroa
Harjoitellaan astangajoogan ensimmäistä
liikesarjaa, seisomasarjaa ja tutustutaan
istumasarjan ensimmäisiin asanoihin.
Opetellaan myös joogaan liittyvää hengittämisen perustekniikkaa. Astangan loppuliikesarjaa tehdään sovelletusti. Kehoa
vahvistetaan ja notkistetaan rauhallisesti
itseä kuunnellen. Harjoitus on dynaaminen, siinä tulee hiki ja se nostaa kuntoa.
Raskaana ollessa ei kannata aloittaa voimakastehoista astanga-harjoitusta. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin, ota loppurentoutusta varten
mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
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Astangajooga, alkeisjatko A

noita ulkomuistista niin, että harjoittelua
voi halutessaan jatkaa myös kotona. Harjoitus on melko vaativa, siinä tulee hiki ja
se nostaa kuntoa. Harjoitusta tehdään kuitenkin aina omaa kehoa kuunnellen. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin, ota loppurentoutusta varten
mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.
831271K

Astangajooga, alkeisjatko B
Pe 18.05–19.35
15.1.–16.4., 24t
Monica Schwela
83 euroa

TANSSI

TANSSI
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

840501K

840502K

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Pe 9.30–10.45
15.1.–19.2., 10 t
Annina Tuhkunen
61 euroa
Afrotanssi on rintarankaa ja niska-hartiaseutua avaavaa, keskivartaloa vahvistavaa ja osteoporoosia ehkäisevää luuliikuntaa. Kurssilla tutustutaan länsiafrikkalaisten tanssien monipuoliseen liikekieleen ja musiikkiin rauhallisessa tahdissa.
Lempeän tehokas tunti ei sisällä hyppyjä
eikä monimutkaisia koreografioita, mutta
haastaa ja vahvistaa sopivasti koko kehoa. Välillä tanssitaan energisoivan rumpumusiikin tahtiin, välillä nautitaan rauhallisemmista afrikkalaisista melodioista kehoa huoltaen. Sopii peruskuntoisille
liikkujille.

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
Pe 9.30–10.45
5.3.–16.4., 10 t
Annina Tuhkunen
61 euroa

Afrotanssi ja kehonhuolto
senioreille A

Afrotanssi ja kehonhuolto
senioreille B

840510K

Länsiafrikkalainen tanssi
liverumpusäestyksellä
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31
To 18.00–19.15
14.1.–15.4., 20 t
Lilli Rannikko
129 euroa
Avoimen tason kurssilla keskitytään perustason rytmeihin sekä afrotanssin tekniikkaan ja liikekieleen. Tunteihin sisältyy
perusteellinen alkulämmittely, vauhdikasta
salin poikki treenausta, koreografian opettelua sekä palauttava loppuvenyttely elävän musiikin tahdissa. Afrikkalainen tanssi on hauskaa, rytmitaju ja koordinaatio-
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kyky kehittyvät ja kunto kohoaa kuin huomaamatta. Tanssitaan avojaloin, juomapullo mukaan.
840515K

Afro, edistyneet
Ke 18.15–19.45
13.1.–7.4., 24 t
Minna Määttä
128 euroa
Afrotanssia jo pidempään harrastaneille
tarkoitettu tiivistahtinen kurssi. Tunti sisältää lämmittelyt, haastavampia rytmejä ja
koreografioita, sekä loppuvenyttelyn.
840515KE

Afro, edistyneet, kevätekstra
Ke 18.30–20.00
21.4.–26.5., 12 t
Minna Määttä
69 euroa
840600K

Urban afro, alkeet
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La 12.15–13.45 ja su 12.15–13.45
23.–24.1., 4 t
Annina Tuhkunen
21 euroa
Kurssilla irrotellaan afrikkalaisen populaarimusiikin tahtiin. Tunneilla soi mukaansatempaava ja energinen länsiafrikkalainen
klubimusiikki ja tanssisarjoissa leikitellään

kadulta, klubeilta ja musiikkivideoilta tutuilla urbaaneilla muuveilla (painotus norsunluurannikkolaisessa Coupé Décaléssa).
Tanssissa korostuvat rentous, hauskuus ja
monipuolinen keskivartalon käyttö. Tunti
koostuu lämmittelyistä, perusliikkeiden
harjoittelusta ja koreografian opettelusta.
Sopii vasta-alkajille ja afrikkalaisia tansseja aiemmin harrastaneille.
840601K

Urban afro, alkeisjatko
La 12.15–13.45, su 12.15–13.45
20.–21.2., 4 t
Annina Tuhkunen
21 euroa
Kurssi sopii esimerkiksi afro- tai katutansseja jonkin verran tanssineille.
840580K

Itämainen tanssi, alkeet
To 18.40–20.10
14.1.–15.4., 24 t
Peppina Lindfors
74 euroa
Itämaisella tanssilla tarkoitetaan Lähi-Idän
ja Pohjois-Afrikan maiden tansseja, joille
on ominaista keskivartalon syvien lihasten käyttö. Tyypillisiä piirteitä ovat pehmeät ja pyörivät lantion ja rintakehän liikkeet, terävät ja napakat iskut, pienet ja
nopeat värinät sekä kauniit, pehmeät ja

voimakkaat kädet. Ominaista itämaiselle tanssille on vartalon eri osien isolaatio,
jolloin esimerkiksi lantio tekee kiertyvää
liikettä rintakehän ollessa paikallaan tai
lantio värisee nopeasti edestakaisin olkapäinen piirtäessä pehmeitä ympyröitä.
Itämainen tanssi parantaa selän liikkuvuutta, kehittää koordinaatiokykyä ja kohottaa lihaskuntoa, sekä virkistää mieltä.
Syvät vatsalihakset ja lantionpohjan lihakset voimistuvat huomattavasti. Muita havaittuja ilonaiheita ovat muun muassa lajin
monipuolisuus, stressittömyys ja kilpailuhengen puute, vyötärön löytyminen, ystävien ja itseluottamuksen saaminen sekä
kauniit tanssiasut. Itämaiseen tanssiin ei
kuulu hyppyjä, joten polvivammat eivät
estä tanssimista.
Ennen kaikkea itämainen tanssi tarjoaa tanssin iloa. Se on yhdessäolon muoto, jolloin tanssijat ovat samalla esiintyjiä
ja yleisö toisilleen – pieni juhlahetki arjen
keskellä. Harrastus sopii kaiken ikäisille
tanssista kiinnostuneille.
840585K

Itämainen tanssi, jatko
To 17.00–18.30
14.1.–15.4., 24 t
Peppina Lindfors
74 euroa
Itämaisella tanssilla tarkoitetaan Lähi-Idän

TANSSI
ja Pohjois-Afrikan maiden tansseja, joille
on ominaista keskivartalon syvien lihasten
käyttö. Tunnetuin tanssimuoto on egyptiläinen naisten soolotanssi (belly dance).
Kurssi edellyttää hyvät perustaidot itämaisesta tanssista. Harjoitellaan koreografia ja tehdään siihen liittyviä tanssillisia
harjoituksia.
840585KE

Itämainen tanssi keskitaso,
kevätekstra
To 17.00–18.30
29.4.–27.5., 8 t
Peppina Lindfors
39 euroa
Itämaisella tanssilla tarkoitetaan Lähi-Idän
ja Pohjois-Afrikan maiden tansseja, joille
on ominaista keskivartalon syvien lihasten
käyttö. Tunnetuin tanssimuoto on egyptiläinen naisten soolotanssi (belly dance).
Kurssi edellyttää perustaidot itämaisesta
tanssista. Harjoitellaan koreografia ja tehdään siihen liittyviä tanssillisia harjoituksia.
840560K

Butotanssi A
Pe 17.00–19.00
15.1.–16.4., 32 t
Ken Mai
87 euroa
Seek the essence of beauty in movement

and recognize that there is both lightness
and darkness in nature. When you dance
with pure heart the beauty of an individual
dance appears naturally. The important
thing is to purify oneself through the
practices of body, mind, breathing and
senses before moving into imaginative
and transformative work. The feeling of
invisible energy movements can be found
behind the visible movement. Listening
and seeing the movement and silence
holds the key to opening your instinctive
creativity that reaches to the core of Butoh
Aesthetics state. Teaching language is
English.
840565K

Butotanssi B
Pe 10.30–12.30
15.1.–16.4., 32 t
Ken Mai
87 euroa
840570K

Butotanssiviikonloppu
La 10.00–14.00, su 12.15–16.15
6.–7.3., 11 t
Ken Mai
42 euroa

840602KE

Musikaalitanssi, kevätekstra
Ti 18.35–20.05
20.4.–25.5., 12 t
Elina Puukka
41 euroa
Kurssilla nautitaan musikaalimusiikista ja
eläydytään laulujen tunnelmaan ja ajankuvaan. Kurssi pohjautuu jazz- ja showtanssin liikekieleen. Tunneilla edetään lämmittelystä tilassa liikkuviin harjoituksiin ja lopuksi tehdään tanssisarjaa valittuun musikaalimusiikkiin. Kurssilla edetään ryhmälle
sopivassa tahdissa, mutta jonkinlainen aiempi tanssikokemus on toivottavaa. Otathan mukaan myös pilkettä silmäkulmaan!
Varusteiksi sopivat joustavat liikuntavaatteet. Halutessasi voit ottaa mukaan myös
pehmeäpohjaiset tossut tai sukat, tai tanssia avojaloin.
840603K

Luova tanssi
La 14.00–16.15
16.1.–20.2., 18 t
Annina Tuhkunen
80 euroa
Kurssi on avoin kaikille, joita kiinnostaa
yhdessä liikkuminen ja tanssiminen. Ohjattuun liikeimprovisaatioon perustuvalla
kurssilla ei opetella valmiita askeleita vaan
tutkitaan eri tavoin oman kehon moninaisia
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mahdollisuuksia tuottaa liikettä. Yksinkertaisten harjoitusten avulla keho herätellään
liikkumaan ja tanssimaan omalla ainutlaatuisella tavallaan. Ajatuksena on, että jokaisen liike on yhtä arvokasta ja kiinnostavaa. Mitään kokemusta tanssista ei tarvitse olla – avoin mieli ja ennakkoluuloton
asenne riittävät.
840604K

Jazztanssi
Ti 18.35–20.05
12.1.–6.4., 24 t
Elina Puukka
83 euroa
Jazztanssi on saanut vaikutteita nykytanssista, showtanssista ja baletista, ja
sille on ominaista rytmisyys, eri kehonosien tarkka koordinaatio, liikelaatujen
vaihtelu ja tilaa laajasti hyödyntävä liike.
Varusteiksi sopivat joustavat liikuntavaatteet. Tanssia voi avojaloin, sukkasillaan tai
pehmeäpohjaisilla tossuilla. Etenemme
kurssilla ryhmää kuunnellen ja perusasioita kertaillen, joten taso soveltuu sekä lajia
aloitteleville että jo jonkin verran harrastaneille. Tunneilla syvennetään tanssin perustekniikkaa, hiotaan jazztanssille ominaisia liikkeitä ja tehdään pidempiä sarjoja
ja koreografiaa musiikista nautiskellen.
58

840620K

Seniorilatino
Ke 13.00–14.00
13.1.–7.4., 16 t
Kirsi Mattsson
59 euroa
Tanssitaan latinalaistansseja, kuten salsaa, sambaa, merengueta, tangoa, chachata, jiveä ja rumbaa. Askelkuvioissa
edetään rauhalliseen tahtiin. Tunnin alussa lämmitellään ja tanssin jälkeen venytellään. Tunti on hyvä yleiskunnon ylläpitäjä
ja mielenvirkistäjä. Tule mukavissa sisäkengissä tai -tossuissa ja asussa, jossa on
hyvä liikkua. Ota vesipullo mukaan.
840625K

Salsan alkeet,
viikonloppukurssi
La 13.30–15.00, su 13.30–15.00
15.–16.5., 4 t
Annina Tuhkunen
17 euroa
Salsa on useiden latinalaisrytmien keitos
ja tanssityyli, joka perustuu perinteisiin
kuubalaisiin tansseihin. Iloinen salsa on
paritanssi, jota tanssitaan eri tyyleillä kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa ja maailmalla. Tällä kurssilla kuitenkin tanssitaan
soolona, joten paria ei tarvita. Harjoittelemme salsan rytmiä ja peruskuvioita, jotka

kootaan tanssisarjoiksi. Pukeudu mukaviin, joustaviin vaatteisiin ja tanssitossuihin. Voit tanssia myös sukkasillaan tai paljain jaloin.
840621K

Kuntotanssi
Ke 16.00–17.00
13.1.–7.4., 16 t
Sirpa Platan
59 euroa
Kuntotanssi on tanssillinen liikuntamuoto,
jonka tunneilla tanssitaan helppoja askelsarjoja vaihtelevan musiikin tahtiin. Musiikkina käytetään muun muassa suomalaista lavatanssimusiikkia sekä latinalaismusiikkia. Kuntotanssia tanssitaan yksin,
paria ei tarvita. Askeleet opetellaan alusta
lähtien, tunneille voi tulla ilman aiempaa
tanssikokemusta.
840621KE

Kuntotanssi, kevätekstra
Ke 16.00–17.00
21.4.–26.5., 8 t
Sirpa Platan
31 euroa
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Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

ARTISTI-ILLAT
Elämäni musiikissa – musiikki elämässäni.
Muusikkotapaamisissa artistivieraat puhuvat musiikista ja sen tekemisestä. Teemoina voivat olla muun muassa musiikin
luomisprosessi, musiikki elämäntapana ja
urana, tai artistiin eniten vaikuttaneet biisit.
Keskustelun aiheet tulevat muusikoilta itsestään, juttukaverina Kärtsy Hatakka.
Mahdollisten koronarajoitusten kiristymisen vuoksi tilaisuudet voidaan joutua
perumaan. Jos koronarajoitukset hellittävät, voimme ottaa tilaisuuteen enemmän
osallistujia eli jos tilaisuus on täynnä, ilmoittaudu jonoon, niin olemme yhteydessä
tilanteen muuttuessa.
110091K

Anssi Kela omin sanoin
Pe 19.30–21.30
29.1., 3 t
35 euroa
Anssi Kelan musiikin maailma
hänen itsensä kertomana.

110092K

Stam1nan Antti Hyyrynen
omin sanoin
Pe 19.30–21.30
12.2., 3 t
35 euroa
Antti Hyyrysen musiikin maailma
hänen itsensä kertomana.
110093K

Mikko von Hertzen
omin sanoin
Pe 19.30–21.30
5.3., 3 t
35 euroa
Mikko von Hertzenin musiikin maailma
hänen itsensä kertomana.
110094K

Paleface omin sanoin
Pe 19.30–21.30
26.3., 3 t
35 euroa
Palefacen musiikin maailma
hänen itsensä kertomana.
59

MUSIIKKI
110120K

Opi säveltämään hyvä biisi
Ke 18.15–19.45
13.1.–7.4., 24 t
Kärtsy Hatakka
80 euroa
Etkö usko osaavasi säveltää? Vai oletko
aina haaveillut biisinkirjoittamisesta? Opi
säveltämään soittimella tai ilman, biisin
tyyliä ei ole rajattu vaan se voi olla myös
iskelmää, kansanmusiikkia, räppiä yms.
Säveltää voi monella tavalla, Kärtsy auttaa
löytämään kunkin oman yksilöllisen sävellystavan. Tuo oma soitin halutessasi mukanasi.
• Huomaa myös kurssi 110121K
Kehomusiikki: Rytmi, liike, ääni s. 73

LAULUNOPETUS
110123K

Poplaulu
Ke 17.00–18.00
13.1.–7.4., 16 t
Kärtsy Hatakka
75 euroa
Haluatko oppia laulamaan luontevasti
omalla äänelläsi? Tule laulamaan suosikkikappaleitasi Kärtsy Hatakan pehmeässä ohjauksessa. Opit löytämään sisäisen
60

äänesi. Harjoittelet myös laulutekniikkaa,
mutta pääasia on laulamisesta nauttiminen. Jos et halua laulaa yksin, voit laulaa
porukassa muiden kanssa.
110124K

Tangolaulu
La 10.00–14.30 ja su 10.00–14.30
17.–18.4., 11 t
Krista Pellikka
60 euroa
Sukellamme ihanien tangojen maailmaan
kokeneen laulunopettajan johdolla. Opiskelemme laulutekniikkaa, syvennämme
tulkintaa ja ilmaisua.
110125K

Yhteislaulut
uv Verkkokurssi
La 15.00–16.30
15.–29.5., 6 t
Krista Pellikka
24 euroa
Laulamme yhdessä pianon säestyksellä
iloisia, tuttuja, mukaansatempaavia lauluja. Alussa äänen avaus. Kirja: Kultainen
laulukirja.

110132K

Kassandrakuoro
To 18.30–20.30
14.1.–15.4., 32 t
Veera Voima
88 euroa
Kansainvälinen, kanta- ja uussuomalaisista laulajista koostuva Kassandrakuoro on
olemukseltaan ainutlaatuinen maailmassa.
Kuoron muualta tulleet jäsenet tuovat
mukanaan kansanlaulunsa ja tarinansa
ja opettavat ne eteenpäin kuorolle. Kuoron äänenkäyttö on energistä ja vahvaa ja
monissa kappaleissa on mukana helppoja
tanssiaskelia. Ryhmän ohjaaja sovittaa ja
ohjaa laulut. Kuoroon otetaan uusia, laulutaitoisia jäseniä.
110133K

Kuoro Arjen laulu
Olaus Petrin kirkko, Minervankatu 6
Ti 18.40–20.40
12.1.–30.3., 30 t
Sonja Korkman
88 euroa
Uusia laulajia otetaan mukaan kuoroon.
Arjen laulu on vuonna 1965 perustettu sekakuoro, joka toimi nimellä Kulttuuritalon
kuoro vuoteen 1993 asti. Kuoro on poliittisesti sitoutumaton, mutta sen tausta nou-
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see työväenliikkeen perinteestä. Kuoron
ohjelmisto on monipuolinen, mutta taustasta johtuen yhtenä osana ohjelmistoa
harjoitellaan perinteisiä ja uudempia työväenlauluja. Ohjelmistoon kuuluu myös
kuoroklassikoita, elokuva- ja näyttämömusiikkia, kansan- ja lastenlauluja, viihdemusiikkia sekä joululauluja. Kuorolla on
esiintymisiä vuoden aikana. Kuoroon voivat tulla mukaan kaikki laulamisesta innostuneet. Nuotinlukutaito suotava, mutta
ei pakollinen.

Lauluyhtye Luova

110134K

Ma 17.00–18.30
11.1.–12.4., 24 t
Päivi Turpeinen
86 euroa
Harjoitellaan stemmalaulun alkeita. Sopii
niille, jotka ovat jo harrastaneet laulamista.

Pihlajamäen lauluryhmä
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Ma 16.00–17.30
11.1.–12.4., 24 t
Maria Kamchilina-Larionova
10 euroa
Sekakuoro, sopii laulamisesta kiinnostuneille. Lauletaan suomeksi ikivihreitä kappaleita. Lauletaan yksiäänisesti ja kokeillaan stemmalaulua. Esiinnytään Pihlajamäen tilaisuuksissa. Nuotinlukutaito suotava, mutta ei pakollinen.

Tule mukaan svengaavaan lauluyhtye Luovaan! Luova lauluryhmämme keskittyy
jazzahtavaan kevyeen musiikkiin ja rytmimusiikkiin. Yhdessä ideoimme, jammailemme, harjoittelemme ja opimme uutta
tekemisen ja ilon kautta! Ryhmä voi halutessaan esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa.
Uusia laulajia otetaan mukaan.
110138K

Lauluyhtye Luova, alkeet

110140K

Lauluyhtye Luova, jatko
Ma 18.30–20.00
11.1.–12.4., 24 t
Päivi Turpeinen
86 euroa
Sopii lauluyhtyeessä laulaneille tai musiikkia jo pidempään harrastaneille. Harjoitellaan stemmalaulua nopeammassa tahdissa kuin alkeisryhmässä.

110140KE

Lauluyhtye Luova,
alkeet ja jatko,
kevätekstra
Ma 17.30–19.00
26.4.–24.5., 10 t
Päivi Turpeinen
43 euroa

Ryhmä, joka ei osaa laulaa
Oletko aina haaveillut laulamisesta, mutta
omasta mielestäsi et osaa käyttää ääntäsi ollenkaan? Jos jo pelkkä ajatuskin laulamisesta saa hikikarpalot otsallesi, tämä
ryhmä on tarkoitettu juuri sinulle. Tule tutustumaan omaan ääneesi ja löytämään
laulamisen ilo! Ryhmässä opettelemme
laulamisen perusasioita teoriassa ja käytännössä. Avaamme jännityslukot ja rennon tunnelman avulla päästämme lauluäänesi vapauteen.
110145K

Ryhmä joka ei osaa laulaa,
alkeet
Ti 15.55–16.55
12.1.–6.4., 16 t
Päivi Turpeinen
63 euroa
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110146K

Vahvista laulutaitojasi,
kevätekstra

Ti 17.00–18.15
12.1.–6.4., 20 t
Päivi Turpeinen
72 euroa

Ti 18.25–19.55
20.4.–25.5., 12 t
Päivi Turpeinen
43 euroa

110146KE

Anna äänesi soida,
kehitä tekniikkaasi

Ryhmä joka ei osaa laulaa,
alkeet, kevätekstra
Ti 17.00–18.15
20.4.–25.5., 10 t
Päivi Turpeinen
38 euroa

Vahvista laulutaitojasi
Sopii Ryhmä joka ei osaa laulaa -kurssin
käyneille tai muuten jonkin verran laulua
harrastaneille. Syvennetään aikaisemmin
opiskeltuja laulutaitoja, tekniikkaa ja ilmaisukykyä.
110147K

Vahvista laulutaitojasi
Ti 18.25–19.55
12.1.–6.4., 24 t
Päivi Turpeinen
69 euroa
62

110147KE

Ryhmä joka ei osaa laulaa,
alkeet

Ääntöbalanssiharjoitteet tienä ilmaisuvoimaiseen ääneen. Terve, soiva, yksilöllinen, laaja-alainen ja ilmaisuvoimainen
ääni saavutetaan ääntöbalanssin kautta.
Ääntöbalanssi syntyy, kun kehon lihastasapaino mahdollistaa tasaisen ja sopivan
ilmavirran ja äänihuulet sulkeutuvat koko
pituudeltaan. Anna äänesi soida-kursseilla laulat ja teet tarpeen mukaan fyysisiä
harjoituksia, hengitysharjoituksia, ääniharjoituksia sekä keskustelet laulutekstien tulkinnasta. Käytämme muun muassa BiP™ (Balance in Phonation) -ohjelman
harjoituksia. Voit itse valita mitä lauluja haluat työstää. Sopii kaikille, jotka haluavat
kehittää laulutekniikkaansa.
Etenemään pääsee tehokkaimmin niin
että ensin osallistuu ryhmäopetukseen
ja sen jälkeen henkilökohtaiseen opetukseen, mutta halutessaan voi myös aloittaa
suoraan henkilökohtaisesta opetuksesta.

Ryhmäopetus – verkkokurssina
Anna äänesi soida -verkkokurssilla tutustutaan tasapainoisen äänentuoton perusteisiin. Käymme tiivistetysti läpi ne laulamiseen liittyvät asiat, jotka ovat yhteisiä
kaikille. Saat yleiskuvan laulajan soittimen
eri osien sijainnista kehossa ja niiden toimintaperiaatteista.
110148K

Anna äänesi soida,
kehitä laulutekniikkaasi
ryhmäopetus
uv Verkkokurssi
La 11.00–14.00
9.1., 4 t
Sonja Korkman
27 euroa

Henkilökohtainen opetus
etä- tai lähiopetuksena
Anna äänesi soida -yksityistunneilla keskitymme yksilöllisiin tarpeisiisi ja syvennämme ymmärrystä ryhmäopetuksessa
saadusta tiedosta. Saat 30 minuuttia yksityisopetusta joka toinen viikko koko kevätkauden. Jos haluat käydä laulutunnilla
joka viikko, voit ilmoittautua sekä parillisina että parittomina viikkoina toteutettavaan kurssiin. Kukin oppilas voi itse valita
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haluaako osallistua kurssiin lähi- vai etäoppilaana. Tilassa on mahdollista pitää yli
2 metriä etäisyyttä opettajan ja oppilaan
välillä.

Anna äänesi soida
-yksinlaulutunnit
joka toinen viikko
Olaus Petrin kirkko, Minervankatu 6
(huhtikuusta lähtien Kalliolassa)
Sonja Korkman
246 euroa/kurssi
12.1.–25.5., 7 t
110159K Tiistaisin 17.00–17.30
110161K Tiistaisin 17.30–18.00
110163K Tiistaisin 18.00–18.30
19.1.–1.6., 7 t
110160K Tiistaisin 17.00–17.30
110162K Tiistaisin 17.30–18.00
110164K Tiistaisin 18.00–18.30

Klassinen yksinlaulu
13.1.–24.3., 7 t
Päivi Pylvänäinen
246 euroa/kurssi
Tunneilla opiskellaan vapaata klassista
laulutekniikkaa ääni- ja hengitysharjoitusten sekä opiskelijan taitotasoon sopivien
kappaleiden avulla. Kurssimaksu sisältää
yksityisopetusta 10 kertaa ja kenraaliharjoituksen su 14.3. sekä mahdollisuuden
esiintyä matineassa 21.3. Kenraaliharjoituksessa ja matineassa on mukana säestäjä.
110172K Keskiviikkoisin 16.00–16.30
110173K Keskiviikkoisin 16.30–17.00
110174K Keskiviikkoisin 17.00–17.30
110175K Keskiviikkoisin 17.30–18.00
110176K Keskiviikkoisin 18.00–18.30
110177K Keskiviikkoisin 18.30–19.00
110178K Keskiviikkoisin 19.00–19.30
110179K Keskiviikkoisin 19.30–20.00

ja työstämme opiskelijoiden valitsemia
lauluja yhdessä ammattitaitoisen laulunopettajan kanssa. Sopii laulajille, joilla on
laulamisen perustekniikka hallussa.
110185K

Lauluimprovisaatio
uv Verkkokurssi
Ti 18.30–20.30
13.4.–25.5., 19 t
Sonja Korkman
68 euroa
Tule luomaan musiikkia yhdessä erilaisten helppojen improvisaatioharjoitusten
pohjalta. Käsittelemme mm. sointia, rytmiikkaa, harmoniaa ja erilaisia musiikillisia rakenteita. Sopii kaikille, jotka haluavat
kehittää luovuuttaan ja tykkäävät ilmaista
itseään äänellä. Et tarvitse aiempaa osaamista. Tervetuloa iloiseen joukkoomme
laulamaan ja luomaan!

110181K

Yksinlaulu kesän alussa,
tiiviskurssi
Ma–pe 16.00–21.00
31.5.–4.6., 30 t
Krista Pellikka
155 euroa
Alkukesään sijoittautuva viiden päivän
mittainen laulukurssi. Opit laulutekniikkaa
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MUSIIKKI
110137K

Etnolaulu, intensiivikurssi
La 10.30–15.30
24.4., 6 h
Sini Koskelainen
28 euroa
Haluaisitko oppia suomalaista nykykansanmusiikkia, ulkomaisia kansanlauluja
sekä erilaisia äänenkäyttötapoja? Laulamme kansanlauluja muun muassa Pohjoismaista, Balkanin alueelta ja Thaimaasta sekä matkaamme äänen kautta ympäri
maailmaa tutustuen kiehtoviin sävyihin ja
rytmeihin, joita ihmisäänellä ja keholla voi
tuottaa. Nuotinlukutaitoa ei tarvita, sillä
laulut opetellaan korvakuulolta! Tervetuloa inspiroitumaan ihmisäänestä ja erilaisista musiikkiperinteistä! Lisätietoa opettajasta www.sinikoskelainen.com ja www.
tuuletar.com.

SOITONOPETUS
110196K

Suuri viihdeorkesteri
Ti 13.00–16.00
12.1.–6.4., 48 t
Lasse Myllymaa
Maksuton
Soitetaan kevyttä klassista, tangoja, valsseja, foxtrotteja ja suomipoppia. Orkesteri
esiintyy eri kokoonpanoissa Kalliolan omien
tilaisuuksien lisäksi myös sairaaloissa,
vanhainkodeissa, invalidien huolto- ja
kuntoutuslaitoksissa sekä mielenterveysyksiköissä. Orkesteri toimii ympäri vuoden.
Orkesterin intendentti: Juhani Jääskeläinen, FM, juhani.jaaskelainen@pp1.inet.fi,
p. 0500 535 430.
110197K

Swing/Jazz -ryhmä
To 12.45–15.45
14.1.–15.4., 48 t
Maksuton
Soitetaan traditionaalista jazz-painotteista
rytmimusiikkia. Ryhmään otetaan mukaan
tasapainoisen kokoonpanon puitteissa
nuotinlukutaitoisia muusikoita ja laulajia.
Improvisointia on mukana. Ei kokoonnu 4.3.
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Pianonsoitto
Yksityisohjausta pianonsoittoon vasta-alkajista edistyneempiin soittajiin. Kauden
lopussa yhteiset soittajaiset.
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Maria Kamchilina-Larionova
Maanantaisin 11.1.–24.5., 12 t
370 euroa/kurssi
110209K Maanantaina 14.00–14.30
110210K Maanantaina 14.30–15.00
110213K Maanantaina 15.00–15.30
110214K Maanantaina 15.30–16.00
Keskiviikkoisin 13.1.–7.4., 11 t
332 euroa/kurssi
110215K Keskiviikkona 17.00–17.40
110216K Keskiviikkona 17.40–18.20
110217K Keskiviikkona 18.20–19.00
110218K Keskiviikkona 19.00–19.40
110221K

Learn Cajon drumming
Ke 18.00–19.00
13.1.–7.4., 16 t
I-Han Fu
92 euroa
Cajon is one of the most useful percussion
instruments, which can be played in many
different music styles. During the lessons,
you will learn how to play Cajon in different
music styles with rhythm training and also

MUSIIKKI
playing in ensemble with colleagues.
Through playing the Cajon, you not only
enjoy the rhythm and music but also its
benefits from the coordination of the body.
Especially in the group lesson, you will
not only play alone but you will cooperate
with colleagues and have fun together!
The lesson is suitable for beginners and
advanced players. Bring your own cajon
drum.

Snare drum private lessons
13.1.–7.4., 14 t
I-Han Fu
380 euroa/course
In the snare drum lessons, you will
first learn basic techniques that can be
applied to other percussion instruments
in the future. In addition, you will play a
different repertoire and learn advanced
skills. Playing snare drum is really good for
training the rhythm and coordinating both
hands and so to balance the right and left
sides of the brain. The lesson is suitable
for beginners and advanced players.
Bring your own snare drum.
110222K On Wednesdays 17.00–17.50
110223K On Wednesdays 19.10–20.00
110224K On Wednesdays 20.10–21.00

110225K

110227K

Kitaransoittoa aikuisille,
alkeiden jatkokurssi

Kitaransoittoa aikuisille,
jatko 2

Ma 18.05–19.05
11.1.–12.4., 16 t
Joel Parvamo
80 euroa
Perusteita ja niiden kertausta. Opetellaan
virittämään, kielten nimet, perussointuja
ja melodioita. Ota mukaan oma kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet. Ei vaadi aikaisempaa soittokokemusta.

Ma 17.00–18.00
11.1.–12.4., 16 t
Joel Parvamo
80 euroa
Sopii jatkokurssin käyneille tai niille jotka
omaavat vastaavat taidot. (Aktiivista soittoharrastusta noin 2 vuotta tai enemmän).
Opetellaan soittamaan hieman vaikeampia sointuja ja melodioita. Soitamme myös
solistisia kappaleita. Kurssille tulijan olisi
hyvä osata jo kaikki avosoinnut ja barresointuja, joitakin säestyskuvioita ja plektran käytön perusteet. Ota mukaan oma
kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet.

110226K

Kitaransoittoa aikuisille,
jatko 1
Ma 19.10–20.10
11.1.–12.4., 16 t
Joel Parvamo
80 euroa
Sopii jatkokurssin käyneille tai niille jotka
omaavat vastaavat taidot. (Aktiivista soittoharrastusta noin 1–2 vuotta). Opetellaan
soittamaan hieman vaikeampia sointuja ja
melodioita. Soitamme myös solistisia kappaleita. Kurssille tulijan olisi hyvä osata jo
kaikki avosoinnut, vähän barresointuja,
joitakin säestykuvioita ja plektran käytön
perusteet. Ota mukaan oma kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet.
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PERHEKURSSIT
Kurssit pidetään Kalliolassa,
Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

199110K

Ilmoita perhekursseissa aina ensin lapsen
nimi ja henkilötunnus ja lisää sen jälkeen
omat tietosi. Kurssimaksuun sisältyy yksi
aikuinen ja yksi lapsi. Jos haluat ottaa
mukaan useamman lapsen, niin ota
yhteyttä asiakaspalveluun 010 279 5080.

La 15.00–16.30
17.4., 2 t
Krista Pellikka
25 euroa
Lauantaikurssi äideille/isille ja noin 3-vuotiaille tai sitä vanhemmille lapsille. Laulamme ja opettelemme yhdessä laulunopettajan kanssa lauluja, jotka sopivat koko
perheelle.

Koko perhe laulamaan,
intensiivikurssi

199122K

Tee koruja yhdessä lapsen
kanssa, intensiivikurssi
La 11.00–13.00
6.3., 3 t
Solja Temmes
35 euroa
Tällä kurssilla pääset tekemään ja suunnittelemaan omat korusi yhdessä lapsen
kanssa. Opettaja esittelee muutamia korumalleja ja erilaisia helppoja tekniikoita korutöihin. Voit tehdä kaula- ja rannekoruja
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tai korvikset. Kokeilemme myös vähän
punontaa. Tämä kurssi sopii hyvin korutöiden aloittelijalle. Kurssi sopii yli 7-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa.
Opettajalla on tarvikkeita, mutta voit ottaa
mukaasi omia helmiä, korutarvikkeita ja
työkaluja (esim. pihdit). Materiaalimaksu
12 euroa sisältyy kurssin hintaan. Ota mukaasi omat sakset.

Aikuinen ja 6–10 v. lapsi
kädet savessa, lyhytkurssi
Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
La 10.00–12.00, 6 t
Ritva Tuominen
59 euroa
Kissoja ja koiria, dinosauruksia ja lohikäärmeitä. Savesta on moneksi. Opit yhdessä
lapsen kanssa saventyöstön perusteita.
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun
20 euroa (savea, lasitteet ja polttokustannukset). Poltettavien töiden määrä ja koko
rajoitettu.

PERHEKURSSIT
199123K

Lyhytkurssi A
Kokoontumiskerrat: Lauantaina 20.3. saven
muotoilu ja lauantaina 17.4. työn lasitus.
Työt saa hakea kotiin vasta myöhemmin
polton jälkeen.

be useful for those planning on travelling
or working in Southern Africa. We use
English with some Finnish interpretation
when needed. Course fee includes one
child and one adult. The dates are 23.1.,
6.2., 20.2., 6.3., 20.3. and 10.4.

199124K

When registering, please give first the name and
the social security number of the child and after
that your own personal information.

Kokoontumiskerrat: Lauantaina 3.4. saven
muotoilu ja lauantaina 24.4. työn lasitus.
Työt saa hakea kotiin vasta myöhemmin
polton jälkeen.

For schoolchildren

Lyhytkurssi B

• Huomaa myös kurssi 110506K
Keramiikan päiväryhmä keskiviikkona
Kalliossa, jonne lapset voivat tulla
yhdessä aikuisen kanssa, s. 78

Celebrate
South African culture
through song and games
23.1.–10.4., 12 t
Amkelwa Kapanen
58 euroa
The course is aimed at families with an
interest in South African cultures, customs
and languages. Together we explore and
experience the culture through language,
songs and games. The course can also

130265K

La 13.30–15.00
This group is for 7–12 years old children
with their parents/other adults.
130266K

For toddlers and preschoolers
La 15.15–16.45
This group is for 2–6 years old children
with their parents/other adults.

Värikylvyt
Värikylpy tarjoaa kiireetöntä yhdessäoloa
värien ilahduttavassa maailmassa. Kurssille voi osallistua yksi lapsi ja yksi aikuinen. Tavoitteena on nauttia visuaalisesti
mielekkäästä ja mielihyvää tuottavasta itseilmaisusta. Joka toinen viikko kokoontuvalla kurssilla inspiraatiota taiteelliseen

työskentelyyn haetaan saduista. Värikylvyssä kaikki materiaalit ovat syötäviä. Materiaalimaksu sisältyy kurssihintaan. Ohjaaja laittaa infoa ennen aloittamista. Ilmoita ensin lapsen nimi ja henkilötunnus
ja lisää sen jälkeen omat tietosi.
199112K

Vauvojen värikylpy A,
4–12 kk vauvoille
Pe 12.30–13.15
15.1.–19.3., 5 t
Eevi Kilponen
54 euroa
Kokoontumiskerrat:
15.1., 29.1., 12.2., 5.3. ja 19.3.
199113K

Vauvojen värikylpy B,
4–12 kk vauvoille
Pe 12.30–13.15
22.1.–26.3., 5 t
Eevi Kilponen
54 euroa
Kokoontumiskerrat:
22.1., 5.2., 19.2., 12.3. ja 26.3.
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199114K

Taaperoiden värikylpy A,
1–2 v. lapsille
Pe 11.00–11.45
15.1.–19.3., 5 t
Eevi Kilponen
54 euroa
Kokoontumiskerrat:
15.1.,29.1., 12.2., 5.3. ja 19.3.
199115K

Taaperoiden värikylpy B,
1–2 v. lapsille
Pe 11.00–11.45
22.1.–26.3., 5 t
Eevi Kilponen
54 euroa
Kokoontumiskerrat:
22.1., 5.2., 19.2., 12.3. ja 26.3.
830104K

Capoeira Angola
lapsi-aikuinen
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Su 11.00–12.00
17.1.–18.4., 16 t
Eduardo Solorzano Tejeda
59 euroa
Ilmoita ensin lapsen nimi ja henkilötunnus ja
lisää sen jälkeen omat tietosi. Kurssimaksuun
sisältyy yksi aikuinen ja yksi lapsi. Jos haluat
ottaa mukaan useamman lapsen, niin ota
yhteyttä asiakaspalveluun 010 279 5080.

Tule aikuisen ja lapsen yhteiselle liikuntatunnille! Capoeira on Afro-Brasilialainen laji, jossa yhdistyvät muun muassa
musiikki, tanssi, laulu, akrobatia, teatteri
ja itsepuolustus. Teemme lasten kanssa
yhdessä harjoituksia, joissa opitaan itseilmaisua ja vahvistetaan itseluottamusta
musiikin ja tanssin kautta. Capoeirassa
jokainen voi löytää oman tapansa ilmaista positiivista asennetta, iloa ja vapauksia. Soitamme elävää musiikkia lyömäsoittimilla ja laulamme portugaliksi. Treeni
vedetään suomeksi ja englanniksi, mutta
opettajan on tarvittaessa mahdollista auttaa espanjaksi ja portugaliksi. Mukaan urheiluvaatteet, lenkkarit ja vesipullo. Kurssi
on kaiken ikäisille aikuisille yhdessä yli
4-vuotiaan lapsen kanssa.
Register the child’s name and ID number first
and add your own information after that.
The price includes one adult and one child.
If you wish to bring more children, please
contact our customer service 010 279 5080.
Training session for children and adults.
Capoeira is an Afro-Brazilian tradition
that combines music, dance, martial
arts, acrobatics, body expression, and
philosophy. We learn together new ways of
self-expression and boost our confidence
through music and dance and the game of
capoeira. The practice helps to discover

our own way and free ourselves. We
play music with percussions and sing
in Portuguese. Class is held in Finnish/
English, also possible to use Spanish &
Portuguese. Wear comfortable clothes
and sports shoes, and bring a waterbottle.
Course is for adults of all ages and for
children +4 y.
830105K

Vanhemman ja lapsen (2–5-v.)
jooga
Ke 15.00–15.45
13.1.–7.4., 12t
Janette Myllymaa
45 euroa
Vain aikuinen ilmoittautuu.
Lapsen ja aikuisen lempeään vuorovaikutukseen pohjaavassa joogatuokiossa
tehdään yhteisiä asanoita lasten ikätaso
huomioiden. Tunnit ovat rentoja ja iloisia tutkimusmatkoja joogan maailmaan.
Harjoituksen tukena käytetään kuvitettuja
joogakortteja. Tuntien päätteeksi tehdään
loppurentoutus, jonka myötä opitaan rauhoittamaan kehoa ja mieltä.

PERHEKURSSIT
830109K

Tenavajumppa
To 10.45–11.30
14.1.–15.4., 12 t
Annika Sarvela
48 euroa
Ilmoita ensin lapsen nimi ja henkilötunnus ja
lisää sen jälkeen omat tietosi. Kurssimaksuun
sisältyy yksi aikuinen ja yksi lapsi. Jos haluat
ottaa mukaan useamman lapsen, niin ota
yhteyttä asiakaspalveluun 010 279 5080.
1 vuotta täyttäneille lapsille vanhempineen. Harjoitellaan perusliikuntataitoja erilaisten välineiden, temppuratojen ja musiikin avulla. Tunnin rakenne pysyy kauden
aikana samana, mutta elementtejä vaihdellaan.
830106K

Joogaa lapsen kanssa
Ma 11.00–12.00
11.1.–12.4., 16 t
Annika Sarvela
57 euroa
Oletko kotona pienen lapsen tai lasten
kanssa? Haluaisitko löytää hetken aikaa
liikkumiselle ja virkistymiselle rauhallisessa paikassa, jonne myös lapset ovat tervetulleita? Tällä joogakurssilla ei joogata
ryppyotsaisesti, vaan tehdään lempeää,
kehoa avaavaa ja virkistävää harjoitusta
lasten ehdoilla.

Lapset ovat tervetulleita mukaan viltille
köllöttelemään, leikkimään ja vaikka kokeilemaan vanhemman kanssa joogaliikkeiden tekemistä. Aikuiselle kurssi tarjoaa
mahdollisuuden ohjattuun joogaharjoitukseen ilman, että tarvitsee miettiä lapsenhoitokiemuroita joogatunnin ajaksi.
830108K

Äiti-vauva -jooga A
Pe 13.00–14.30
15.1.–19.2., 24 t
Solja Temmes
38 euroa
Ilmoita ensin lapsen nimi ja henkilötunnus ja
lisää sen jälkeen omat tietosi. Kurssimaksuun
sisältyy yksi aikuinen ja yksi lapsi. Jos haluat
ottaa mukaan useamman lapsen, niin ota
yhteyttä asiakaspalveluun 010 279 5080.
Tällä kurssilla äidit pääsevät joogaamaan
vauvan kanssa. Joogaharjoitukset ovat
tarkoitettu äitien hyvinvointiin. Vauvat saavat köllötellä vierellä omalla matollaan ja
joitakin asentoja tehdään myös vauvan
kanssa. Harjoitukset ovat rauhallisia ja
auttavat äitiä palautumaan synnytyksestä.
Teemme muun muassa lantionpohjaa
vahvistavia liikkeitä ja niska-hartiaseutua
avaavia liikkeitä. Voit aloittaa kurssin pian
synnytyksen jälkeen. Joogaan keskittyminen on helpointa, kun vauva ei vielä konttaa eli vauvan ikäsuositus joogaan on noin

2–6 kuukautta. Varaa vauvallesi mukaan
oma alusta ja leluja sekä itsellesi joogamatto, tyyny ja viltti.
830108KV

Äiti-vauva -jooga A
uv Verkko-opetus
830107K

Äiti-vauva -jooga B
Pe 13.00–14.30
12.3.–23.4., 24 t
Solja Temmes
38 euroa
830107KV

Äiti-vauva -jooga B
uv Verkko-opetus
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LASTEN KURSSIT
Kurssit pidetään Kalliolassa,
Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
Ilmoittaessasi lapsen kurssille, täytäthän
myös täysi-ikäisen maksajan tiedot.
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201101K

201102K

Ke 14.00–16.00
13.1.–3.2., 11 t
Elena Salminen
30 euroa
Kurssilla rakennetaan monipuolisia materiaaleja käyttäen mielikuvituksellisen kaupungin pienoismalli. Mikäköhän sen kaupungin nimi voisi olla? Missä se sijaitsee
ja kuka siellä mahtaa asua? Samalla pohditaan sitä, millaisista asioista kaupunki
koostuu, minkälaisista lähtökohdista kaupungin suunnittelua toteutetaan, ja millainen olisi viihtyisä, yhteisöllinen kaupunki
asukkailleen.

Ke 16.15–18.15
13.1.–3.2., 11 t
Elena Salminen
30 euroa
Pääset rakentamaan monipuolisia materiaaleja käyttäen pienoismalleja mielikuvituksellisen kaupungin rakennuksista ja puistoista. Samalla pohdimme sitä,
millaisista asioista viihtyisä, osallistava
ja asukasystävällinen kaupunki koostuu.
Tekemisen lomassa keskustelemme esimerkiksi siitä, minkälaisista lähtökohdista
kaupungin suunnittelua voitaisiin toteuttaa, ja millainen rooli ekologisuudella, demokraattisuudella ja yhteisöllisyydellä on
kaupunkisuunnittelussa.

Kaikkien koti
– kaupunkisuunnittelua
7–10-vuotiaille, lyhytkurssi

Kaikkien koti
– kaupunkisuunnittelua
11–12-vuotiaille, lyhytkurssi

LASTEN KURSSIT
Kokoa oma zine-lehtinen
Kurssilla tutustutaan erilaisiin zine-julkaisuihin ja avataan zinen käsitettä ja ominaispiirteitä, sekä toteutetaan sekatekniikkaa käyttäen oma zine, eli harrastelijalehti tai pienjulkaisu. Aiheita ja toteutusta
mietitään omien kiinnostuksen kohteiden
ja mielikuvituksen kautta: Mistä sinä haluaisit tehdä oman lehtisen ja mitä kaikkea se voisi pitää sisällään? Lehden tekemisessä yhdistellään kuvallista ilmaisua ja
tekstiä ja se voi koostua esimerkiksi tarinoista, runoista, piirroksista, kollaaseista
tai sarjakuvista.
201103K

Kokoa oma zine-lehtinen,
lyhytkurssi 7–10-vuotiaille
Ma 14.00–16.00
11.1.–1.2., 11 t
Elena Salminen
30 euroa
201104K

Kokoa oma zine-lehtinen,
lyhytkurssi 11–12-vuotiaille
Ma 16.15–18.15
11.1.–1.2., 11 t
Elena Salminen
30 euroa

830101K

Lasten jooga
2.–3.-luokkalaisille
Pe 14.15–15.00
15.1.–16.4., 12 t
Janette Myllymaa
45 euroa
Lasten joogassa opitaan leikin kautta liikettä ja vastapainoksi rauhoittumista sekä
rentoutumista. Etsitään tapoja liikkua eri
tavoin ja huomataan samalla, mitä kaikkea ainutlaatuinen kehomme osaa. Lasten joogatunnilla tehdään kasvavalle keholle sopivia, turvallisia joogaliikkeitä, jotka kuuluvat lasten normaaliin, monipuoliseen liikkumiseen. Oman kehon tuntemus
ja keinot mielen sekä kehon rentouttamiseen kantavat pitkälle lapsen kasvaessa.
830102K

Lasten jooga
4.–6.-luokkalaisille
Ma 15.00–15.45
11.1.–12.4., 12 t
Janette Myllymaa
45 euroa

LASTEN LEIRIT
Leirit alkavat aamuisin klo 9.00 ja päättyvät
klo 15.00, mutta aamulla klo 8.00–9.00 ja
iltapäivällä klo 15.00–17.00 on mahdollisuus
valvottuun ja turvalliseen oleskeluun
Setlementtitalossa, mikäli tämä on tarpeen
esimerkiksi vanhempien työaikojen vuoksi.
201105K

Pehmoilu-kädentaitoleiri
7–10-vuotiaille hiihtolomalla
Ma–pe 9.00–15.00
22.–26.2., 40 t
Elena Salminen
151 euroa
Askartelupainotteisella kurssilla työskentelemme monipuolisin sekatekniikoin ja
erilaisia pehmeitä materiaaleja käyttäen.
Kokeilemme esimerkiksi miten kangastilkuista voi sommitella kuvan tai tekstiiliräsyistä solmia ryijyn. Kurssihinta sisältää
materiaalit. Omat eväät mukaan.
201110KE

Musiikkileiri
7–10-vuotiaille kesäkuussa
Ma–pe 9.00–15.00
7.–11.6., 40 t
Veera Voima
114 euroa
Lasten musiikkileirillä tehdään musiikkia
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LASTEN KURSSIT
iloisesti leikin kautta. Opetellaan hauskoja laululeikkejä, kaanoneita ja kehorytmejä. Tehdään omia lauluja, ja kokeillaan soittimia kuten lyömäsoittimet,
ukulele, piano, nokkahuilu sekä pitkähuilu. Omat eväät mukaan.
201106KE

Teatterileiri
7–10-vuotiaille kesäkuussa
Ma–pe 9.00–15.00
7.–11.6., 40 t
Piia Surakka
114 euroa
Lasten teatterileirillä voit olla kummitus,
prinsessa tai vaikka kirppu! Improvisoimme, teemme kohtauksia erilaisista
teemoista lähtien, keksimme tarinoita
ja omia esityksiä. Opittua esittelemme
perjantaina klo 14.00, yleisö on tervetullutta! Omat eväät mukaan.
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ILMAISUTAITO
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

130259K

Opi lausumaan
To 18.30–20.00
14.1.–15.4., 24 t
Piia Surakka
84 euroa
Luuletko, että lausunta on vain harmaahapsien puuhaa? Lausunta on kokonaisvaltaista ilmaisua keholla ja äänellä, ja sopii kaikille tekstintulkinnasta kiinnostuneille iästä riippumatta. Harjoittelemme runojen tulkintaa ja äänellistä ilmaisua kunkin
tekstin luonteen mukaisesti. Opit mikä
tekee lausujasta ja runosta unohtumattoman. Työskentelemme ryhmässä, mutta saat halutessasi myös henkilökohtaista
ohjausta. Et tarvitse aiempaa kokemusta.
Valitse itseäsi kiinnostava runo (tai muu
teksti) ja lähetä se opettajalle 4.1. mennessä piia.surakka@kalliola.fi

ILMAISUTAITO
110121K

Kehomusiikki:
Rytmi, liike, ääni
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
Su 12.00–15.00
7.3., 4 t
Venla Sandgren
20 euroa
Tule soittamaan kehoasi! Sukellamme
musiikin keholliseen ilmaisuun rytmin, äänenkäytön ja liikkeen kautta. Pidämme yhdessä hauskaa ja irrottelemme erilaisilla
rytmikompeilla, lauluilla ja vuorovaikutusharjoitteilla. Opimme olemaan yhteydessä
omaan sisäiseen rytmiimme, tutkimme
keholla tuotettavia rytmitekniikoita ja heittäydymme erilaisiin tapoihin tuottaa ääntä.
Tutustumme myös muiden maiden kehollisen musiikin perinteisiin. Tervetuloa leikkimään kehorytmeillä ja soittamaan uutta instrumenttia yhdessä ryhmän kanssa!
Kurssille ovat tervetulleita kaikki kehollisuudesta, rytmistä, musiikista, äänenkäytöstä, ilmaisusta ja improvisaatiosta kiinnostuneet. Ei edellytä aiempaa kokemusta
tanssista tai musiikista. Alkuosaamiseksi
riittää avoin mieli ja halu oppia uutta!
Kehomusiikki on kokonaisvaltainen
laji, joka kehittää muun muassa rytmitajua, kuuntelua, vuorovaikutusta ja koordi-

naatiota. Mukaan joustavat, liikkumiseen
sopivat vaatteet, lenkkarit ja juomapullo.
Keholla tuotettava musiikki on ikiaikainen
musiikin muoto, jota löytyy useiden kulttuurien musiikkiperinteistä. Kehomusiikki
(tunnetaan myös nimillä kehoperkussio,
bodyperkussio tai kehorytmiikka) on kokonaisvaltainen laji, joka kehittää monipuolisesti rytmitajua, musikaalisuutta,
vuorovaikutusta, kuuntelua, läsnäoloa,
keskittymistä ja koordinaatiota.

tämme ovat muun muassa kirjoittaminen,
erilaiset tarinankerronnan tekniikat sekä
improvisaatioteatterista tutut heittäytymistä ruokkivat harjoitteet. Liikumme lisäksi ulkona, teemme kehollista työskentelyä ja käymme läpi erilaisia rentoutumistekniikoita. Saatammepa intoutua myös
valokuvaamaankin! Saat runsaasti eväitä
leikkisyyden ja luovuuden asenteen lisäämisestä arkeen ja elämään ylipäänsä.

130260K

Leikkiä ja luovuutta arkeen,
lyhytkurssi

Leikkiä elämään
improvisaatiosta,
lyhytkurssi

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
La 12.00–15.00 ja su 12.00–15.00
29.–30.5., 8 t
Venla Sandgren
34 euroa
Haluaisitko saada lisää luovuutta elämääsi
ja antaa leikkisyydelle enemmän tilaa arjessasi? Harjoittelemme irtipäästämistä
arjen odotuksista ja vaatimuksista sekä
annamme mielikuvituksemme liikkeille
vallan. Herättelemme kenties uinumassa
olevaa luovaa, sisäistä lastamme erilaisilla kokonaisvaltaisilla harjoitteilla ja opettelemme katsomaan omaa arkeamme ja
elämäämme uusilta kanteilta. Työvälinei-

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
La 12.00–15.00 ja su 12.00–15.00
13.–14.2., 8 t
Venla Sandgren
34 euroa
Peruskurssi kaikille ilmaisusta, teatterista
ja improvisaatiosta kiinnostuneille. Teemme
laaja-alaisesti erilaisia luovuus-, vapautumis- ja innostumisharjoituksia, nauramme,
liikumme – ja välillä hikoilemmekin! Harjoittelemme heittäytymistä, esilläoloa,
tunneilmaisua, vuorovaikutustaitoja, hyväksymistä, kuuntelua, tarinankerrontaa
sekä riskinottoa uteliain ja leikillisin ottein.
Pääset irrottelemaan ja testaamaan omaa

130261K
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epämukavuusaluettasi turvallisesti luottamuksellisen ryhmän kanssa. Impron perusharjoitteet tulevat tutuiksi. Työvälineitämme ovat teatteri-, liike- ja ääni-improvisaatio sekä erilaiset leikit, pelit ja kohtausharjoitukset. Otathan huomioon, että
teatteri-improvisaatio on vahvasti kehollista työskentelyä, joten kurssilla liikutaan
runsaasti. Mukaan joustavat, liikkumiseen
soveltuvat vaatteet, lenkkarit ja vesipullo.
130262K

Improvisaatioteatteria
kokeneemmille improvisoijille,
lyhytkurssi

Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
La 12.00–15.00 ja su 12.00–15.00
10.–11.4., 8 t
Venla Sandgren
34 euroa
Tämä jatkokurssi on suunnattu sinulle, jolla on jo enemmän kokemusta teatteri-improvisaatiosta ja joka tunnet impron perusperiaatteet. Perusharjoitusten lisäksi sukellamme syvemmälle eläytymisen, heittäytymisen ja kohtausharjoitusten maailmaan itseämme ja toisiamme haastaen.
Harjoittelemme esilläoloa, hyväksymistä,
tunneilmaisua, läsnäoloa, vuorovaikutus74

taitoja, kontrollista irtipäästämistä, kuuntelua, tarinankerrontaa sekä riskinottoa
uteliain ja leikillisin ottein. Teemme runsaasti käytännön harjoituksia, joiden
kautta opimme ilmaisemaan itseämme
vapaammin ja päästämään irti mahdollisista ilmaisun lukoista. Työvälineitämme
ovat teatteri-, liike- ja ääni-improvisaatio
sekä erilaiset pelit, leikit, läsnäolo- ja kohtausharjoitukset. Otathan huomioon, että
teatteri-improvisaatio on vahvasti kehollista työskentelyä, joten kurssilla liikutaan
runsaasti. Mukaan joustavat, liikkumiseen
soveltuvat vaatteet, lenkkarit ja vesipullo.
130263K

Rohkeutta ilmaisuun
improvisaatiosta,
intensiivikurssi
Tilajakamo, luokka U423,
Bulevardi 31, sisäpiha
Su 12.00–15.00
24.1., 4 t
Venla Sandgren
20 euroa
Erityisesti sinulle, joka koet esillä olemisen
ja/tai muiden kanssa vuorovaikutuksessa
olemisen haastavaksi. Tavoitteena on
vahvistaa esiintymistaitoa ja uskallusta
olla muiden edessä. Teemme erilaisia va-

pautumis- ja heittäytymisharjoituksia – ja
pidämme hauskaa! Harjoittelemme vuorovaikutusta, läsnäoloa sekä riskinottoa
lempein ja leikillisin ottein. Käytännön harjoitusten kautta opimme ilmaisemaan itseämme vapaammin ja päästämään irti erilaisista ilmaisun lukoista. Pääset testaamaan omaa epämukavuusaluettasi turvallisesti luottamuksellisen ryhmän kanssa.
Erilaiset puhe-, ääni- ja kehoharjoitukset
auttavat rakentamaan luottamusta omaan
pystymiseen ja kehittämään taitoja uudenlaisista tilanteista selviämiseen. Mukaan joustavat, liikkumiseen soveltuvat
vaatteet, lenkkarit ja vesipullo.

KUVATAIDE

KUVATAIDE
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

110317K

Luonnoskirja taiteellisen
työskentelyn osana,
lyhytkurssi
La 11.00–14.00 ja su 11.00–14.00
27.2.–7.3., 15 t
Iina Heiskanen
59 euroa
Pohdit luonnoskirjan mahdollisuuksia taiteellisen työn pohjana tai tukena ja tutustut taiteilijoiden luonnoskirjoihin. Luonnoskirjatyöskentelyn pohjaksi saat erilaisia
harjoituksia, joiden pohjalta työskennellä
kurssilla ja kotona. Paikan päällä tunneilla
voimme keskustella syntyneistä luonnoksista ja kokemuksista luonnoskirjan käyttämisestä. Kurssin aikana toteutat myös
teoksen tai teoksia luonnoksia hyödyntäen.
Jos luonnoskirjatyö vie mennessään, on
myös mahdollista keskittyä ja syventää
ainoastaan sitä taiteilijakirjojen hengessä.
Voit käyttää erilaisia piirtimiä, maalausvälineitä ja -aineita sekä kollaasimateriaaleja
– vain mielikuvitus on rajana. Työskentelemme paperille. Mukaan tarvitset alkuun
luonnoskirjan tai vihon, jossa on hyvä paperi piirtämiseen (luonnoskirja voi myös

olla kokoelma irrallisia papereita, jotka
kootaan yhteen). Lisäksi lyijykyniä, vesivärit, värikyniä, -liituja, kiinantussia, erilaisia
siveltimiä. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta kuvantekemisestä – avoin kiinnostunut mieli riittää.
110323K

Länsimainen taidehistoria,
tiiviskurssi
– myös verkko-opetus
Tilajakamo, auditorio,
Bulevardi 31, sisäpiha
Ma–pe 18.00–20.15
1.–5.2., 15 t
Liisa Väisänen
59 euroa
Taidehistoria ei ole lainkaan tylsää nimien
ja vuosilukujen ja tyylisuuntien oppimista.
Taidehistoria on uuden kielen ymmärtämistä ja sen asettamista yleiseen kulttuurihistorialliseen yhteyteen. Tällä taidehistoriankurssilla annetaan eväät ymmärtää
miksi ennen tehtiin toisin ja nykyisin tehdään kuten tehdään. Käymme lävitse Euroopan taiteenhistoriaa aina länsimaisen
taiteen uudesta synnystä 1200-luvulta nyky-
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taiteeseen. Saat myös edellytykset sen
arvioimiseen, mikä yleensä on taidetta
minäkin ajankohtana ja missäkin kulttuurissa. Tapaamme varmasti tuttuja taiteilijoiden nimiä, mutta tarkoitus ei ole tyytyä
nimeen ja aikakauteen vaan pyrkiä kommunikoimaan ja ymmärtämään taiteilijaa
ja hänen tapaansa tehdä. Kurssi pidetään
Bulevardilla, mutta sitä voi seurata myös
etänä. Kerro ilmoittautuessasi, että osallistut verkko-opetukseen, jotta saat osallistumisohjeet.
110322K

Kuvanvastaanottaminen,
tiiviskurssi
– myös verkko-opetus
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Tilajakamo, auditorio,
Bulevardi 31, sisäpiha
Ma–pe 18.00–20.15
8.–12.3., 15 t
Liisa Väisänen
59 euroa
Kuvanlukeminen ei ole vain näkemistä.
Katseleminen taito on taito, joka on riippuvainen myös ihmisen havaintokyvystä.
Jotta ymmärrämme näkemämme, meidän täytyy ymmärtää, miten me näemme.
Opit katselua ohjaavia havaintopsykologisia lakeja ja sitä, kuinka taiteilijat käyttävät
niitä hyväkseen ohjatakseen katsettamme
haluamallaan tavalla. Koska länsimainen

taide on käyttänyt paljon symboleja viestimiseen, niistä on tullut ikään kuin taiteen
kielen sanasto. Käymme lävitse symbolisanaston merkittävimmät ilmiöt Euroopan
taiteen historiassa. Kurssi pidetään Bulevardilla, mutta sitä voi seurata myös etänä. Kerro ilmoittautuessasi, että osallistut
verkko-opetukseen, jotta saat osallistumisohjeet.
• Huomaa myös Taiteen silkkitie
-luentosarja, s. 92–93. Luentosarjassa
tutustut Itä-Aasian pitkään taide- ja
kulttuuriperinteeseen. Kiina ja Japani
ovat vaikuttaneet merkitsevästi
Euroopan taidehistoriaan. Ikivanhat
vaikutteet piilottelevat myös
Aasian eri maista kotoisin olevien
nuorten nykytaiteilijoiden teoksista.
Luentosarja tarjoaa kartan ja
kompassin niiden löytämiseen.

KUVANVEISTO
Materiaalimaksu 35 euroa ja polttokustannukset sisältyvät kurssihintaan. Poltettavien töiden määrä on rajoitettu.
110501K

Kuvanveisto
– Muovailu elävän mallin
mukaan
Ti 17.00–20.15
12.1.–6.4., 48 t
Alex Suomi
168 euroa
Tutustutaan keraamisen kuvanveiston alkeisiin ja tutkitaan erilaisia muovailutekniikoita (esim. vaha tai plastoline). Kurssilla
muovaillaan sekä rakennetaan töitä mallin
mukaan ja ilman mallia.
110502K

Keraaminen kuvanveisto
elävän mallin mukaan,
lyhytkurssi
La 12.00–17.30 ja su 12.00–17.30
17.–25.4., 27 t
Alex Suomi
126 euroa
Muovaillaan figuuri elävän mallin mukaan.
Materiaalina käytetään kivatavarasavea ja
teos poltetaan keramiikkauunissa valmiiksi

KUVATAIDE
veistokseksi. Kurssilla muovaillaan yksi
figuuri, joka poltetaan. Kokoontuu 17.4.,
18.4., 24.4. ja 25.4. Valmiit työt voi noutaa
9.5. klo 12.00–13.00.
• Huomaa myös opintomatka
130285K Kuvanveistokurssi Trnavassa
Slovakiassa 30.6.–9.7., s. 95

PIIRUSTUS
110315K

Piirustuskurssi
Ma 17.00–20.00
18.1.–12.4., 22 t
Marina Zitting
91 euroa
Piirustusharjoituksia perspektiivin, ihmistutkielmien ja asetelmien kautta. Sopii
myös jatko-opiskelijoille. Kokoontuu 18.1.,
1.2., 15.2., 8.3., 22.3. ja 12.4.
110316K

Piirustuksen taito,
intensiivikurssi
La 10.00–16.00
22.5., 8 t
Tuula Moilanen
48 euroa
Opiskelet perinteistä käsivarapiirustusta ja opit hyvän sommittelun salaisuudet.

Opettaja paljastaa taiteilijoiden käyttämät
kuvallisen ilmaisun niksit, joiden avulla
sinustakin voi tulla taitava piirtäjä. Luonnostelemalla opit näkemään ympäröivän
maailman uusin silmin. Saat kurssilta pohjatiedot myös muiden taideaineiden kuten
maalauksen harrastamiselle. Tarvikelista
lähetetään opiskelijoille ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen päättyy 6.5.

MAALAUS
110318K

Kollaasimaalaus-työpaja
Pe 17.00–20.00 ja la 10.00–15.00
16.–17.4., 10 t
Jyrki Setälä
50 euroa
Tule tutustumaan kollaasimaalaustekniikkaan. Kollaasissa yhdistellään liimaamalla
erilaisia materiaaleja. Perjantaina tehdään
sopivat pohjat, käydään läpi tekniikkaa
ja katsellaan kuvia. Lauantaina tehdään
maalaus. Materiaaleina käytämme erilaisia paperipohjaisia materiaaleja ja akryylivärejä. Sopii kaikille, aloittelijoille ja kokeneillekin maalareille. Opettaja lähettää
kurssikirjeen ja lisäohjeita noin viikkoa ennen kurssia.

110319K

Akvarellimaalausta senioreille
Ti 12.00–14.00
12.1.–6.4., 32 t
Maaria Märkälä
75 euroa
Soveltuu kuvataiteista kiinnostuneille senioreille. Maalataan vesiväreillä esimerkiksi asetelmia, maisemia ja muistoja elämän
varrelta. Myös osallistujien omia ideoita
käytetään aiheiden valinnassa. Kurssiin sisältyy näyttelyvierailu. Ota ensimmäiselle
kerralle mukaan vesivärit, vesivärisivellin,
akvarellipaperia (koko A3) ja vesikupit.
110320K

Ikonimaalaus
Ti 16.45–20.00
12.1.–6.4., 48 t
Helena Hirvonen
125 euroa
Opintojen aikana käydään läpi ikonimaalauksen teoriaa ja opetellaan käytännössä
temperatekniikkaa. Kurssi noudattaa ortodoksisen kirkon traditiota ja esikuvina
käytetään vanhoja sekä uusia venäläisiä
ikoneita. Kurssilla tehdään myös erilaisia
fragmenttiharjoituksia. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle piirustusvälineet ja
mahdolliset maalaustarvikkeet.
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Kurssi noudattaa soveltuvin osin Suomen Ikonimaalarit ry:n kehittämään opetusohjelmaa, jonka voi suorittaa osittain
lukukausittain tai kokonaisuudessaan 4–5
vuoden aikana. Yksi kokonaisuus käsittää
40 opetustuntia.
110321K

Öljyvärimaalaus
Ma 17.00–20.00
11.1.–29.3., 22 t
Marina Zitting
91 euroa
Alkeiskurssi, joka soveltuu myös jos olet
aiemmin harrastanut maalausta, sillä opettaja antaa henkilökohtaista ohjausta. Maalaamme vesiliukoisilla öljyväreillä asetelmia, maisemia, ihmisiä ja eläimiä sekä
kankaalle että kovalevylle. Opit myös värioppia ja kompositioita. Ota mukaan: vesiliukoisia öljyvärejä, erikokoisia siveltimiä,
maalauspohja (valmiiksi pohjustettu kangas tai kovalevy tai vastaava), vesiastia,
rättejä ja palettiveitsi. Kurssi kokoontuu
11.1., 25.1., 8.2., 1.3., 15.3. ja 29.3.
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KERAMIIKKA
Keramiikkakurssien kurssimaksut sisältävät materiaalimaksun. Materiaalimaksu
sisältää paketin savea, lasitteet ja polttokustannukset. Poltettavien töiden määrä
ja koko on rajoitettu.
110503K

Torstain keramiikkapaja
Kalliossa
To 17.00–20.15
14.1.–15.4., 48 t
Katja Seppinen
176 euroa
Työpajatyyppinen ryhmä keramiikkaa aiemmin harrastaneille. Opiskelijat työskentelevät pääasiassa itsenäisesti.
110504K

Keskiviikon keramiikkapaja
Kalliossa
Ke 17.00–20.15
13.1.–7.4., 48 t
Katja Seppinen
176 euroa
Työpajatyyppinen ryhmä keramiikkaa aiemmin harrastaneille. Opiskelijat työskentelevät pääasiassa itsenäisesti.

110506K

Keramiikan päiväryhmä
keskiviikkona Kalliossa
Ke 14.45–16.45
13.1.–7.4., 32 t
Katja Seppinen
128 euroa
Keramiikan päiväryhmässä tehdään käsinrakentaen savesta erilaisia keramiikkatöitä.
Aiempi kokemus keramiikan teosta olisi
hyvä mutta ei pakollista. Ryhmään ovat
tervetulleita myös lapset yhdessä aikuisten kanssa.
110510K

Perjantain keramiikkapaja
Kalliossa
Pe 17.15–20.30
15.1.–16.4., 48 t
Sami Rinne
176 euroa
Sopii mainiosti kaikille, jotka haluavat tulla kokeilemaan saven kanssa työskentelyä tai haluavat elvyttää vanhaa harrastustaan. Tutustutaan savityöskentelyyn käsirakentamisen ja saven valamisen eri tekniikoiden kautta. Valmistetaan kipsimuotteja. Opiskellaan saven käsittelyn perusteet, jotka auttavat kehittelemään jatkossa
omia luovia ideoita.

KUVATAIDE

KeraSil
www.kerasil.fi
0207 639 870

Materiaalit, kurssit
& työpaja
keramiikkaan
emalointiin
kuvanveistoon

Septaria
Keramiikkakeskus

www.septaria.fi
0207 639 876

110515K

110522K

Keramiikan jatkotaso
maanantaina Kalliossa

Maanantain keramiikkatyöpaja
Töölössä

Ma 17.30–20.45
11.1.–12.4., 48 t
Sami Rinne
176 euroa
Sopii jo aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Ideoidaan esineitä ja harjoitellaan
käsinrakentamista, saven valamista, dreijaamista, kipsityöskentelyä ja muottien
valmistusta. Tehdään esimerkiksi espressokuppi. Opiskellaan myös valua, viimeistelyä, koristelua, lasittamista ja polttoa.

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Ma 17.30–20.45
11.1.–12.4., 48 t
Katja Seppinen
176 euroa
Työpajatyyppinen ryhmä keramiikkaa aiemmin harrastaneille. Opiskelijat työskentelevät pääasiassa itsenäisesti.

110518K

Keramiikkaa viikonloppuna,
lyhytkurssi Kalliossa
La 12.00–16.00 ja su 12.00–16.00
13.–27.3., 14 t
Katja Seppinen
85 euroa
Työpajatyylinen viikonloppukurssi jossa
tehdään itsenäisesti omia keramiikkatöitä.
La 13.3. ja su 14.3. valmistetaan työt, jotka
lasitetaan la 27.3. Osallistujilla pitää olla
perustaidot keramiikan teosta. Käytössä
myös yksi dreija.

110523K

Keramiikan alkeet
tiistaina Töölössä
Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Ti 17.30–20.45
12.1.–6.4., 48 t
Katja Seppinen
176 euroa
Tutustutaan saveen ja tehdään esineitä
käsin rakentaen. Käydään käytännön tasolla läpi keramiikkaesineiden valmistuksen eri tekniikat ja vaiheet, sisältäen tehtyjen töiden raakakoristelut, esineiden pintaan lisättävät lasitukset ja poltot.
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110524K

110526K

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Ke 17.30–20.45
13.1.–7.4., 48 t
Ritva Tuominen
176 euroa
Opi savityöskentelyn perustekniikat. Tule
oppimaan kevään aikana nipistely-, makkara- ja levytekniikka sekä miten astioita käytetään apumuottina. Käytämme kaksi peräkkäistä kertaa aina uuden tekniikan opetteluun. Loput neljä kertaa sovellamme oppimiamme käsinrakennustekniikoita omiin
ideoihin ja harjoittelemme lasittamista.

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Pe 17.30–20.45
15.1.–16.4., 48 t
Ritva Tuominen
176 euroa
Tee omin ideoin esimerkiksi kuppeja ja
kulhoja käyttäen erilaisia saventyöstötekniikoita. Sopii kaikille, joilla on perustaidot
keramiikan teosta.

110525K

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
To 17.30–20.45
14.1.–15.4.2021, 48 t
Ritva Tuominen
176 euroa
Opi savityöskentelyn perustekniikat. Tule
oppimaan kevään aikana nipistely-, makkara- ja levytekniikka sekä miten astioita
käytetään apumuottina. Käytämme kaksi
perättäistä kertaa aina uuden tekniikan
opetteluun. Loput neljä kertaa sovellamme
oppimiamme käsinrakennustekniikoita
omiin ideoihin ja harjoittelemme lasittamista.

Keramiikan alkeet
keskiviikkona Töölössä

Suuri keramiikkakurssi,
viikonloppukurssi Kalliossa
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La 12.00–16.15
23.1.–20.3., 16 t
Katja Seppinen
95 euroa
Tule tekemään keramiikkaa TV-formaatin
hengessä. Joka kerralla teemme eri tyylisen keraamisen työn etukäteen annetun
ohjeistuksen mukaisesti. Kurssilla käy vierailemassa suomalaisia keramiikkataiteilijoita antamassa palautetta. Parhaita töitä palkitaan. Valmiista töistä järjestetään
näyttely. Kokoontuu 23.1., 6.2., 6.3. ja 20.3.

Perjantain keramiikkapaja
Töölössä

110528K

Keramiikan alkeet torstaina
Töölössä

110527K

Keraamisia laattoja
Rut Brykin tapaan,
viikonloppukurssi Kalliossa
La 11.00–13.15, la 11.00–12.30 ja la 11.00–14.15
13.–27.2., 10 t
Sami Rinne
65 euroa
Ihastuitko Rut Brykin läpikuultavilla lasitteilla lasitettuihin perhoslaattoihin tai pidätkö jugend-aiheisista kaakeleista? Keramiikkamuotoilija Sami Rinteen kurssilla
pääset tekemään omia erityislaatuisia
laattoja. Opit kipsitöiden perusteita sekä
kaiverrustekniikan käyttöä koristelussa.
Kurssi kokoontuu 13.2., 20.2. ja 27.2. Ensimmäisenä työskentelykertana valmistetaan yksiosainen kipsimuotti kaakelille.
Muottiin kaiverretaan kuva-aihe, joka toistuu saveen kohokuviona. Toisella kerralla
valmistetaan kaakelit muotin avulla. Opit
esimerkiksi, mitä tekniikassa pitää huomioida ja miten laatan saa pysymään suorana.
Kolmannella kerralla raakapoltetut kaakelit koristellaan värikkäiden sivellinlasitteiden avulla. Lopputuloksena ovat kuultavat, crackle-pintaiset, kohokuvioidut ja
reliefimäiset kaakelit.
• Huomaa myös kurssi 112414K
Keramiikasta koruksi,
viikonloppukurssi Töölössä, s. 84
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Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

KINTSUGI

110402K

Kintsugi-työpajat
– rikkoutuneen esineen
korjaamisen kauneus

Su 12.00–17.00
28.3., 6 t

Katja Seppinen
87 euroa/kurssi
Tule tutustumaan aasialaiseen kintsugimenetelmään ja korjaamaan rikki mennyt
astiasi entistäkin arvokkaammaksi. Työpajassa käydään läpi alkuperäinen lakkapuu-traditio ja korjataan oma rikkoutunut
esine. Koska menetelmä vie aikaa lakan
kuivumisen takia ei omaa esinettä ehdi tekemään valmiiksi, mutta pääset harjoittelemaan muutkin työvaiheet ja voit jatkaa
projektin valmiiksi kotona. Työpajan hintaan kuuluu työohjeet ja kattava tarvikepaketti 60 euroa.
110401K

Työpaja A
Su 12.00–17.00
7.3., 6 t

Työpaja B

110403K

Työpaja C
La 12.00–17.00
10.4., 6 t

KALLIGRAFIA
111401K

Kalligrafiakurssi
– Kirjaimia kyrillisin vivahtein,
lyhytkurssi
La 10.00–16.00 ja su 10.00–16.00
23.–24.1., 15 t
Pauliina Yliniitty
95 euroa
Kurssin aikana opetellaan kirjoittamaan
kyrillisvivahteisia kirjaimia tasaterällä. Tavoitteena on tehdä kurssin aikana A3-kokoinen työ, jossa on selkeästi erilliset otsikko ja tekstiosa. Työtä varten tarvitset
vähän pidemmän runon tai tekstin. Aloi81
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tamme kirjoitusharjoitukset perusasioista,
joten kurssi sopii kaikille kauniista kirjaimista kiinnostuneille sekä muun muassa
ikonimaalareille. Ohjeet mukaan otettavista tarvikkeista löydät opiston nettisivuilta.
Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä
viimeistään 17.12.2020. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei kurssimaksua palauteta.
111402K

Filigraanit kalligrafiassa,
lyhytkurssi
La 10.00–16.00 ja su 10.00–16.00
20.–21.2., 15 t
Pauliina Yliniitty
95 euroa
Filigraaneja on käytetty keskiajalla kirjojen
alkukirjainten koristelussa joko kirjaimessa itsessään tai kirjaimen ympärillä. Harjoittelemme kurssilla filigraani-koristeiden
piirtämistä ja käyttämistä. Ohjeet mukaan
otettavista tarvikkeista löydät opiston nettisivuilta. Mahdolliset kurssiperuutukset
tulee tehdä viimeistään 27.1. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei kurssimaksua palauteta.
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111403K

Kalligrafiakurssi
– Copperplate, lyhytkurssi
La 10.00–16.00 ja su 10.00–16.00
24.–25.4., 15 t
Pauliina Yliniitty
95 euroa
Opiskelemme kurssilla Copperplate-käsialaa, jonka kauneus muodostuu ohuen ja
leveän viivan vaihteluista. Kirjoittamisen
harjoittelussa käytämme perinteistä hiusterää. Kurssin aikana voi toteuttaa muun
muassa onnittelukortteja kevään ja kesän
juhliin. Kurssi sopii kaikille kauniista kirjaimista kiinnostuneille. Ohjeet mukaan otettavista tarvikkeista löydät opiston nettisivuilta. Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä viimeistään 30.3. Tämän jälkeen
tulleista peruutuksista ei kurssimaksua
palauteta.

IKEBANA
Japanilainen kukkienasettelutaide eli ikebana on taidemuoto, jossa tänä päivänä
yhdistyvät perinteet ja moderni ilmaisu.
Kursseilla opiskellaan ikebanaa Sogetsukoulukunnan mukaan, joka painottaa perusasetelmien harjoittamisen ohella täydellistä vapautta perinteiden painolastista. Opetus etenee kunkin opiskelijan tason
mukaan ja jokainen saa henkilökohtaisen

opastuksen. Opiskelijat saavat opettajalta
materiaalien hankintaohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua.
110920K

Ikebanan perusteet ja jatko,
lyhytkurssi
Su 10.15–14.45
17.1.–21.2., 17 t
Jaana Pirhonen
85 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.
Sopii sekä vasta-alkajille että pitkään ikebanaa harrastaneille. Teet ikebana-asetelmia omista kukka- ja oksamateriaaleistasi
opetellen ikebanan perustekniikoita. Kokoontuuu 17.1., 31.1. ja 21.2.
110925K

Ikebana jatko I,
lyhytkurssi
Su 10.15–15.15
14.–21.3., 12 t
Jaana Pirhonen
57 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 4.3.
Sopii peruskurssin käyneille tai ikebanaa
aiemmin harrastaneille. Teet ikebanan
perusasetelmia ja luovan teematehtävän
mukaisia vapaa-asetelmia omista kukkaja oksamateriaaleistasi. Kurssipäivät 14.3.
ja 21.3.
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110910K

Ikebana jatko II,
intensiivikurssi
Ke 17.00–20.00
24.3., 4 t
Jaana Pirhonen
28 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 13.3.
Sopii peruskurssin käyneille tai ikebanaa
aiemmin harrastaneille. Teet ikebanan perusasetelmia ja luovan teematehtävän mukaisia vapaa-asetelmia omista kukka- ja
oksamateriaaleistasi.

Ikebana jatko,
teematyöpajat
La 10.00–15.00 ja su 10.00–15.00
Jyrki Setälä
57 euroa/kurssi
Työpajatyöskentely sopii ikebanan perusteet hallitseville. Syvennytään annettuihin
teemoihin ja materiaaleihin kuvien ja opettajan demonstraatioiden avulla. Opettaja
lähettää tiedot teemoista ja ohjeet materiaaleista opiskelijoille sähköpostilla kurssikirjeessä noin viikkoa ennen kurssin alkua.
Oppilaat tuovat kurssilla tarvittavat materiaalit itse, jollei toisin etukäteen sovita.

110930K

Teematyöpaja A
23.–24.1., 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 14.1.

112428K

Hedelmien taidekaivertamisen
alkeet, intensiivikurssi

Teematyöpaja C

La 12.00–15.15
13.2., 6 t
Nittiya Kosa
32 euroa
Tule opettelemaan hedelmien ja vihannesten taiteellisen kaivertamisen perusteita.
Harjoittelet käyttämään kaiverrusveistä
ja tekemään omenoista ja vihanneksista
kauniita lehtiä ja kukkia.

27.–28.3., 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 18.3.

112429K

110935K

Teematyöpaja B
6.–7.3., 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 18.2.
110940K

HEDELMIEN TAIDEKAIVERTAMINEN
Opettaja tuo veitset mukanaan ja niitä voi
lainata korvauksetta. Veitsen voi myös
ostaa omaksi. Opettaja tuo myös muut
tarvittavat välineet ja raaka-aineet mukanaan. Raaka-ainemaksu 3 euroa sisältyy
kurssihintaan. Opettajalle, Nittiya Kosa,
myönnettiin helmikuussa Stuttgartissa
kokkiolympialaisissa taidekaivertamisen
hopeamitali.

Hedelmien taidekaivertamisen
jatko, intensiivikurssi
La 12.00–15.15
10.4., 6 t
Nittiya Kosa
32 euroa
Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin
suorittaneille. Opetellaan ruusujen tai muiden kukkien näyttävää taidekaivertamista
juureksista kuten nauriista, lantusta ja
porkkanasta.
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KORUKURSSIT
112411K

Tee yksilöllisiä koruja
fotoetsauksella
To 17.30–20.30
14.1.–4.3., 26 t
Olga Sorsa
113 euroa
Fotoetsauskurssilla pääset syövyttämään
metalliin kopion vaikka omasta valokuvastasi tai piirustuksestasi. Etsatusta metallista voit tehdä oman näköisiäsi koruja
muotoilijan opastuksella. Kurssihintaan
sisältyy kurssilla tarvittavat kemikaalit.
Opettaja lähettää ennen kurssin alkua tiedon hankittavista metalleista ja tarvikkeista.
112412K

Helppoja koruja hiekkavalulla
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To 17.30–20.30
11.3.–29.4., 26 t
Olga Sorsa
104 euroa
Hiekkavalukurssilla valamme metallista
kolmiulotteisia kappaleita ja osia. Helpolla
ja nopealla tekniikalla on mahdollista monistaa yksinkertaisista muodoista kopioita, joista valmistamme koruja. Kurssihintaan sisältyy kurssilla tarvittava hiekka.
Opettaja lähettää ennen kurssin alkua

tiedon hankittavista metalleista ja tarvikkeista.
112413K

Kirjo metalliin – näyttäviä
koruja erikoisella tekniikalla
To 17.30–20.30
6.5.–10.6., 19 t
Olga Sorsa
88 euroa
Metallin kirjontakurssilla käytämme muun
muassa lankaa, helmiä ja paljetteja koristamaan metallin pintaa. Kurssilla valmistamme uniikkeja koruja, joissa yhdistyy
perinteisesti pehmeän materiaalin tekniikka kovaan metalliin. Hauskalla tekniikalla
valmistetut modernit korut sopivat niin arkeen kuin juhlaan. Opettaja lähettää ennen kurssin alkua tiedon hankittavista metalleista ja tarvikkeista.
112414K

Keramiikasta koruksi,
viikonloppukurssi Töölössä
Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
La 13.00–16.00 ja su 13.00–16.00
16.1.–14.3., 59 t
Olga Sorsa
196 euroa
Tule tekemään keraamisia koruihin soveltuvia osia, joita käytämme sellaisenaan

tai metallin kanssa. Edullisesta ja helposti muotoiltavasta savesta valmistamme näyttäviä ja kauniita kappaleita, jotka
muuntuvat tyylikkäiksi koruiksi metalliin
yhdistettynä. Kurssimaksu sisältää käytettävän saven. Opettaja lähettää ennen
kurssin alkua tiedon hankittavista metalleista ja tarvikkeista.
112425K

Luo omat korusi,
lyhytkurssi
Ma 17.00–20.00
15.2.–29.3., 15 t
Solja Temmes
54 euroa
Tule tekemään koruja ja helmitöitä itsellesi tai lahjaksi. Opettaja esittelee erilaisia
malleja ja tekniikoita kaulakoruihin, rannekoruihin ja korvakoruihin, joiden avulla voit
suunnitella omat korusi. Voit entisöidä tai
uudistaa vanhat rikkinäiset korusi. Harjoittelemme myös makramee-punontaa koruissa. On hyvä jos sinulla on jo vähän kokemusta koru- ja helmitöistä, mutta myös
aloittelijat voivat aloittaa helpommilla tekniikoilla. Opettajalla on mukanaan joitakin helmiä ja tarvikkeita, mutta kannattaa
ottaa mukaan myös omia helmiä, tarvikkeita ja työkaluja (esim. pihdit ja leikkurit).
Opettajalta voit näiden materiaalien lisäksi

KÄDENTAIDOT
ostaa hopealankaa ja makrameelankaa.
Ota mukaasi sakset. Kokoontuu 15.2., 1.3.,
15.3. ja 29.3.
112426K

Tee tarpeettomista koruista
uusia, intensiivikurssi
La 12.00–16.00
8.5., 5 t
Josefiina Viitamäki
18 euroa
Tule luomaan uniikkeja koruja käytetyistä
koruista. Työpajasta löydät erilaisia korumateriaaleja luomuksiisi, joista voit luoda
uutta. Voit myös ottaa malliksi, muokata
tai korjata vanhoja korujasi. Käytettävissä
on muun muassa kierrätysnahkaa, ketjuja,
lankoja hapsuihin, helmiä, korunosia, joista voi valmistaa korva-, ranne- ja kaulakoruja. Kurssille et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Opit erilaisia korunvalmistuksen
perustekniikoita ja hapsujen valmistusta.
Materiaalimaksu 3 euroa sisältyy kurssin
hintaan. Materiaalimaksuun sisältyy yhteiseen käyttöön korupihtejä, liimapyssyjä,
liimaa ja uusia korumetallista (nikkelitön)
valmistettuja korvakorukoukkuja, kaulakorun ja rannekorun kiinnityslukkoja. Mukana on myös kouluttajan kokoelma erilaisia kierrätyskoruja ja korujen osia. Ota

mukaan omia koruja, joita haluat käyttää
mallina, tuunata tai korjata. Ota myös mukaan korunosia, korupihdit tai muut pienet
pihdit ja muuta korumateriaalia. Kurssille
voi tulla myös ilman omaa materiaalia.
• Huomaa myös kurssi 112001K
Tee koruteline tai naulakko
puunoksasta, intensiivikurssi, s. 86

NIKKAROINTI
112450K

Puutyöt
Helsingin Rudolf Steiner -koulu,
Lehtikuusentie 6
Ke 17.00–20.00
13.1.–7.4., 48 t
Seppo Silvennoinen
140 euroa
Työpajatyyppinen kurssi, joka lähtee liikkeelle puun työstämisestä ja puuntyöstökoneiden käytöstä. Aiempaa kokemusta ei
tarvita. Kurssin aikana kukin tekee omavalintaisia puutöitä. Kurssilaiset hankkivat
itse käytettävät materiaalit. Ota mukaan
muistiinpanovälineet ja pölyä sietävä vaatetus.

112452K

Nikkarointikurssi
Helsingin Rudolf Steiner -koulu,
Lehtikuusentie 6
Ti 17.00–20.00
12.1.–6.4., 48 t
Seppo Silvennoinen
140 euroa
Uudenlainen kurssi, jossa perinteisen puutyönikkaroinnin lisäksi paneudutaan kotinikkarin eteen tulevien ongelmien ratkaisemiseen. Käsiteltävät teemat valitaan
kurssilaisten toiveiden pohjalta. Teemoina
voivat olla esimerkiksi kodin sähkölaitteet,
sähkön watit voltit ja amppeerit, poraaminen eri materiaaleihin, saranoiden säätö,
erilaiset maalaus- ja lakkaustyöt, veitsien
ja saksien teroitus. Teemoihin osallistuminen on luonnollisesti valinnaista, voi keskittyä myös pelkkiin puutöihin. Aiempaa
puutyökokemusta ei tarvita. ”Peukalon
paikalla kämmenen suhteen” ei myöskään
ole merkitystä. Asenne ratkaisee.
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112001K

Tee koruteline tai
naulakko puunoksasta,
intensiivikurssi
La 10.00–15.15
15.5., 7 t
Erno Vähänen
38 euroa
Opit miten kuoria tuomasi puun, sahaamaan sen määrämittaan ja muotoilemaan ja pintakäsittelemään puuta.
Käsittelemme kiinnitystukien valmistamisen ja liittämisen oksaan sekä korutelineen tai naulakon kiinnittäminen
kattoon tai seinään. Saat etukäteen
ohjeistusta mistä löytää puumateriaalia askarteluun ja rakentamiseen. Opettajan alustuksen jälkeen laadit oman
suunnitelmasi ja toteutat korutelineen
tai naulakon. Opettaja antaa yksilöllistä
ohjausta.

MUUT TAIDOT
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

112501K

Huolla piha- tai parvekekalusteesi, lyhytkurssi
Pe 17.30–19.30, su 10.00–15.15
21.–23.5., 10 t
Erno Vähänen
29 euroa
Opit teoriassa ja käytännössä piha- ja parvekekalusteiden kunnostusta. Kurssin jälkeen tiedät muun muassa miten liitokset
kiristetään tai korjataan ja rikkinäiset osat
uusitaan sekä osaat hioa ja pintakäsitellä
puu- ja metalliosat. Tuo kurssille vähintään
yksi kaluste ja pintakäsittelyaineet, huollat
kalusteen kurssilla esimerkkien mukaisesti.
Kurssi kokoontuu perjantai-iltana 21.5. ja
sunnuntaina 23.5.
112502K

Pihan puurakentamisen
perusteet, intensiivikurssi
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La 10.00–15.15
24.4., 7 t
Erno Vähänen
38 euroa
Kurssilla voit suunnitella pihallesi terassin,
pergolan, vajan tai leikkimökin. Opit muun

MUUT TAIDOT
muassa rakenteiden suunnittelua ja mitoitusta, miten perustukset ja puurunko rakennetaan sekä seinien verhoilua ja vesikaton asennusta. Käsittelemme myös ikkunoiden ja ovien asentamisen, sekä omakotitaloasujan ja rivitaloasujan huomioitavat seikat. Tuo valokuva pihastasi, jonne
suunnittelet kurssin aikana terassin tai halutun rakennelman oikeaoppisilla rakenneratkaisuilla. Samalla otat haltuun teknisen
piirtämisen perusteet. Saat opettajalta yksilöllistä ohjausta suunnitelmaasi.
820201K

Järjestyksenvalvojan
peruskurssi
Ma–pe 9.00–16.00
22.–26.2., 40 t
Kauko Uusoksa
230 euroa
Kurssilla edetään keskustellen ja rauhallisesti oppien järjestyksenvalvonnan perustaidot: Kansalaisten perusoikeudet,
Yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä
vastuu järjestyksenpidosta, Järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita, Järjestyksenvalvoja, toimialue ja tehtävät, Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet,
Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen,
Voimakeinojen käyttö, Yleisimmät rikokset, Päihteet ja päihtynyt asiakas, Väkivaltainen asiakas, Turvallisuussuunnitelma,

Hätäensiapu, hälytys, tulipalo ja jälkihoito,
Koulutuksen yhteenveto, Teoriakoe ja palautteet. Kurssin hinta sisältää järjestyksenvalvojan opetuksen (40 h), loppukokeen ja kurssitodistuksen.
Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi voimankäytön
ja turvallisuustarkastusten harjoittelua sekä
ensiapu-, pelastus- ja alkusammutuskoulutusta. Kurssia ennen toimitetaan sähköinen
materiaali, johon on hyvä perehtyä ennen
kurssille saapumista. Kurssi sopii kaikille
järjestyksenvalvojan työstä kiinnostuneille.
Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen
jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit
hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.
Poliisilla on oikeus hylätä perustellusti väliaikainen järjestyksenvalvojakorttihakemus.
Kurssi järjestetään yhteistyössä Naapurituottajien tapahtumatuotannon valmennusten kanssa.
219890K

Astrologiset tekniikat:
ajan kartoittaminen
La 11.00–16.00 ja su 11.00–15.15
16.–17.1., 11 t
Liisa Elonheimo
38 euroa
Kurssilla käydään läpi yleisimmät astro-

logiset tekniikat, joita käytetään tulevaisuuden ja menneisyyden ymmärtämiseen:
transiitit, auringonpaluu ja paluukartat yleisesti, progressiot ja aurinkokaari. Nämä
tekniikat mittaavat ja kuvailevat aikaa eri
tavoilla astrologiassa. Kurssi keskittyy eri
tekniikoiden kuvailuun ja niiden erojen ymmärtämiseen. Kurssi sopii myös aloittelijoille.
219891K

Transiitit astrologiassa
La ja su 11.00–15.15
20.–21.3., 10 t
Liisa Elonheimo
38 euroa
Tällä kurssilla tutustumme transiitteihin,
jotka osoittavat elämän suuria ja pieniä
muutoskohtia. Käymme läpi perusteet,
miten löydät omat transiittisi tulevaisuuden tai menneisyyden suhteen ja miten
transiitteja tulkitaan. Käytämme yleisiä
esimerkkikarttoja ja myös oppilaiden omia
karttoja mahdollisuuksien mukaan. Kurssi
sopii myös aloittelijoille.
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Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

219503K

Voimauttavan
vanhemmuuden aivoriihi
uhmaikäisten vanhemmille
La 10.00–12.00
6.–20.3., 16 t
Heidi Mäkinen ja Sari Matikainen
55 euroa
Tässä vuorovaikutteisessa työpajassa
saat lisää tietoutta ja onnistumisen työvälineitä uhmaikäisten tunteiden ja tarpeiden
kohtaamiseen.
Kokoontumiskertojen aiheet:
1. Tunteet: Omat ja lapsen tunteet
– niiden tarve ja merkitys
Pyritään lisäämään ja vahvistamaan ymmärrystä ja tietämystä omien ja lapsen
tunteiden kohtaamisen välineiksi.
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2. Tarpeet: Tarpeiden merkitys
ja niiden tunnistaminen
Toisella kokoontumiskerralla keskitytään tarpeisiin ja niiden tunnistamiseen.
Keskustellaan omista vanhemmuuden tarpeista, toiveista ja oletuksista ja pyritään
lisäämään ymmärrystä lapsen tarpeiden
osalta.

3. Toiminta: Toimiva vanhemmuus.
Onnistumisista voimaa
Pyritään lisäämään ja tarjoamaan konkreettisia työvälineitä ja toimintatapoja/
-muotoja uhmaikäisten kanssa toimimisen
tueksi.
219001K

Suomalainen eroseminaari
– erosta eteenpäin
Ti 17.30–20.30
9.3.–18.5., 41 t
Heini Kettunen
245 euroa
Eroseminaari on monelle käänteentekevä
kokemus. Se on tutustumismatka omaan
itseen; omiin pelkoihin, haluihin, haaveisiin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa
myös koko joukon uusia ystäviä, tavalla
tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden
näkökulma valottaa omaa kokemustasi
uudelta kantilta. Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen menetelmä, jonka kokemukset ovat
olleet kaikkialla erinomaisia. Eronneet eivät ryhmän avulla ainoastaan selviydy

IHMISSUHTEET JA
RUOKAKULTTUURI
ELÄMISENTAITO
erokriisistään, vaan he oppivat itsestään
ja kokoavat arvokkaita välineitä loppuelämän varalle. Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman
hämmennyksen, suuttumuksen ja surun
keskellä. Kurssimateriaalit sisältyvät kurssihintaan. Menetelmän ovat kehittäneet
tohtori Bruce Fisherin työn pohjalta psykologi Kari Kiianmaa sekä parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow. Sydämellisesti
tervetuloa mukaan!
219502K

Rakastava valinta
– parisuhteen parhaaksi,
lyhytkurssi
Pe 17.30–20.30, la ja su 10.00–17.30
12.–14.3., 23 t
Heini Kettunen
285 euroa/pariskunta
Onko rakkaussuhteessa kysymys tahdosta vai taidosta, tunteesta vai teoista? Haluatko päästä lähemmäksi itseäsi ja kumppaniasi? Minkälaiset valinnat arjessa tukevat parisuhdetta, mitä kukin toivoo, mitä
pelkää, mitä himoitsee, mistä kimpaantuu
ja miksi? Tule opiskelemaan parisuhteen
perustaitoja yhdessä kumppanisi kanssa
toiminnalliselle viikonloppukurssille, jonka
aikana keskitytään parisuhdetta tukeviin
toimintatapoihin, opiskellaan parempaa

parisuhdelukutaitoa ja sitä miten itse voi
vaikuttaa parisuhteensa laatuun.
Kurssilla perehdymme tunteidenilmaisutaitoihimme, tapoihimme osoittaa rakkautta ja purkaa kiukkua arjen keskellä.
Harjoittelemme sisäistä keskustelua ja
sitä, kuinka oman kumppanin kanssa voi
löytää uusia tapoja toimia. Parisuhteen
käsikirjoitus muuttuu ja tarinamme jatkuu
parisuhteen perustaidot omaksuttuamme
entistä rakentavampana ja rakastavampana. Menetelmän perustana on yhdysvaltalaisen kasvatustieteen tohtori ja perheterapeutti Bruce Fisherin teoria parisuhteen
käsikirjoituksesta, joka meidän on viisasta paljastaa itsellemme ja johon meillä on
mahdollisuus tarvittaessa vaikuttaa. Tärkeintä on uteliaisuus ja sitoutuminen, halu
syventää itsetuntemusta sekä paljastaa
kumppanilleen sisimpänsä. Oivaltamalla
toimintatapojemme ja reaktioidemme takaiset tunteet voimme parantaa kommunikointia kumppanin kanssa.
Rakastava valinta -seminaarin taustalla on psykologi Kari Kiianmaan Suomeen
tuoma Rakentava valinta -seminaari, joka
on nyt uudistettu tämän päivän pariskuntia puhuttelevaksi kokonaisuudeksi.
Kurssi on ennaltaehkäisevä (ei siis parisuhdekriisiin ajautuneille) ja soveltuu kaikille, joita kiinnostaa oppia tuntemaan itsensä paremmin ja tutkia omaa käytöstä

parisuhteen osapuolena. Toiminnallinen
viikonloppukurssi koostuu luento-osuuksista, pienryhmätyöskentelystä sekä mutkattomista toiminnallisista harjoituksista.
Kurssimateriaalit sisältyvät kurssihintaan.
Tämä kurssi on tarkoitettu pariskunnille.
Kurssimaksu sisältää molemmat pariskunnasta eli lasku lähetetään ilmoittautuneelle.
Ilmoita yksi henkilö pariskunnasta ja
lähetä toisesta seuraavat tiedot asiakaspalveluun opisto@kalliola.fi maininnalla
Rakastava valinta -kurssi: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.
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TIETOTEKNIIKKA

TIETOTEKNIIKKA
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

340148K

Nettisurffailun ABC
– superalkeet!
Ke 10.00–12.15
27.1.–17.2., 12 t
Kari Ruija
maksuton
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.
Tietokone, toimimaton hilavitkutin – vaiko
avulias aparaatti. Aiheina muun muassa
tiedonhaku verkossa, Googlen sovellukset, verkkopalvelut ja sähköinen asiointi.
Ota kurssille mukaan oma laitteesi (kannettava, älypuhelin, tabletti).
340149K

Tietokoneen käyttö tutuksi
senioreille I
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Ke 10.00–12.15
3.–24.3., 12 t
Kari Ruija
maksuton
Ilmoittautuminen päättyy 23.2.
Sopii erityisesti senioreille. Jos tilaa on,
myös muut voivat osallistua. Liikkeelle
lähdetään aivan perusteista ja edetään
rauhalliseen tahtiin. Ensimmäisellä ker-

ralla kartoitetaan osallistujien odotuksia ja
nykyistä osaamistasoa. Varsinainen kurssiohjelma rakentuu tämän pohjalta. Aiheina internet ja sähköposti, sähköiset palvelut, some ja pikaviestipalvelut sekä tietoturva. Ota mukaan kannettava tietokone.
340150K

Tietokoneen käyttö tutuksi
senioreille II
Ke 10.00–12.15
7.–28.4. 12 t
Kari Ruija
maksuton
Ilmoittautuminen päättyy 30.3.
Sopii I-kurssin käynneille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Ota mukaan
kannettava tietokone.

LUENNOT

LUENNOT
Kurssit pidetään Kalliolassa, Sturenkatu 11,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

130103K

Tähtitieteen lauantai
– ihminen ja avaruus
La 10.00–13.15
20.3., 4 t
Kyösti Ryynänen
12 euroa
Luennolla tarkastellaan ihmisen mahdollisuuksia sopeutua erilaisiin ympäristöihin
muuallakin kuin Maa-planeetalla. Pitkäaikainen oleskelu maatakiertävällä avaruusasemalla, Kuu-asemalla, Mars-asemalla
tai aurinkokuntamme ulkopuolelle suuntautuvalla avaruuslennolla asettaa ihmislajin fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet monella tapaa koetukselle. Millä
eri tavoin ihminen on evoluutionsa ja kulttuurillisen kehityksensä kautta sidoksissa Maa-planeettaan. Kuinka perustavanlaatuisia ja pysyviä nämä kytkennät Maaplaneettaan ovat. Miten painottomuus,
ionisoiva säteily ja kosmiset hiukkaset,
tietoisuus eristyksissä olemisesta ja pienessä ryhmässä elämisestä vaikuttavat
ihmisen hyvinvointiin. Minkälaisia pysyviä
ja ohimeneviä muutoksia astronauteilla on

todettu. Mitä mahdollisuuksia on avaruudessa teknologisesti simuloida Maa-planeetan olosuhteita ja välttää ympäristön
haitallisia vaikutuksia. Miten ihminen voi
totuttautua uusiin ympäristöihin ja millaisten miehistöjen esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakaumaltaan voisi ajatella selviytyvän vuosikymmeniä yhdessä. Lopuksi
keskustellaan onko ihmislajin säilymisen
kannalta välttämätöntä pyrkiä perustamaan siirtokuntia avaruuteen ja ehkä toisiin aurinkokuntiin. Sopii kaikille tähtitieteestä ja sen sovelluksista kiinnostuneille.
130102K

Korsikan saari – Euroopan
historiaa pienoiskoossa,
myös verkko-opetus
La 10.00–13.15
13.3., 4 t
Liisa Väisänen
15 euroa
Korsikan saari, jota kutsutaan Kauneuden
saareksi, voi tuntua pieneltä ja kaukaiselta. Sen historia on pitkä ja uskomaton.
Luennolla käymme lävitse Korsikan histo91

LUENNOT
riaa aina esihistoriasta etruskeihin, kreikkalaisiin, roomalaisiin, karthagolaisiin,
vaandaleihiin, Bysanttiin, ostrogootteihin,
langobardeihin meritasavaltojen aikaan,
ja lopulta Ranskan hallintoon ja nykyiseen
autonomiaan. Uskomatonta mutta totta,
kaikki nämä menneet mahdit ovat taistelleet Korsikan hallinnasta.
Luento pidetään Kalliolassa, mutta
sitä voi seurata myös etänä. Kerro ilmoittautuessasi, että osallistut verkko-opetukseen, jotta saat osallistumisohjeet.
• Huomaa myös opintomatka
Korsikalle syyskuussa 2021, s. 95
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130101K

Napoleon yhteiskunnallisena
uudistajana,
myös verkko-opetus
La 10.00–13.15
6.2., 4 t
Liisa Väisänen
15 euroa
Napoleon Bonaparten kuolemasta on kulunut 200 vuotta vuonna 2021. Juhlavuoden aikana on varmasti syytä miettiä, miten monin tavoin Napoleon vaikuttaa yhä
meidän kaikkien elämäämme. Napoleon
ei ollut vain sotilas, Hän oli lahjakas matemaatikko ja suuri yhteiskunnallinen uudistaja. Luennolla käymme lävitse hänen
elämänsä pääkohtia, mutta ennen kaikkea
niitä vaikutuksia, joita hänen uudistuksillaan oli Eurooppaan ja miten me yhä elämme napoleonin perintöjä vaikkapa koulumaailmassamme tai muutoinkin yhteiskunnassamme.
Luento pidetään Kalliolassa, mutta
sitä voi seurata myös etänä. Kerro ilmoittautuessasi, että osallistut verkko-opetukseen, jotta saat osallistumisohjeet.

Taiteen silkkitie -luentosarja
Luentosarjassa tutustut Itä-Aasian pitkään taide- ja kulttuuriperinteeseen. Kiina
ja Japani ovat vaikuttaneet merkitsevästi
Euroopan taidehistoriaan. Ikivanhat vaikutteet piilottelevat myös Aasian eri maista kotoisin olevien nuorten nykytaiteilijoiden teoksista. Luentosarja tarjoaa kartan
ja kompassin niiden löytämiseen.
130201K

Romantiikkaa lautasella
– keisarillisen Kiinan
maailmanvalloitus
La 11.00–14.15
23.1., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Kiinan runous ja myyttien maailma taiteessa. Kiinalaisen taiteen lumous avautuu katsojalle taideteosten ja esineiden
symboliikan kautta. Myytit ja kertomukset
ovat kulkeneet yli 3 000 vuoden matkan
keisarillisesta Kiinasta eurooppalaisten
olohuoneisiin. Aihelmat elävät edelleen
yllättävän lähellä, vaikkapa liemilautasen
kuvioinnissa.

LUENNOT
130202K

Lumi, kuu ja kukka
– Japanin taiteen hillitty
charmi
La 11.00–14.15
13.2., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Japanin taiteen hillitty charmi viehättää
vuosisadasta toiseen. Luennolla tutkitaan
japanilaisen kuvan perustekijöitä ja tulkitaan yksityiskohdista paljastuvia tarinoita.
Lisäksi mietitään vastausta kysymykseen,
miksi japonismilla ja japanilaisella taiteella
on niin vähän yhteistä.
130203K

Meditatiiviset puutarhat
– Kiinan ja Japanin
puutarhataide
mielen maisemana
La 11.00–14.15
6.3., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Kiinan ja Japanin puutarhoilla on tuhansia
vuosia vanhat perinteet. Puutarhan tehtävänä ei ole vain tuottaa iloa. Se on filosofinen mielen maisema, jossa jokaisella
yksityiskohdalla on tarkoitus. Luennolla

pohditaan, onko koolla väliä ja voiko pyhiinvaelluksen tehdä etänä.
130204K

Naamioiden takana –
Kuvataiteiden ja teatterin liitto
La 11.00–14.15
27.3., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Kiinan ja Japanin näyttämötaiteessa naamiot ja kasvojen voimakas maski vievät
katselijan aikamatkalle eriskummalliseen
maailmaan. Vanhoissa näytelmissä yleisöksi asettuvat myös jumalat. Mitä naamio
peittää kuvataiteessa? Entä onko naamiolla käyttöä inhimillisessä arjessa?
130205K

Vieraita kuningas
Yanwangin maailmasta
– Kummitustarinoita
ja traagisia kohtaloita
Kiinasta ja Japanista

Luennolla tutustutaan vanhoihin uskomusjärjestelmiin ja kuullaan traagisia kummitustarinoita Kiinasta ja Japanista. Kuinka
esi-isät osallistuvat jokapäiväiseen arkeen
ja juhlaan? Entä voiko vainaja avioitua?
130206K

Aasia nyt! Aasian nykytaide
perinteiden valossa
La 11.00–14.15
24.4., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Japanilainen nuori taide on siirtynyt verkkoon. Kiinalaiset tähdet putsaavat pöydän
nykytaiteen huutokaupoissa. Onko kaikki
globaalia vai näkyykö tekijöiden maailmassa merkkejä menneestä? Luennolla
tutkitaan Aasian klassisen maalaustaiteen
ja kuvanveiston vaikutusta nykytaiteeseen.

La 11.00–14.15
10.4., 4 t
Irene Wai Lwin Moe
15 euroa
Itä-Aasian uskomusperinteessä elämän ja
kuoleman rajaviiva ei ole suora ja selkeä.
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RETKET JA OPINTOMATKAT
RETKET
Luontoyhteysretki
Seurasaaressa
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La 11.00–14.00
29.5., 4 t
Irene Hursti
15 euroa
Tervetuloa ohjatulle luontoyhteysretkelle.
Syventämällä suhdettamme luontoon ymmärrämme luonnon ja ihmisen välistä ainutlaatuista vuorovaikutusta. Päivä sisältää muun muassa ohjatun kiitollisuuskävelyn, rentoutushetken, tietoa luonnon
hyvinvointivaikutuksista ja erilaisia luontoyhteysharjoituksia. Harjoitukset edistävät hyvinvointia ja auttavat tunnistamaan
omia voimavaroja. Rentoutushetkessä on
mukana muutama hoitava soitin. Luonto
tarjoaa eheyttävän ympäristön kokonaisvaltaiselle kokemukselle. Harjoitukset
tehdään itsenäisesti, mutta ryhmän kesken voidaan jakaa ajatuksia ja kokemuksia. Retkipäivän myötä oppii näkemään
myös tutun lähiluonnon uusin silmin. Pukeudu sään mukaisesti, hyviin jalkineisiin, ota mukaan makuualusta, vesipullo

ja halutessasi muistiinpanovälineet omia
oivalluksia ja ajatuksia varten. Kuljemme
vaihtelevassa maastossa. Kokoontuminen
Seurasaaren sillan alussa, jäätelökioskin
tuntumassa klo 10.45.
810123K

Villiyrttiretki Viikkiin
Viikki
Su 11.00–14.45
30.5., 5 t
Tuomas Lilleberg
20 euroa
Tule mukaan Viikkiin tutustumaan tavallisimpiin villiyrtteihin ja -vihanneksiin. Niistä
saat raikasta yrttiteetä ja ruoka-aineksia
monenlaista käyttöä varten. Retkellä käsitellään sekä tunnistusta, viisaan keräilyn
ABC:tä että kasvien sisältämiä ominaisuuksia. Kokoontuminen Viikin normaalikoulun edessä osoitteessa Kevätkatu 2.
Jos kurssin järjestäminen ei ole koronatilanteen vuoksi turvallista edes turvavälien
avulla, kurssi järjestetään verkkokurssina.

RETKET JA OPINTOMATKAT

OPINTOMATKAT
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
p. 0440 477 070
KKV 2107/06/MjMv
Opintomatkat avautuvat myyntiin alkuvuodesta 2021. Ennakkoilmoittautuminen
ja lisätiedot Resviariasta info@resviaria.
com tai p. 0440 477 070. Opintomatkat
ovat osa opiston kurssitarjontaa, josta
syystä Resviariasta annetaan osallistujien
tiedot myös Kalliolan kansalaisopistolle.
130283K

Hollantiin – flaamilaista
taidetta ja tulppaaneja!
20.–25.5.2021
Oppaana ja matkanjohtajana toimii
Liisa Väisänen
Alustava ohjelma: Opintomatkan aikana
tutustutaan Amsterdamissa Rijksmuseumissa Hollannin kultaisen kauden maalauksiin ja Van Goghin museossa taiteilijan
laajaan tuotantoon. Haarlemissa kaupunkikierroksen lisäksi vieraillaan taidemaalari
Frans Halsin museossa. Vierailukohteisiin

kuuluu myös Gouda ja Utrecht, jossa vieraillaan muun muassa uskontojen historian
museossa. Opintomatkan viimeisenä päivänä tutustutaan Alankomaiden hallintokaupunkiin Haagiin. Haagiin ajetaan Delftin kaupungin läpi. Delftissä tutustutaan
perinteisin menetelmin tehtävään keramiikkaan. Flaamilaiseen taiteeseen perehdytään Max Jakob Friedländerin taidehistoriallisen jaottelun mukaan. Opintomatkalla emme jää itsestäänselvyyksiin,
vaan kurkistamme kliseiden taakse olipa
kyseessä taide, tulppaanit tai keramiikka.

130284K

Ei ilmoittautumista opistoon.

Ei ilmoittautumista opistoon.

Kauneuden saari Korsika
4.–11.9.2021
Oppaana ja matkanjohtajana toimii
Liisa Väisänen
Kierrämme saaren ympäri tutustuen samalla Korsikan monivaiheiseen historiaan
ja nykypäivään. Muistamme saarella syntynyttä Napoleon Bonapartea, jonka kuolemasta on kulunut vuonna 2021 tasan
200 vuotta. Tarkempi matkaohjelma julkaistaan myöhemmin.

130285K

Kuvanveistokurssi
Trnavassa Slovakiassa
30.6.–9.7.2021
Kurssin opettajana toimii
Alex Suomi
Sopii niin vasta-alkajille kuin kuvanveistoa aikaisemmin harrastaneille. Muovailet
vahasta yhden tai kaksi pienoisveistosta
ja ne valetaan kurssin aikana pronssiin ja
viimeistellään. Työskentely tapahtuu sään
salliessa puutarhassa. Tarkempi matkaohjelma julkaistaan myöhemmin.
Ei ilmoittautumista opistoon.
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LOUHELA

LOUHELA
Kurssit pidetään Louhelassa Louhelankuja 3,
04400 Järvenpää, p. 040 838 0632
Ilmoittautuminen Kalliolan kansalaisopistoon,
ilmoittautumisohjeet s. 9

831329K

Louhelan
onnellisten jumppa
Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Pe 18.00–19.00
22.1.–23.4., 24 t
Riku Rosling
43 euroa
Itsenäinen ryhmä, joka on tarkoitettu
seniori-ikäisille miehille.

Miesten seniorijumppa B
Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Pe 9.00–10.30
15.1.–16.4., 24 t
Yhteyshenkilö Jussi Lescelius
43 euroa
Ryhmä on tarkoitettu
seniori-ikäisille miehille.
126191K

831390K

Perustason unkaria

Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Ma 9.00–10.30
11.1.–12.4., 24 t
Yhteyshenkilö Jussi Lescelius
43 euroa
Itsenäinen ryhmä, joka on tarkoitettu
seniori-ikäisille miehille.

Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Ke 18.30–20.00
13.1.–14.4., 24 t
Heli Alaja
43 euroa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
Taso A2. Jatkoa syksyllä alkaneelle kurssille. Kieliopin kertausta, kirjoitusharjoituksia ja pienimuotoisia keskusteluja
sekä Unkarin kulttuuria ja historiaa.

Miesten seniorijumppa A
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831391K

Jos et löytänyt etsimääsi
Kalliolan kansalaisopiston
tarjonnasta,
käy katsomassa
Etelä-Helsingin
kansalaisopiston tarjonta.

etko.fi, p. 09 622 9580, toimisto@etko.fi
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Kulttuuriperintö – Mitä se on?
TUNNE RINTASI —
KERROMME MITEN
Katso tunnerintasi.fi

Keväiseen Budapestiin
21.–24.5.2021
Tervetuloa mukaan kahviloiden, kylpylöiden,
upeiden nähtävyyksien ja maistuvien viinien kaupunkiin.
Hinta 895 euroa/hlö/2hh. 1 hh lisämaksu 255 euroa.
Hintaan sisältyy lennot, 3 yön majoitus aamiaisella,
kuljetukset kohteessa, kaupunkikierros,
retki Etyekin viinialueelle, illallisristeily,
2 lounasta, viininmaistiaiset ja verot.

100 www.resviaria.com, p. 0440 477 070, info@resviaria.com

Ota selvää!
vierailuarkistoon.finlit.fi

Kalliolassa Sturenkadulla
on monenlaisia tiloja
niin maksutta varattavaksi
kuin vuokrattavaksikin.
Meillä voit järjestää
seminaarin, koulutuksen
tai vaikkapa häät.
www.kalliola.fi
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Painopaperit: kansi Multiart Silk 250 g, sisäsivut G-print 90 g
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Kansi ja taitto: Helena Kajander . Painotyö: Auratrük, 2020
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