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Tunne, tiedä, taida, tahdo!
Olemme kansalaisopistolla koonneet loistavan, laadukkaan ja
monipuolisen kurssitarjonnan tulevalle lukuvuodelle. Suuri kiitos siitä kaikille tekijöille, henkilöstölle ja opiskelijoille! Mukaan
mahtuu satoja erilaisia kursseja; uutuuksia, rohkeita kokeiluja
sekä tietenkin myös jo perinteeksi muodostuneet suosikkikurssit, joille aina löytyy kysyntää ja innostusta.
Kuten laissa vapaasta sivistystyöstä (632/1998, § 1) todetaan,
tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kansalaisopistot kuuluvat vapaaseen sivistystyöhön, kuten meidänkin Kalliolan kansalaisopisto.
Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena
on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia
sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.
Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
Opistomme noudattaa opetustilanteissa vallitsevia Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia koronaepidemiatilanteen ohjeita. Tiedotamme asiasta tarkemmin opiston verkkosivuilla.
Aloitin kansalaisopiston uutena rehtorina toukokuun alussa.
Olen toiminut monialaisesti erilaisissa opetus- ja kulttuuriorganisaatioissa niin opetus- kuin johtotehtävissä. Olen innoissani

Kalliolan kansalaisopistosta ja sen vahvasta, yli sadan vuoden
historiasta - yhdessä tekemisestä!
Toimiessani jo useamman vuoden sivistyksen monipuolisella
kentällä olen oppinut vapaan sivistystyön, kansalaisopiston tärkeyden ja uskon vahvasti sen merkitykseen elinikäisessä osaamisen hankkimisessa, oppimisessa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa – mitä iloa ja uutta se tuottaakaan!
Toivotankin Sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseille, vauvasta senioreihin, kohtaamisiin ja näkemisiin, yhdessä kokemiseen
- oppiaan! Yhdessä teemme tulevasta lukuvuodesta varmasti
loistavan, Carpe Diem!
Iloisin terveisin,
Marko Kallio
rehtori

Se mitä on takanamme
tai edessämme, on pientä
verrattuna siihen, mitä
on sisällämme.
– Ralph Waldo Emerson
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Yhteystiedot
Infopisteen
asiakasneuvonta
Sturenkatu 11,
00510 Helsinki
puh. 010 279 5080
opisto@kalliola.fi

Aukioloajat

Ma – Ke 10.00 – 16.00
To 10.00 – 18.00

opisto.kalliola.fi

Henkilökunta
Rehtori

Vastaava asiakasneuvoja

Marko Kallio
puh. 050 477 7247
marko.kallio@kalliola.fi

Koulutuspäällikkö

Piia Surakka
Opintoneuvonta kulttuuri,
taideaineet ja kädentaidot
p. 046 850 0766,
puhelinaika ke 10–12
piia.surakka@kalliola.fi

Suunnittelijaopettaja

Anna Rantinoja
Opintoneuvonta liikunta,
hyvinvointi ja ruokakulttuuri
puh. 050 471 3370,
puhelinaika pe 10–12
anna.rantinoja@kalliola.fi
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Theodoros Kyriopoulos
puh. 010 279 5080,
ma – ke 10.00 – 16.00,
to 10.00 – 18.00
theodoros.kyriopoulos@kalliola.fi

Vahtimestarit

Vahtimestari
Henri Aalto
puh. 040 770 9961,
ma – to 8.00 – 16.00,
pe 8.00 – 14.00
henri.aalto@kalliola.fi

Iltavahtimestari

puh. 040 766 8101
iltavahtimestari@kalliola.fi

Tärkeää tietoa opiskelijalle
Pidätämme oikeudet opinto-oppaan painamisen jälkeen tulleisiin muutoksiin.

Lukukaudet
Syyslukukausi

13.9.– 19.12.2021
(Syysloma vko 42, 18.– 24.10.)

Kevätlukukausi

24.1. – 24.4.2022
(Talviloma vko 8, 21.– 27.2.)

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

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

Opetusta myös verkossa
Osa kursseista toteutetaan pelkästään
verkossa. Lisäksi kursseja järjestetään lähija etäopetuksen yhdistelmänä, jolloin lähiopetus striimataan verkkoon. Ilmoittautua voi joko verkko- tai lähiopetukseen.

Verkkokurssit opetetaan pääasiassa Zoomin kautta. Tarvitset tietokoneen, tabletin tai puhelimen internet-yhteydellä.
Tarkemmat ohjeet Zoomin käytöstä saat
opettajalta sähköpostitse ennen kurssin
alkua. Huolehdithan että annat sähköpostiosoitteesi, kun ilmoittaudut. Verkkokurssin symboli on ● Verkkokurssi

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.
Osallistumistodistus pitää sisällään opiskelijan osallistumistunnit kokonaistuntimäärästä. Osallistumistodistuksessa ei
oteta kantaa opiskelijan edistymiseen
tai saavutettuun osaamistasoon. Kurssitodistus maksaa 8 euroa. Todistus lähetetään kotiin.
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Koronamuutokset
Syksyn kurssit käynnistyvät lähiopetuksessa. Mikäli koronatilanne pahenee jälleen ja viranomaiset kehottavat meitä
siirtymään etäopetukseen, suurimmassa
osassa kursseja on tähän mahdollisuus
ja valmius. Jos kurssi siirtyy etäopetukseen viranomaisohjeiden seurauksena,
emme tee maksupalautuksia kuin poikkeustapauksissa. Mikäli kurssilaisella ei
ole laitteiden ja osaamisen puutteen
vuoksi mahdollisuutta osallistua etäopetukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä
asiakasneuvontaamme.

Koronamaksimit
Kurssien osallistujamaksimit on laskettu
koronarajoitusten mukaan eli ilmoittaudu
jonoon, jos kurssi on täynnä. Jos rajoitukset hellittävät, voimme ottaa enemmän
osallistujia kursseille. Tarjoamme silloin
vapautuneita paikkoja ensimmäiseksi jonottajille.

Opetuspaikat

Kalliolan setlementtitalo Sturenkatu 11 00510 Helsinki
Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 00270 Helsinki
Kivimottis Varustuksentie 5 00940 Helsinki

Pääasiallinen opetuspaikka on Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11 (sisäänkäynti pääovesta tai Liikestudioon ja Pajaan Kalliolanrinteen puolelta). Muut opetuspaikat on mainittu
kurssien yhteydessä erikseen.

Kivenkolo Kivikonkaari 11 00940 Helsinki
Kulttuuritalo, Klubi Sturenkatu 4 00510 Helsinki
Louhelan setlementti Louhelankuja 3 04400 Järvenpää
Metropolia AMK Myllypurontie 1 00920 Helsinki
Nalli Nallitie 3 00940 Helsinki
Shakta joogakoulu Työpajankatu 10 A 00580 Helsinki
VIBA Tanssihalli Teollisuuskatu 18 A 00520 Helsinki
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on käynnissä
verkossa opisto.kalliola.fi
infopisteen asiakasneuvonnassa,
puh. 010 279 5080, Sturenkatu 11
Huom! Kursseille ei voi ilmoittautua
sähköpostin eikä Facebookin kautta

Ilmoittautuminen on aina sitova (katso peruutusehdot).
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun 14
päivän kuluessa. Tutustu maksukäytäntöön, alennus- ja peruutusehtoihin, opetusajankohtiin sekä kurssitarvikkeisiin
ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikille kursseille on ilmoittauduttava etukäteen.

• Tässä oppaassa on myös kevään 2022 kursseja, joihin voi ilmoittautua jo nyt. Löydät koko lukukauden mittaisissa kursseissa kevään kurssinumeron syksyn kurssin tietojen alapuolelta. Kurssihinta on yhden lukukauden hinta, ei koko vuoden. Loput kevään
kurssit julkaistaan kevään 2022 opinto-oppaassa.

valle. Ilmoittautuminen syksyn 2021 opintosetelikursseille
keskiviikkona 8.9. klo 10.00 alkaen vain asiakasneuvonnassa,
Sturenkatu 11.
• Kurssipaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle
henkilölle.

• Katso tarkemmat kurssikuvaukset ja lisätiedot vielä verkkosivuilta tai kysy asiakaspalvelusta onko kurssissa jotakin erityistä huomioitavaa.

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

• Kurssin ollessa täynnä voit ilmoittautua jonoon. Ilmoitamme
vapautuneista paikoista jonottajille ilmoittautumisjärjestyksessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli emme saa
vastausta kurssipaikan vastaanottamisesta kahden arkipäivän sisällä, tarjoamme kurssipaikkaa seuraavana jonossa ole-

• Kurssin peruuntumisesta tai aikataulumuutoksista ilmoitetaan
opiskelijoille ensisijaisesti tekstiviestillä tai puhelimitse.
• Kurssin alkamisesta ei tiedoteta opiskelijoille erikseen.
• Poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa toimistoon erikseen. Kurssipaikkaa ei menetä poissaolojen vuoksi.
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Alennukset
Jos olet oikeutettu alennuksiin, ota yhteyttä asiakasneuvontaan ennen maksamista.
• Alennus myönnetään aina kurssin normaalihinnasta.

linella sekä Edenred-kortilla. Kulttuurin maksuvälineitä voi
käyttää kulttuurin, kuvataiteiden ja muotoilun, käsitöiden ja
askartelun, ilmaisutaidon, musiikin sekä liikunnan ja tanssin
kurssien maksamiseen. Liikunnan maksuvälineitä voi käyttää
liikunnan ja tanssin kurssien maksamiseen. Verottajan päätöksen mukaan kulttuuri- tai liikuntaseteleillä ei voi maksaa
kielikurssien, tietotekniikan, vauvaliikunnan eikä mindfulnesstai rentoutuskurssien opintomaksuja.

• Alennus ei koske mahdollista materiaalimaksun osuutta.
• Alennuksia ei anneta takautuvasti eikä päällekkäisiä alennuksia myönnetä.
• Alle 30 euron hintaisista kursseista ei myönnetä alennuksia.
• Musiikin yksilöopetuksesta ei myönnetä alennusta.
• 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.

• 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 asiakasneuvonnassa
osoitteessa Sturenkatu 11.

• Opiskelijoille, varus-, ja siviilipalvelusmiehille myönnetään
30%, ellei kurssin kohdalla toisin mainita. Opiskelija-, varusmies tai siviilipalvelusstatus todistetaan opiskelijakortilla tai
muulla oppilaitoksen myöntämällä dokumentilla, varusmies-,
tai siviilipalveluskortilla.

Opintosetelit
Opetushallitus on myöntänyt Kalliolan kansalaisopistolle opintoseteliavustusta. Syksyn kursseille jaetaan rajoitettu määrä 50
euron arvoisia opintoseteleitä. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pienituloiset seniori-ikäiset (63+), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat voivat saada 50 euron alen-

• Cityshoppari-kortilla myönnetään 20% alennus yhdestä kurssista kalenterivuoden aikana, ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
Kortti on esitettävä asiakasneuvonnassa ennen kurssin alkua.
• Osan kursseista voi maksaa Smartum, TyKy- tai Virikeseteleillä, SmartumPay-sovelluksella, ePassilla, EazyBreak-, Tyky-On8

Liity
jäseneksi!

nuksen koko kauden mittaisista, vähintään 52 euron hintaisista
kursseista. Jos olet oikeutettu alennukseen, tule ilmoittautumaan
keskiviikkona 8.9. klo 10.00 alkaen infopisteen asiakasneuvontaan, osoitteeseen Sturenkatu 11. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja eläkekortti tai todistus työttömyydestä. Alennusperuste
tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelija voi käyttää
edun vain yhteen kurssiin lukukauden aikana.

Kalliolan Setlementti ry:n jäsenenä tuet
yhteiskunnallista työtämme. Olemme
kotimainen yli 100-vuotias järjestö, joka on koko
olemassaolonsa ajan edistänyt ihmisten välistä
yhteenkuuluvuutta ja yhdenvertaisuutta.

HUOM! Mikäli jatkuvan koronan vuoksi joudumme pitämään
opintoseteli-ilmoittautumisen ajankohtana Setlementtitalon
suljettuna, otamme opintoseteli-ilmoittautumiset vastaan
sähköpostitse osoitteeseen opisto@kalliola.fi.

Mitä jäsenyys tarkoittaa?

Kalliolan
Setlementti ry:n
jäsenenä saat 20%
yhdestä kurssista
lukukauden aikana,

ellei kurssin kohdalla
toisin mainita. Alle 30 euron
hintaisista kursseista
alennuksia ei myönnetä.
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Kalliolan Setlementti ry:n jäsenenä voit vaikuttaa
työhömme reilumman yhteiskunnan eteen.
Kalliolassa tarjoamme toimintaa ja palveluita
yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi –
sinun kanssasi.
Lähetämme säännöllisesti jäsenkirjeitä
sekä kutsumme jäsenemme kehittämään
toimintaamme.
Jäsenyyden vuosimaksu on 30€.
Voit liittyä jäseneksi suoraan nettisivuillamme
kalliola.fi > tue toimintaamme > liity jäseneksi

Peruutusehdot

Maksaminen

• Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai kurssilta pois jääminen ei ole peruminen. Peruutus on tehtävä viimeistään 8
vuorokautta ennen kurssin aloituspäivää tai kurssin kohdalla
mainittuun muuhun peruutuspäivään mennessä.

Kurssi maksetaan tilille
FI55 5780 0720 216766 / OP-Pohjola.
Maksun saaja on Kalliolan kansalaisopisto.
Maksuehto on 14 pv netto.

• Kurssimaksu palautetaan vain, jos kurssi ei toteudu tai jos
olet perunut osallistumisen kurssille peruutusehtojen mukaisesti joko ilmoittautumisjärjestelmässä perumislomakkeella,
sähköpostitse (sähköpostiperuutus kuitataan vastausviestillä), opiston toimistossa tai kirjeitse. Mikäli peruutus tehdään
tämän ajankohdan jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä,
perimme koko osallistumismaksun.

• Jos ilmoittaudut verkossa, sinulle lähetetään automaattinen
ilmoittautumisvahvistus. Voit maksaa kurssimaksun halutessasi heti verkkopankissa. Muussa tapauksessa saat erikseen
laskun sähköpostiisi muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta. Erillistä paperilaskua ei lähetetä, ellet olet estynyt
ottamaan vastaan sähköistä laskua. Älä muuta laskun loppusummaa ilman, että otat ensin yhteyttä asiakasneuvontaan.

HUOM! Opisto ei ota peruutuksia vastaan puhelimitse
• Smartum-, Tyky- tai Virikeseteleillä, ePassilla ja Tyky-Online,
Edenred-kortilla tai SmartumPay -sovelluksella maksettuja
kurssimaksuja ei palauteta.

• Jos ilmoittaudut puhelimitse, sinulle lähetetään lasku sähköpostiisi. Paperilasku lähetetään ainoastaan, jos olet estynyt
ottamaan vastaan sähköistä laskua.

• Perumatta jääneen kurssin maksu on perintäkelpoinen. Perintää hoitaa Svea Ekonomi. Maksumuistutuksesta ja -kehotuksesta peritään 5 euroa.

• Laskun voi maksaa myös asiakasneuvonnassa pankki- tai luottokortilla. Opisto ei vastaanota käteismaksuja.

• Jos olet ehtinyt maksaa kurssimaksusi ja kurssi ei toteudu
opistosta johtuvista syistä, ilmoita tilinumerosi asiakasneuvontaan sähköpostitse osoitteeseen opisto@kalliola.fi

Pidätämme oikeudet opinto-ohjelman painamisen jälkeen
tulleisiin muutoksiin

• Yhtä peruuntunutta opetuskertaa ei korvata eikä siitä tehdä
maksupalautusta.
• Opisto ei vastaa sali- tai muiden tilavuorojen peruutuksesta,
jotka johtuvat opistosta riippumattomista syistä.
• Kurssipaikkaa ei menetä poissaolojen vuoksi.
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Tule tutustumaan
kursseihin Kalliolan
setlementtitalolle
Tervetuloa tutustumaan Kalliolan kansalaisopiston lukuvuoden
2021-22 tarjontaan! Suunnittelijamme auttavat sinua valitsemaan sopivat kurssit, ja ehkä teet löytöjä ihan uusista innoituksenlähteistä. Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä vaadi
ennakkoilmoittautumista – tule vain paikalle Setlementtitalon
aulaan jututtamaan meitä!

Syksyn kurssivinkkaus
Ke 9.00–12.00
25.8. ja 1.9.2021

Kevään kurssivinkkaus
Ma 10.00–13.00
22.11. ja 29.11.2021

opisto.kalliola.fi
#kalliola
11

LASTEN KURSSIT

LASTEN
KURSSIT

810519 ● Verkkokurssi

Nykytanssi 8-10v

Pe 16.00–16.45 | 17.9.–10.12.2021, 11 t
Iiris Laakso | 47,00 €
Nykytanssi on monipuolinen tanssilaji, jossa harjoitellaan moninaista kehonkäyttöä, kehoa turvaavaa tanssitekniikkaa ja
tanssillista ilmaisua. Tunnit koostuvat tanssileikeistä, ohjatuista
tanssisarjoista ja -harjoituksista ja lasten itse tuottamasta liikkeestä. Kurssin sisältö muotoutuu kauden edetessä dialogissa
oppilaiden kanssa. Tunnille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa
tanssitaustaa. Välineiksi tarvitsee liikkumiseen soveltuvat vaatteet ja juomapullon. On myös hyvä, jos tunneilla on mahdollisuus olla tarvittaessa avojaloin. Ei kokoontumista 19.11.

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

210224

Pikkupelimannit Näppärit,
viuluryhmä 4-6 -vuotiaille

Ke 14.30–15.15 | 15.9.–8.12.2021, 12 t
Tuuli Kainulainen | 95,00 €
Viulunäppärit on enintään viiden hengen ryhmä alle kouluikäisille. Viulunäppäriryhmässä tutustutaan viulunsoittoon yhteissoiton ja kansanmusiikin kautta. Viulunsoitto on helposti
lähestyttävää, monipuolista ja innostavaa. Kappaleita opetellaan korvakuulolta, myös omia tai ryhmän yhteisiä sävellyksiä
työstetään. Yhteissoiton ilo taattu!

HUOMAA MYÖS SOITTOTUNNIT S. 44
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syntyy jatkuvasti, mutta kokemuksia ei usein tarkastella syvemmin. Kurssilla opitaan ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita taiteen
keinoin rennossa ilmapiirissä. Tutustumme kuvataiteen monipuolisiin mahdollisuuksiin ja etsimme omaa itselle luontaista
ilmaisun tapaa. Materiaalimaksu 4 € sisältyy kurssihintaan.

Muotoiluajattelu 7-10-vuotiaille

La ja su 12.00–15.00 | 9.–10.10.2021, 8 t
Joanna Hamberg ja Essi Salminen | 59,00 €
Muotoilu näkyy kaikkialla arjessamme. Mitä kaikkea me tarvitsemme ja miksi? Kuka kaiken on keksinyt ja miksi teemukissa
on kahva ja juomalasissa ei? Työskentelemme kurssilla palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Kurssilla kehitämme tulevaisuuden tärkeitä taitoja - kekseliäisyyttä, oma-aloitteisuutta
ja yhteistyökykyä. Lapset voivat löytää muotoiluajattelun avulla
itsestään uusia kykyjä, rohkeutta ja innostusta. Annetaan luovuuden kukoistaa! Materiaalimaksu 4 € sisältyy kurssihintaan.

201104

Ympäristötaideleiri 7-10-vuotiaille syyslomalla
Ma-pe 10.00–15.00 | 18.–22.10.2021, 33 t
Joanna Hamberg ja Essi Salminen | 243,00 €

Onko ihmisen rakentama osa luontoa? Pohdimme kussilla rakennetun ympäristön ja luonnon suhdetta ekososiaalisesta
lähtökohdasta. Kannustamme kurssilla tiedostavaan ympäristön havainnontiin kaikilla aisteilla ja teemme retkiä metsiin ja
kaupunkiin. Luomme taideteoksia luonnonmateriaaleista ja herätämme kiinnostuksen ympäröivän maailman moninaisuuteen.
Materiaalimaksu 17 € sisältyy kurssihintaan.

201102

Värihahmotus 7-10-vuotiaille

Ke 14.30–16.30 | 15.9.-24.11.2021, 27 t
Joanna Hamberg ja Essi Salminen | 196,00 €
Miltä maailma näyttäisi ilman värejä? Mistä värit syntyvät? Miltä
värejä ampiainen tai muurahainen näkee? Syvennymme kursseilla värien maailmaan hauskalla ja kiinnostavalla tavalla. Tutkimme värien ja muodon välistä suhdetta visuaalisten illuusioiden kautta. Hyppää mukaan värien maailmaan! Materiaalimaksu
14 € sisältyy kurssin hintaan.

199121

Ompele oma keppari

Ti 17.00–21.00, La ja su 10.00–16.00 | 24.–29.8.2021, 20 t
Minna Apelgren | 80,00 €
Onko kepparisi poni, hevonen, yksisarvinen vai poro? Minkä
värinen harja sillä on ja kuinka pitkä? Valmista sellainen keppihevonen kuin haluat, niin voit kirmailla sen kanssa niityillä.
Keppihevonen valmistetaan ompelemalla, harja muodostetaan
lankanipuista ja ommellaan paikoilleen. Riimu valmistetaan punomalla pyöröpalmikko paksusta langasta tai trikookuteesta.
Katso materiaaliohjeet verkkosivuilta. Alle 12-vuotiaat voivat
osallistua aikuisen kanssa ja 12 vuotta täyttäneet voivat tulla
ilman aikuista. Vain lapsi ilmoittautuu.

201103

Taide ja tunteet 7-10-vuotiaille

La ja su 12.00–15.00 | 13.–14.11.2021, 8 t
Joanna Hamberg ja Essi Salminen | 59,00 €
Minkä väristä on ilo? Mitä tunteita eri materiaalit herättävät?
Tutkimme havaintojamme ja tunnekokemuksiamme taiteen
kautta moniaistisesta lähtökohdasta. Kokemuksia ja havaintoja
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LASTEN KURSSIT

201101

PERHEKURSSIT

PERHEKURSSIT

199118

Vauvamuskari 0-1 -vuotiaat

Ke 9.30–10.15 | 22.9.–8.12.2021, 11 t
Tuuli Kainulainen | 57,00 €
Vauvamuskari tarjoaa elämyksellisiä ja virkistäviä musiikkihetkiä
sekä rauhoittavan tuokion sekä aikuiselle että vauvalle. Musisoidessa otetaan huomioon kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus.

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

199120

Muskari 1-2-vuotiaat

Ke 10.30–11.15 | 22.9.–8.12.2021, 11 t
Tuuli Kainulainen | 57,00 €

Ilmoita ensi 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.

Taaperomuskari tarjoaa elämyksellisiä ja virkistäviä musiikkihetkiä sekä rauhoittavan tuokion sekä aikuiselle että taaperolle. Musisoidessa otetaan huomioon kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus. Muskari vahvistaa lapsen ja vanhempien välistä
vuorovaikutusta, ja tutustuttaa lapset positiivisten elämysten
kautta musiikin ja taiteen maailmaan.

Joogaa lapsen kanssa

Ma 11.00–12.00 | 13.9.–13.12.2021, 16 t
Annika Sarvela | 62,00 €
Oletko kotona pienen lapsen tai lasten kanssa? Haluaisitko
löytää hetken aikaa liikkumiselle ja virkistymiselle rauhallisessa
paikassa, jonne myös lapset ovat tervetulleita? Tällä kurssilla 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. ▶
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830113

831041K

830113K

13.9.–13.12.2021

17.9.–10.12.2021, 12 t

24.1.–25.4.2022

28.1.–29.4.2022, 12 t

Äiti-vauva -jooga

HUOMAA MYÖS
830112 SYNNYTTÄNEIDEN
PILATES S.89

Capoeira Angola lapsi-aikuinen

Pe 13.00–14.30 | Solja Temmes

Su 11.00–12.00, 16 t
Eduardo Solorzano Tejeda | 61,00 €

Tarkoitettu äitien palautumiseen raskausajasta ja synnytyksestä ja samalla rentoutumishetki vauvan kanssa. Vauvat saavat
köllötellä vierellä omalla matollaan ja joitakin jooga-asentoja
tehdään myös vauvan kanssa. Teemme myös vauvahierontaa.
Rauhalliset ja vahvistavat harjoitukset ovat tehokkaimpia, kun
ne aloittaa pian synnytyksen jälkeen ja auttavat äitiä palautumaan synnytyksestä. Teemme mm. lantionpohjaa vahvistavia
liikkeitä, niska-hartiaseutua avaavia liikkeitä ja pieniä rentoutumisharjoituksia. Voit aloittaa kurssin pian synnytyksen jälkeen.
Vauvan ikäsuositus kurssin alkaessa 1-3 kk.

Tule aikuisen ja lapsen yhteiselle liikuntatunnille! Capoeira on
afrobrasilialainen laji, jossa yhdistyvät musiikki, tanssi, laulu, akrobatia, teatteri ja itsepuolustus. Teemme harjoituksia, joissa
opitaan itseilmaisua ja vahvistetaan itseluottamusta musiikin ja
tanssin kautta. Capoeirassa jokainen voi löytää oman tapansa
ilmaista positiivista asennetta, iloa ja vapautta. Soitamme lyömäsoittimia ja laulamme portugaliksi. Treeni vedetään suomeksi ja englanniksi, mutta opettajan on tarvittaessa mahdollista
auttaa espanjaksi ja portugaliksi. Kaiken ikäisille aikuisille yhdessä yli 4-vuotiaan lapsen kanssa.

831040

17.9.–10.12.2021, 22 t | 84,00 €

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. Course is for adults of all ages and for children +4y.

831040K

21.1.–23.4.2022, 24 t | 92,00 €

Äiti-vauva -pilates

Pe 10.15–11.00 | Saara Anttonen | 64,00 €
Kurssilla huolletaan raskauden ja synnytyksen haasteet kokenutta uudistunutta kehoa. Tunneilla keskitytään vahvistamaan syvien lihasten tukea pilatesliikkeiden avulla. Liikkeet myös avaavat
kireitä lihaksia muun muassa hartioiden ja rintakehän alueelta.
Vahvistetaan ja huolletaan synnyttäneen äidin kehoa vauvojen
ehdoilla. Kurssille voi osallistua noin 2–8-kuukautisen vauvan
kanssa. Aikaisempaa kokemusta pilateksesta ei tarvita. ▶

830102

19.9.–12.12.2021

830102K

30.1.–8.5.2022
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HUOMAA MYÖS CAPOEIRA
ALKEET S. 87

PERHEKURSSIT

831041

PERHEKURSSIT

199122

199118

Tee koruja yhdessä yli 7v lapsen kanssa,
intensiivikurssi

Minitaiteilijat 2-4v, sunnuntaityöpajat
Su 13.00–14.00 | 17.10.–21.11.2021, 4 t
Minna Lankinen | 53,00 €

La 13.00–15.00 | 16.10.2021, 3 t
Solja Temmes | 35,00 €

Löytyykö kotoasi minitaiteilija, joka olisi koko ajan taiteilemassa
ja askartelemassa, mutta omat ideat tuntuvat loppuvan kesken.
Tulkaa kolmen sunnuntain työpajaan! Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 15e.

Tule tekemään ja suunnittelemaan omat korusi yhdessä lapsen
kanssa. Voit tehdä kaula- ja rannekoruja tai korvikset. Opettaja
esittelee muutamia korumalleja ja erilaisia helppoja tekniikoita korutöihin. Kokeilemme myös vähän punontaa. Sopii hyvin
korutöiden aloittelijalle. 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 6-10v lapsi kädet savessa

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42 Keramiikkatilaan
mennään jyrkkiä rappusia.
La 10.00–12.00, 5 t
Ritva Tuominen | 59,00 €

199451 ● Verkkokurssi

Kissoja ja koiria, dinosauruksia ja lohikäärmeitä. Savesta on moneksi. Opit yhdessä lapsen kanssa saventyöstön perusteita. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla muotoilette savesta ja toisella
lasitatte työn. Työt saa hakea kotiin vasta myöhemmin polton
jälkeen. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 25 euroa (savea,
lasitteet ja polttokustannukset). Poltettavien töiden määrä ja
koko rajoitettu.

Tähtitiedettä lapsille ja aikuisille,
myös verkkoluentona
La 12.00–15.15 | 21.8.2021, 4 t
Kyösti Ryynänen | 25,00 €

Tutustumme tähtitieteeseen kuvien avulla. Luennon jälkeen
pystyt tunnistamaan erilaisia tähtitieteen osa-alueita. Tutuksi
tulevat erilaiset teleskoopit, satelliitit, luotaimet, Mars-kulkijat,
avaruusalukset kuin avaruusasematkin. Samalla käymme läpi
erilaisia tähtitieteen tutkimusmenetelmiä, tutkimuskohteita
sekä keskeisimpiä tähtitieteellisiä havaintoja ja tutkimustuloksia. Maailmankaikkeuden eri mittakaavan rakenteet, Maa-planeetta, Aurinkokunta, Linnunrata ja Universumi nivoutuvat yhdeksi alkeishiukkasten ja perusvoimien ylläpitämäksi koko ajan
muuttuvaksi ja kehittyväksi kokonaisuudeksi. Soveltuu hyvin
perheille, lapset voivat osallistua yhdessä vanhemman kanssa.
Kysymyksiä maailmankaikkeudesta, tähtitaivaasta ja planeetoista voi miettiä valmiiksi kotona.

199123 | Aikuinen ja 6-10v lapsi kädet savessa A
18.9. ja 16.10.2021

199124 | Aikuinen ja 6-10v lapsi kädet savessa B
2. ja 30.10.2021
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SUNNUNTAIVÄRIKYLVYT

Eevi Kilponen | 58,00 € | 5 t

17.10.–21.11.2021, 3 t | Minna Lankinen | 36,00 €

Värikylpy tarjoaa perheelle kiireetöntä yhdessäoloa värien
ilahduttavassa maailmassa. Värikylpyihin voi osallistua yksi
lapsi ja yksi aikuinen, ilmoittaudu lapsen nimellä. Tavoitteena
on nauttia visuaalisesti mielekkäästä ja mielihyvää tuottavasta
itseilmaisusta. Joka toinen viikko kokoontuvalle kurssilla inspiraatiota taiteelliseen työskentelyyn haetaan saduista. Värikylvyssä kaikki materiaalit ovat syötäviä. Materiaalimaksu sisältyy
kurssihintaan.

Tule kolmen sunnuntain värikylpykurssille viettämään kiireettömiä sunnuntaiaamupäiviä yhdessä värien ilahduttavassa maailmassa. Lapsen kanssa työpajaan voi tulla yksi aikuinen. Työpaja etenee tunnustelusta, kokemisesta ja havaitsemisesta itse
tuotettuun jälkeen. Värikylpysunnuntaihin inspiraatiota haetaan
taiteesta ja jokaisella kerralla aiheena eri teos. Syötävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Mahdolliset allergiat tulee ilmoittaa toimistolle viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoita ensin
lapsen nimi ja henkilötunnus ja lisää sen jälkeen omat tietosi.

199112

199116

Vauvojen värikylpy, 4-12kk vauvoille A

Pe 12.30–13.15
Kokoontumiskerrat 17.9., 1.10.,15.10., 5.11. ja 19.11.

Vauvojen värikylpy 4-12kk, sunnuntaityöpajat

199113

199117

Pe 12.30–13.15
Kokoontumiskerrat 24.9., 8.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.

Su 11.15–12.00

Su 10.00–10.45

Vauvojen värikylpy, 4-12kk vauvoille B

Taaperoiden värikylpy 1-2v, sunnuntaityöpajat

199114

Vauvojen värikylpy, 4-12kk vauvoille C

Pe 11.00–11.45
Kokoontumiskerrat 24.9., 8.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.

199115

HUOMAA MYÖS 199121 OMPELE OMA KEPPARI S.13
JA 110506 KERAMIIKAN PÄIVÄKURSSI
KESKIVIIKKONA KALLIOSSA S. 34

Taaperoiden värikylpy, 1-2v lapsille

Pe 11.00–11.45
Kokoontumiskerrat 17.9., 1.10., 15.10., 5.11. ja 19.11.
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PERHEKURSSIT

VÄRIKYLVYT

KULTTUURI JA TIETO

KULTTUURI
JA TIETO

130282 ● Verkkokurssi

Oletko ajatellut muuttoa Ranskaan,
Italiaan tai Espanjaan?
La 12.00–15.00 | 23.10.–20.11.2021, 11 t
Liisa Väisänen | 37,00 €

Käymme lävitse hyödyllisiä seikkoja, joita kannattaa ottaa
huomioon muuttaessa kuhunkin maahan. Sopii myös muutoin
maista kiinnostuneille, sillä kurssi esittelee kansanluonnetta,
verokäytäntöjä, asumistapoja ja ruokatottumuksia. Jos mietit
muuttoa, saat käytännön tietoa, mitä on hyvä tietää kustakin
maasta. Opit lisäksi maiden yhtäläisyyksistä ja eroista.

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

23.10 Espanja, 6.11 Ranska ja 20.11 Italia

110314K ● Verkkokurssi

Välimeren kulttuurihistoria
esihistoriasta nykyaikaan

Ti 18.00–20.30 | 25.1.–5.4.2022, 33t
Liisa Väisänen | 133,00 €
Perehdy Välimeren kulttuuriin ja sen historiaan. Tavoitteena
on nähdä Välimeren alueen kulttuurihistorian merkitys koko
Eurooppalaisen identiteetin kehittäjänä. Opit ymmärtämään
eurooppalaisen kulttuurihistorian synnyn Välimeren alueella
kaikilla kulttuurin aloilla uskonnosta, talouteen, ruokakulttuuriin, taiteeseen ja poliittisiin järjestelmiin. Osaat erottaa historialliset ajanjaksot, ymmärrät sivilisaatioiden liikkeet Välimeren
alueella ja osaat tulkita kirjallisuutta, kuvataidetta ja musiikkia
sekä poliittisia muutoksia suuremassa tieteen ja kulttuurin kehyksessä. Saat kokonaiskäsityksen Välimeren alueen historiallisesta kehityksestä. Tämä auttaa ymmärtämään myös nykypäivää sekä hyvässä että pahassa.
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toja, ja lisäksi asettanut rajat itsevaltiudelle. Sisällissodassa oli
annettu ennakkotapaus siitä, että kuningas ei voi hallita miten
lystää, ja perustuslaillisen monarkian siemen oli kylvetty vaikka
Englannissa mitään varsinaista perustuslakia ei vieläkään ole.

Naistaiteilijoiden historia

To 18.00–20.30 | 4.11.–9.12.2021, 20 t
Liisa Väisänen | 82,00 €
Naiskuvataiteilijoiden historia taiteen historian hämäristä aina
nykytaiteeseen saakka. Käymme lävitse naistaiteilijoita, heidän
teoksiaan ja heidän kauttaan oman aikansa kulttuurihistoriaa
sekä naishistoriaa. Kurssin jälkeen ymmärrät naistenhistorian ja
naiskäsityksen vaikutuksen taiteen tekemiseen. Sinulla on selkeä käsitys naisista taiteen tekijöinä ja heidän haasteistaan tulla
hyväksytyksi taiteen tekijöinä eri aikakausina.

351000

Osaaminen liiketoiminnaksi

La 10.00–16.30, La 10.00–15.30 | 11.–25.9.2021, 22 t
Jutta Järvinen | 71,00 €
Kurssilla tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Pohditaan omaa osaamista ja sen tuotteistamis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Näistä pohdinnoista on hyötyä myös
työnhaussa ja työsuhteissa. Käydään läpi rahoittajan edellyttämän liiketoimintasuunnitelman sisältöjä, muun muassa markkinointia ja budjetointia. Niiden avulla aukeaa samalla yrittäjyyden ydinprosessit.

110420

Minna Parikka omin sanoin

Ti 19.00–21.00 | 12.10.2021, 1,33 t | 30,00 €
Minna Parikan kenkä- ja taidemaailma hänen itsensä kertomana.
Tapaamisissa taiteilijavieraat puhuvat luovuudesta ja taiteen
tekemisestä. Teemoina voivat olla mm. luomisprosessi, luovuus
elämäntapana ja urana. Keskustelun aiheet tulevat taiteilijalta
itseltään, juttukaverina Marko Kallio.

130103

Tähtitieteen lauantai
- Mitä kaikkea tiedämme Mars-planeetasta
La 10.00–13.15 | 16.10.2021, 4 t
Kyösti Ryynänen | 16,00 €

110313

Parlamentin hajottamisesta piispojen sotiin:
Englannin sisällissodan syyt ja merkitys

Mars-planeetasta tiedetään nykyisin enemmän kuin mistään
muusta Aurinkokunnan kohteesta Maan lisäksi. Marsiin on myös
suunnitteilla miehitettyjä avaruuslentoja tällä vuosikymmenellä.
Käymme läpi toiminnassa olevat Mars-luotaimet ja Mars-kulkijat, niiden tutkimusohjelmat, tutkimuslaitteet sekä tärkeimmät
tieteelliset saavutukset. Mitä tiedämme Marsin geologiasta,
pinnanmuodoista ja sääilmiöistä. Millaista elämää mahdollisesti voisi Marsista löytyä. Luennon jälkeen pystyt hahmottamaan
Mars-tutkimuksen monipiirteisyyttä. Sopii kaikille tähtitieteestä
kiinnostuneille.

To 18.00–19.30 | 16.9.–7.10.2021, 8 t
Antti Taipale | 39,00 €

Englannin 1640-luvun kriisi voidaan nähdä ensimmäisenä vallankumouksena sarjassa, joka jatkui vasta 1700-luvulla Yhdysvalloissa ja Ranskassa, 1800-luvulla pitkin Eurooppaa ja viimein 1900-luvun alussa Venäjällä: monarkin syökseminen vallasta on antanut
tilaa ja mahdollisuuksia kehitellä ja visioida muitakin hallitusmuo-
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KULTTUURI JA TIETO

110314 ● Verkkokurssi

KULTTUURI JA TIETO

130103K

130203

La 10.00–13.15 | 12.3.2022, 4 t
Kyösti Ryynänen | 16,00 €

28.8.2021

Tähtitieteen lauantai
- Eksoplaneetta-tutkimuksen saavutuksia

Meditatiiviset puutarhat - Kiinan ja
Japanin puutarhataide mielen maisemana
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.

Tähtien ympäriltä löydettyjen eksoplaneettojen määrä lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Yhä useammasta eksoplaneetasta tiedetään sen lämpötila, tiheys, alkuainejakauma, atmosfäärin kemiallinen koostumus sekä ratatiedot. Näiden avulla pystytään
rakentamaan tietokoneella planeettamalleja, joiden tuloksia
voidaan verrata oman Aurinkokuntamme planeettojen ominaisuuksiin. Millaisia erilaisia eksoplaneetta-tyyppejä tunnetaan.
Millä eri tavoin nämä eroavat Aurinkokuntamme planeetoista.
Onko joukossa Maa-planeettaa tavalla tai toisella muistuttavia
eksoplaneettoja. Sopii kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille.

130201

Romantiikkaa lautasella
– keisarillisen Kiinan maailmanvalloitus
18.9.2021

Kiinan runous ja myyttien maailma taiteessa. Kiinalaisen taiteen lumous avautuu katsojalle taideteosten ja esineiden
symboliikan kautta. Myytit ja kertomukset ovat kulkeneet yli
3000 vuoden matkan keisarillisesta Kiinasta eurooppalaisten
olohuoneisiin. Aihelmat elävät edelleen yllättävän lähellä,
vaikkapa liemilautasen kuvioinnissa

HUOMAA MYÖS 199451 TÄHTITIEDETTÄ LAPSILLE
JA AIKUISILLE, MYÖS VERKKOLUENTONA S. 16

130202

Lumi, kuu ja kukka
- Japanin taiteen hillitty charmi

TAITEEN SILKKITIE -LUENTOSARJA

25.9.2021

Japanin taiteen hillitty charmi viehättää vuosadasta toiseen.
Luennolla tutkitaan japanilaisen kuvan perustekijöitä ja tulkitaan yksityiskohdista paljastuvia tarinoita. Lisäksi mietitään
vastausta kysymykseen, miksi japonismilla ja japanilaisella
taiteella on niin vähän yhteistä.

La 11.00–14.15, 4 t | Irene Wai Lwin Moe | 16,00 € / luento
Tutustu 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. ▶
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Naamioiden takana
- Kuvataiteiden ja teatterin liitto

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.

2.10.2021

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?

Mahdollisten koronarajoitusten kiristymisen vuoksi tilaisuudet
voidaan joutua perumaan. Jos koronarajoitukset hellittävät,
voimme ottaa enemmän osallistujia eli jos tilaisuus on täynnä, ilmoittaudu jonoon, niin olemme yhteydessä tilanteen muuttuessa. Kevään artisti-illoissa mm. pianisti-säveltäjä Artturi Rönkä 1.3.

130205

Vieraita kuningas Yanwangin maailmasta Kummitustarinoita ja traagisia kohtaloita
Kiinasta ja Japanista

110091

9.10.2021

Anssi Kela omin sanoin

Itä-Aasian uskomusperinteessä elämän ja kuoleman rajaviiva
ei ole suora ja selkeä. Luennolla tutustutaan vanhoihin uskomusjärjestelmiin ja kuullaan traagisia kummitustarinoita Kiinasta ja Japanista. Kuinka esi-isät osallistuvat jokapäiväiseen
arkeen ja juhlaan? Entä voiko vainaja avioitua?

Ti 19.00–21.00 | 28.9.2021, 3 t | 35,00 €
Anssi Kelan musiikin maailma hänen itsensä kertomana.

110092

Mikko von Hertzen omin sanoin

130206

Ti 19.00–21.00 | 2.11.2021, 3 t | 35,00 €
Mikko von Hertzenin musiikin maailma hänen itsensä kertomana.

30.10.2021

110093

Aasia nyt! Aasian nykytaide perinteiden valossa

Marko Hietala omin sanoin

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.

Ti 19.00–21.00 | 30.11.2021, 3 t | 35,00 €
Marko Hietalan musiikin maailma hänen itsensä kertomana.

110094

Joulukonsertti sopraano Iida Antola

Ke 18.00–19.00 | 15.12.2021, 1 t | 25,00 €
Oopperan kummituksen tähti joulutunnelmissa.

HUOMAATHAN, ETTÄ KULTTUURIKERHO PITÄÄ TAUKOA
SYKSYN 2021 JA JATKAA TOIMINTAA TAAS KEVÄÄLLÄ.
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KULTTUURI JA TIETO

ARTISTI-ILLAT

130204

KULTTUURI JA TIETO

DIGITAIDOT
124712

Suomen kieltä ja digitaitoja maahanmuuttajille

Kurssin ensimmäisellä kerralla kartoitetaan osallistujien odotuksia ja nykyistä osaamistasoa. Varsinainen kurssiohjelma rakentuu tämän pohjalta. Kurssilla käydään läpi internet ja sähköposti, sähköiset palvelut, some ja pikaviestipalvelut sekä
tietoturva. Ota mukaan kannettava tietokone.

To 17.00–19.30 | 14.9.–14.10.2021, 24 t
Katri Karlsson | 48,00 €

Sopii maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat vahvistusta opiskelutaidoissa, suomen kielen taidoissa ja paljon harjoitusta tietokoneen
käytössä. Tietotekniikan perussanastoa, lyhyiden viestien kirjoittamista (esim. sähköposti), Word-ohjelman ja Powerpoint-ohjelman perusteet, äänitiedostojen ja videoiden tekemistä. Opimme
ja opiskelemme Google- ja Office365-ympäristössä. Kurssilla on
käytössä opettajan oma oppimateriaali. Monimuoto-opetusta, lähiopetusta ja/tai etäopetusta tilanteen mukaan. Annathan sähköpostiosoitteesi, kun ilmoittaudut. Kielitaso A2 – B1.

340150

Tietokoneen käyttö tutuksi senioreille II
Ke 10.00–12.15 | 24.11.–15.12.2021, 12 t
Kari Ruija | 29,00 €

Sopii I-kurssin käynneille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Ota mukaan kannettava tietokone.

340148

Nettisurffailun ABC – superalkeet!

340152

Tietokone, toimimaton hilavitkutin – vaiko avulias aparaatti.
Alkeiskurssin aiheina muun muassa tiedonhaku verkossa, Googlen sovellukset, verkkopalvelut ja sähköinen asiointi. Ota kurssille oma laitteesi (kannettava, älypuhelin, tabletti).

Ti 17.00–19.30 | 14.9.–26.10.2021, 18 t
Henrik Rossi | 81,00 €

Peliohjelmointi ja pelinrakentamisen
alkeiskurssi!

Ke 10.00–12.15 | 22.9.–13.10.2021, 12 t
Kari Ruija | 29,00 €

Rakennetaan yksinkertainen peli alusta loppuun kaikkine ominaisuuksineen. Tutustutaan Unity-pelimoottoriin ja C#-ohjelmointikieleen. Kurssille osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla
aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista tai pelien tekemisestä, mutta tietokoneen käytön perustaidot edellytetään. Ota
mukaan kannettava tietokone jonka käyttäjärjestelmä täyttää
vähintään seuraavat vaatimukset: Windows: 7 SP1+, 8, 10, 64bit versions only macOS: 10.12+ Linux: Fixed at: Ubuntu 16.04,
18.04 and CentOS 7

340149

Tietokoneen käyttö tutuksi senioreille I
Ke 10.00–12.15 | 27.10.–17.11.2021, 12 t
Kari Ruija | 29,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2021

Erityisesti senioreille, jos tilaa on myös muut voivat osallistua.
Lähdetään aivan perusteista ja edetään rauhalliseen tahtiin.
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KÄVELYKIERROKSET
3 t | 16,00 € / kierros | Ei säävarausta.

Kävelykierros Hynda, Sadan markan villat ja
suihkukaivo – Raitiovaununkuljettajan Kallio
Pertti “Poitsu” Stenman ja Juhani Styrman
Lähtöpaikka: Tauno Palon puisto Helsinginkatu 34
Kierros päättyy: Pengerpuisto Torkkelinmäellä
Kesto: 2h

Koronatilanteen vuoksi opintomatkat ovat epävarmoja. Voitte
tiedustella niiden tilannetta suoraan ryhmämatkatoimisto Resviariasta info@resviaria. com tai p. 0440 477 070.

Opastettu kävelykierros, joka yhdistää runouden ja kaupunkiopastuksen. Kävelyn pohjana on raitiovaununkuljettaja Esko Hytösen
(1944-2013) dokumentaariset runot, joissa hän muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan Kallion kulmilla 50-luvulla. Runojen tapahtumapaikkoja ovat Eskon kotikulmat Kalliossa ja Alppiharjussa.

130286

1.9.2021 Ke 14.00–16.00

130287

8.9.2021 Ke 18.00–20.00

HUOMAA MYÖS
219803 LUONNOLLINEN LÄSNÄOLO S.74,
219804 HYVINVOINTIHETKI LUONNOSSA S. 75,
122306 JUNALLA JAPANISSA S. 57
JA 831205 METSÄJOOGA S. 98
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MATKAT JA RETKET

MATKAT
JA RETKET

MATKAT JA RETKET

Kävelykierros Työväenliikkeen
synnystä vallankumousvuosiin 1890-1918

läpi Kallion työväenhistoriaa kansalaissodan jälkimainingeista
lapualaisvuosien läpi aina jatkosodan päättymiseen ja vähän
vanhempienkin vuosien tapahtumia 1800-luvun lopulta alkaen.

Reko Ravela
Lähtöpaikka: Kukontori (Forumin takana)
Kierros päättyy: Hakaniemi
Kesto: 2h

130290

6.9.2021 Ma 17.00–19.00

130291

Milloin pidettiin Helsingin ensimmäinen suuri protestimielenosoitus? Ketkä halusivat räjäyttää Aleksanteri II:n patsaan?
Missä naisten äänioikeusliike järjestäytyi? Millä torilla valittiin
Suomelle hallitusta? Kierroksella käydään läpi Suomen historian keskeisiä hetkiä Helsingin työväestön ja työväenliikkeen
näkökulmasta ensimmäisistä protesteista kansalaissotaan asti.

21.9.2021 Ti 17.00–19.00

Kävelykierros Kampin laitamilla

Tarmo Rouhiainen
Lähtöpaikka: Kansalaistori, Keskuskirjasto Oodin
sisäänkäynnin edessä
Kierros päättyy: Vanha kirkkopuisto eli Ruttopuisto
Kesto: 1 h 45 min

130288

24.8.2021 Ti 17.00–19.00

Vanhimpiin asuinalueisiin kuuluva Kamppi on historiassa kylpevä kaupunginosa, joka vastaanottaa päivittäin tuhansia turisteja ja tarjoaa shoppailu- ja kulttuurielämyksiä kaupunkilaisille.
Kampin laitamilla -kävelykierroksella pääset sukeltamaan Kampin vaihtoehtoiseen historiaan ja kurkistamaan ydinkeskustan
korkeakulttuurin laitapuolelle.

130289

13.9.2021 Ma 17.00–19.00

Kävelykierros Punainen Kallio
- työväenliikkeen historiaa Kalliossa
ja Sörnäisissä

Kierroksella kuullaan mm.:
• Kuinka Makasiinien purkutuomio synnytti vastakulttuuria
• Mitä Annankadun alle on haudattu
• Mitä piiloasunnottomuus tarkoittaa
• Mitä on vihamielinen arkkitehtuuri

Reko Ravela
Lähtöpaikka: Paasipuisto
Kierros päättyy: Katri Valan puisto
Kesto: 2h

Sisällissodan jälkeisestä Kallion työläiskaupunginosasta muodostui Helsingin vasemmistoradikalismin keskus, jossa niin
lailliset kuin maanalaiset järjestöt saivat vankan kannatuksen.
Mutta missä sijaitsivatkaan Sörnäisten kansankoti ja työväentalo ja mikä merkitys niillä oli koko kaupungille? Miten kalliolainen auton apumies sai tuekseen Albert Einsteinin? Missä piileksivät Kallion käpykaartilaiset ja vastarintamiehet? Kuka oli
jatkosodan viimeinen kuolonuhri? Kävelykierroksella käydään

130292

29.8.2021 Su 15.00–17.00

130293

12.9.2021 Su 15.00–17.00

130294

26.9.2021 Su 15.00–17.00
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Japanilainen kirjansidonta

La 10.00–16.00 | 18.9.2021, 7 t
Tuula Moilanen | 74,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2021

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

Tutustu japanilaisen perinteisen kirjansidonnan maailmaan ja
opi tekemään keveitä lankasidontoja. Materiaaleina käytämme
paperia, kartonkia ja taustattua kangasta. Myös omia materiaaleja saa käyttää. Opettaja lähettää ennakko-ohjeet ennen kurssia. Japanilaista kirjansidontaa voi jatkaa kurssin jälkeen ominpäin kotona – sidonnoissa ei tarvita kirjapuristimia eikä muita
erikoisvälineistöjä. Kurssin ohjaaja, kirjataiteilija Tuula Moilanen
on opiskellut kirjansidontaa ja paperinvalmistusta useita vuosia
Japanissa. Materiaalimaksu 25 euroa sisältyy kurssin hintaan.

KORUKURSSIT
112425

Tee makrameekoruja

Ma 17.00–20.00 | 4.10.–1.11.2021, 15 t
Solja Temmes | 63,00 €
Opettele tekemään kauniita makramee-punottuja koruja. Harjoittelemme erilaisia makramee-solmuja, joita yhdistelemällä
voit tehdä esimerkiksi korviksia, ranne- ja kaulakoruja. Voit yhdistää koruihin helmiä ja muita korutekomateriaaleja. Käytämme punonnassa ohutta kestävää vahattua lankaa, jota voit ostaa myös opettajalta tai hankkia itse. Opettajalla on mukanaan
joitakin helmiä ja tarvikkeita, mutta kannattaa ottaa mukaan
myös omia helmiä, tarvikkeita ja työkaluja (esim. sakset, pihdit
ja leikkurit).
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KÄDENTAIDOT

KÄDENTAIDOT

110909

KÄDENTAIDOT

HEDELMIEN TAIDEKAIVERRUS

112426

Tee tarpeettomista koruista uusia, lyhytkurssi

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 myönnettiin helmikuussa Stuttgartissa kokkiolympialaisissa taidekaivertamisen
hopeamitali. Instruction also in English.

La ja su 12.00–16.00 | 30.–31.10.2021, 10 t
Josefiina Viitamäki | 41,00 €

Tule luomaan uniikkeja koruja käytetyistä koruista. Voit myös
ottaa malliksi, muokata tai korjata vanhoja korujasi. Käytettävissä on mm. 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.
Ota myös mukaan korunosia, korupihdit tai muut pienet pihdit
ja muuta korumateriaalia. Kurssille voi tulla myös ilman omaa
materiaalia. Materiaalimaksu 3 euroa sisältyy kurssin hintaan.
Opettaja puhuu selkeää suomea (B1.1 taitotasoisille). Instruction also in English.

Hedelmien taidekaivertamisen alkeet
La 12.00–15.15 | Nittiya Kosa | 36,00 €

Tule opettelemaan hedelmien ja vihannesten taiteellisen kaivertamisen perusteita. Harjoittelet käyttämään kaiverrusveistä ja
tekemään omenoista ja vihanneksista kauniita lehtiä ja kukkia.

112430

2.10.2021, 4 t

112427

112430K

Korujen korjauskurssi, lyhytkurssi

12.2.2022, 4 t

Ma 17.30–19.30 | 20.–27.9.2021, 5 t
Josefiina Viitamäki | 23,00 €

Hedelmien taidekaivertamisen jatko

Onko korusi solki rikkoutunut tai kaulakoru katkennut? Tule
korjaamaan korusi erilaisilla metalliosilla, liimalla ja ohuella langalla. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Ota mukaan: Omat
korut, joita haluat tuunata tai korjata. Lisäksi korjaukseen tarvittavia korunosia, korupihdit, liimapyssy mikäli sinulla on. Voit
tulla myös ilman omaa materiaalia. Materiaalimaksu 2 euroa sisältyy kurssin hintaan. Opettaja puhuu helppoa suomea (B1.1
taitotasoisille). Instruction also in English.

La 12.00–15.15 | Nittiya Kosa | 36,00 €

Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin suorittaneille. Opetellaan ruusujen tai muiden kukkien näyttävää taidekaivertamista
juureksista kuten nauriista, lantusta ja porkkanasta.

112429

13.11.2021, 4 t

112429K

12.3.2022, 4 t
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KINTSUGI - RIKKOUTUNEEN ESINEEN
KORJAAMISEN KAUNEUS

112450

Puutyöt

Kintsugi-työpaja

Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6
Ke 17.00–20.00 | 15.9.–8.12.2021, 48 t
Seppo Silvennoinen | 140,00 €

La 12.00–15.00 ja jatkokerrat 12.00-12.45 | 6 t
Katja Seppinen | 112,00 €
Tule tutustumaan aasialaiseen kintsugi-menetelmään ja korjaamaan rikkoutunut keramiikka-astiasi entistäkin arvokkaammaksi. Opit alkuperäisen lakkapuu-tradition. Kokoonnumme kolme
kertaa, ensimmäisellä kerralla Kalliolan opistolla ja jatkokerrat
verkko-opetuksena Zoomissa. Työpajan hintaan kuuluu työohjeet, lakat ja muut erikoistarvikket 90 euroa. Opettaja lähettää
tiedon mukaan otettavista tarvikkeista ennen kurssia. Huom!
Lakka on voimakkaan allergisoivaa, jonka vuoksi käytämme
suojahanskoja ja pitkähihaista paitaa.

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. Instruction also
in English.

112452

Nikkarointi

110401

Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6
Ti 17.00–20.00 | 14.9.–7.12.2021, 48 t
Seppo Silvennoinen | 140,00 €

Kintsugi-työpaja A
9.–23.10.2021

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. Instruction also in English.

110402

Kintsugi-työpaja B
20.11.–4.12.2021, 6t

IKEBANA
Japanilainen kukkienasettelutaide eli ikebana on taidemuoto,
jossa tänä päivänä yhdistyvät perinteet ja moderni ilmaisu.
Kursseilla opiskellaan ikebanaa Sogetsu-koulukunnan mukaan,
joka painottaa perusasetelmien harjoittamisen ohella täydellistä vapautta perinteiden painolastista. Opetus etenee kun-
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KÄDENTAIDOT

PUUTYÖT

KÄDENTAIDOT

Ikebana jatko, teematyöpajat

kin opiskelijan tason mukaan ja jokainen saa henkilökohtaisen
opastuksen. Opettaja lähettää materiaalien hankintaohjeet
sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua

La ja su 10.00–15.00 | Jyrki Setälä | 60,00 €
Työpajatyöskentely sopii ikebanan perusteet hallitseville. Syvennytään annettuihin teemoihin ja materiaaleihin kuvien ja
opettajan demonstraatioiden avulla. Opettaja lähettää tiedot
teemoista kurssikirjeessä. Oppilaat tuovat kurssilla tarvittavat
materiaalit itse, jollei toisin etukäteen sovita.

110920

Ikebanan perusteet ja jatko

Su 10.00–15.00 | 19.9.–3.10.2021, 13 t
Jaana Pirhonen | 63,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2021

110930

Sopii sekä vasta-alkajille että pitkään ikebanaa harrastaneille. Teet
ikebana-asetelmia omista kukka- ja oksamateriaaleistasi opetellen
ikebanan perustekniikoita. Kokoontuu su 19.9. ja su 3.10.

Teematyöpaja A

110925

110935

Su 10.00–15.00 | 10.–17.10.2021, 13 t
Jaana Pirhonen | 63,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2021

30.–31.10.2021, 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2021

25.–26.9.2021, 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2021

Teematyöpaja B

Ikebana jatko I

110940

Sopii peruskurssin käyneille tai ikebanaa aiemmin harrastaneille. Teet ikebanan perusasetelmia ja luovan teematehtävän mukaisia vapaa-asetelmia omista kukka- ja oksamateriaaleistasi.
Kokoontuu su 10.10. ja su 17.10.

Teematyöpaja C

20.–21.11.2021, Tunteja 12 t
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2021

110910

Ikebana jatko II

Su 10.00–15.00 | 14.11.2021, 6 t
Jaana Pirhonen | 36,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2021
Sopii peruskurssin käyneille tai ikebanaa aiemmin harrastaneille. Teet ikebanan perusasetelmia ja luovan teematehtävän mukaisia vapaa-asetelmia omista kukka- ja oksamateriaaleistasi.
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Kurssit pidetään Kalliolassa,
Sturenkatu 11, ellei kurssin
kohdalla toisin mainita.

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. Et tarvitse aikaisempaa
kokemusta kuvantekemisestä – avoin kiinnostunut mieli riittää.

Luonnoskirja taiteellisen työskentelyn osana
La ja su 11.00–14.00 | 2.–10.10.2021, 15 t
Iina Heiskanen | 69,00 €

HUOMAA MYÖS 110314
NAISTAITEILIJOIDEN HISTORIA,
VERKKOKURSSI S. 19
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KUVATAIDE

KUVATAIDE

110317

KUVATAIDE

KALLIGRAFIA

111403

La ja su 10.00–16.00 | 18.–19.9.2021, 15 t
Pauliina Yliniitty | 98,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2021

Kalligrafian peruskurssi - II Materiaalioppi

Copperplate- jatkokurssilla opit koristelemaan kirjoitustyylin
pieniä ja isoja kirjaimia. Sopii copperplaten peruskirjaimet ja
säännöt osaaville. Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä
viimeistään 29.7.2021. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei
kurssimaksua palauteta. Instruction also in English.

Opit käyttämään kalligrafin perustyövälineitä eli metallista tasaterää, erilaisia musteita ja papereita. Opit valitsemaan yhteensopivat musteet ja paperit sekä opit perusasioita paperin ominaisuuksista liittyen mm. paperin taittamiseen ja liimaamiseen
sekä papereiden käyttämisestä kalligrafisissa töissä. Kalligrafian
peruskurssi on tarkoitettu kaikille kalligrafian taidoista kiinnostuneille. Materiaalimaksu (osa kokeiltavista papereista ja musteista) 10 € maksetaan opettajalle. Mahdolliset kurssiperuutukset
tulee tehdä viimeistään 23.9.2021. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei kurssimaksua palauteta. Instruction also in English.

111402

111404

111401

Kalligrafiakurssi - Copperplate II
Ilmoittautuminen päättyy 29.7.2021

Kalligrafian peruskurssi - I Runkokirjaimet

Kalligrafian peruskurssi
- III Roomalaiset suuraakkoset

Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2021
Opit piirtämään roomalaisten suuraakkosten geometriset ja
matemaattiset suhteet. Opit ymmärtämään kirjainten optista
välistystä sekä näkemään kirjainten muodon, välistyksen ja sisätilan vaikutuksen tekstin kauneuteen. Kalligrafian peruskurssi
on tarkoitettu kaikille kalligrafian taidoista kiinnostuneille. Roomalaiset kirjaimet muodostavat perustan koko länsimaiselle
kirjoitukselle ja ovat avain nykyisin käytössä olevien kirjainten
mittasuhteisiin, muotoon ja ominaispiirteisiin. Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä viimeistään 26.8.2021. Tämän jälkeen
tulleista peruutuksista ei kurssimaksua palauteta. Instruction
also in English.

Ilmoittautuminen päättyy 28.10.2021

Opit yksinkertaisten kirjainten piirtämisen terällä sekä muilla
työvälineillä sekä ymmärtämään musteen ja paperin yhteensopimisen merkityksen kalligrafisen työn laadulle. Opit näkemään
kirjainten muodon sekä kirjainten välistyksen ja sisätilan vaikutuksen tekstin kauneuteen. Kalligrafian peruskurssi on tarkoitettu kaikille kalligrafian taidoista kiinnostuneille. Roomalaiset
kirjaimet muodostavat perustan koko länsimaiselle kirjoitukselle
ja ovat avain nykyisin käytössä olevien kirjainten mittasuhteisiin,
muotoon ja ominaispiirteisiin. Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä viimeistään 28.10.2021. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei kurssimaksua palauteta. Instruction also in English.
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MAALAUS

Ilmoittautuminen päättyy 11.11.2021

110318

Kalligrafiakurssi - Bastarda

Kollaasimaalaus-työpaja

Keskiajan loppupuolella syntyi vielä yksi mielenkiintoinen gotiikan kirjoitustyyli - bastarda. Se on sekoitus nopeaa vapaampaa kirjoitusta sekä arvokkaampaa hitaammin kirjoitettavaa
goottilaista tyyliä. Ajallisesti bastarda sijoittuu murrosvaiheeseen, sillä renessanssin humanistikirjoitukset olivat tuloillaan.
Tutustumme kurssilla bastardan kirjainmuotoihin sekä paperin
kohokuviointiin. Mahdolliset kurssiperuutukset tulee tehdä viimeistään 11.11.2021. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista ei
kurssimaksua palauteta. Instruction also in English.

Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00 | 1.–2.10.2021, 10 t
Jyrki Setälä | 50,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2021
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.

KUVANVEISTO

Ikonimaalaus

110411

Ti 16.45–20.00 | Helena Hirvonen | 120,00 €

Kuvanveisto

Opintojen aikana käydään läpi ikonimaalauksen teoriaa ja opetellaan käytännössä temperatekniikkaa. Kurssi noudattaa ortodoksisen kirkon traditiota ja esikuvina käytetään vanhoja sekä
uusia venäläisiä ikoneita. Noudatamme soveltuvin osin Suomen
Ikonimaalarit ry:n kehittämään opetusohjelmaa, jonka voi suorittaa osittain lukukausittain tai kokonaisuudessaan 4–5 vuoden
aikana. Yksi kokonaisuus käsittää 40 opetustuntia. Teemme
myös erilaisia fragmenttiharjoituksia. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle piirustusvälineet ja mahdolliset maalaustarvikkeet.

Ti 17.00–20.15 | Alex Suomi | 136,00 €
Kuvanveiston perusteita ja edistyneitä tekniikoita. Tutustutaan
keraamisen kuvanveiston perusteisiin ja tutkitaan erilaisia muovailutekniikoita (esim. vaha tai plastoline). Kurssilla muovaillaan
töitä mallin mukaan ja ilman mallia. Kurssi pystytään toteuttamaan myös etäopetuksena mahdollisissa karanteeniolosuhteissa. Materiaalimaksu määräytyy tarpeen mukaan (enintään 35€).
Materiaalimaksu maksetaan opettajalle, joka hankkii materiaalit. Polttokustannukset kuuluvat kurssin hintaan. Poltettavien
töiden määrä on rajoitettu.

110320

14.9.–30.11.2021, 44 t

110411

110320K

14.9.–7.12.2021, 48 t

25.1.–19.4.2022, 48 t

110411K

25.1.–19.4.2022, 48 t
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111405

KUVATAIDE

Öljyvärimaalaus

haluavat tutustua akryylimaalaukseen. Aluksi on kattava materiaaliluento maaliaineista ja pohjien tekemisestä. Tutustut akryylimaalauksen monimuotoiseen maalaustekniikkaan vaihtelevien
maalaustehtävien kautta. Opetuksessa tuetaan henkilökohtaista ilmaisua. Opettaja puhuu helppoa suomea.

Ma 17.00–20.00 | Marina Zitting | 94,00 €
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. Undervisning på svenska vid behov. Instruction also in English.

110324

Akvarellimaalauksen alkeet

Ma 17.30–20.30 | 13.9.–13.12.2021, 44 t
Krista Kortelainen | 122,00 €
Sopii kaikille akvarellimaalauksesta kiinnostuneille sekä erityisesti aloittelijoille. Tutustut vesivärimaalauksen perusteisiin
ja tekniikoihin. Tutkimme valoa, väriä, varjoja ja sommittelua,
maalataamme asetelmia ja teemme värikartan harmaalle. Maalausaiheita ovat muun muassa taivas, puutarha, kasvit ja kukat.
Opetuksessa tuetaan henkilökohtaista ilmaisua. Opettaja puhuu helppoa suomea.

110321

13.9.–29.11.2021, 22 t
Kurssi kokoontuu 13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 29.11.

110321K

24.1.–11.4.2022, 22 t
Kurssi kokoontuu 24.1., 7.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4.

Akvarellimaalausta senioreille

110322

Ti 12.00–14.00 | Maaria Märkälä | 78,00 €

Öljyvärimaalaus noin 18-vuotiaille

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.

To 16.00–18.00 | 16.9.–25.11.2021, 27 t
Timo Airaksinen | 99,00 €

Öljyvärimaalausta, klassinen maisema ja muotokuva. Nuoret
18v ja nuorekkaat seniorit. Omat materiaalit. Kankaan koko
30x40, 40x50, 50x70.

110323

110330

Akryylimaalaus

14.9.–7.12.2021, 32 t

Pe 18.00–21.00 | 17.9.–10.12.2021, 44 t
Krista Kortelainen | 122,00 €

110330K

25.1.–19.4.2022, 32 t

Sopii kaikille akryylimaalauksesta kiinnostuneille sekä erityisesti heille jotka ovat maalanneet jo jollain toisella välineellä ja
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PIIRUSTUS
Piirustus

Ma 17.00–20.00 | Marina Zitting | 94,00 €
Piirustusharjoituksia perspektiivin, ihmistutkielmien ja asetelmien kautta. Sopii myös jatko-opiskelijoille. Undervisning på
svenska vid behov. Instruction also in English.

110315

20.9.–13.12.2021, 22 t
Kokoontumiskerrat 20.9., 4.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12.

110315K

31.1.–25.4.2022, 22t
Kokoontumiskerrat 31.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4.

110316

Piirustuksen taito

La 10.00–16.00 | 25.9.2021, 7 t
Tuula Moilanen | 48,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2021
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.
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KERAMIIKKA

Keramiikan päiväkurssi maanantaina Kalliossa
Ma 14.00–17.15 | Sami Rinne | 192,00 €

Keramiikan kurssimaksut sisältävät materiaalimaksun 38 euroa
(paketin savea, lasitteet ja polttokustannukset, poltettavien
töiden määrä ja koko rajoitettu), ellei kurssitekstissä ole toisin
mainittu.

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.

Keramiikan ulkokurssi

Kalliolan kesäkoti, Mankelipolku 8 (Holmanmoisionpolku),
Laajasalo
La ja su 10.00–15.00
Sami Rinne, Katja Seppinen | 126,00 €

110505

13.9.–13.12.2021, 48 t

110505K

Tule viikonloppukurssille polttamaan keramiikkaa kahdella erikoistekniikalla. Lauantaina teemme muinaispolton, jossa raaka
savi poltetaan keramiikaksi maakuopassa sekä lasitamme seuraavan päivän rakutyöt. Sunnuntaina avaamme maakuopan ja
teemme raku-polttoja. Tarvitset kurssille osallistuaksesi kaksi
polttamatonta kuivaa savityötä sekä 2-4 raakapoltettua rakusavesta valmistettua työtä. Töiden maksimi koot 10 cm, ei laattoja
eikä alle sentin ohuita kohtia. Maakuoppaan sopii mikä tahansa
savi, pinta muuttuu mustaksi polttotavan vuoksi. Rakusavesta
tehtyjen esineiden raakapoltto mahdollista elokuun alussa. Raku-lasitteet, kaasu ja polttopuut kuuluvat kurssin hintaan.

24.1.–25.4.2022, 48 t

Keramiikan päiväkurssi keskiviikkona Kalliossa
Ke 14.45–16.45 | Katja Seppinen | 144,00 €

Keramiikan päiväryhmässä tehdään käsinrakentaen savesta erilaisia keramiikkatöitä. Aiempi kokemus keramiikan teosta olisi
hyvä mutta ei pakollista. Ryhmään ovat tervetulleita myös lapset yhdessä aikuisten kanssa.

110506

15.9.–8.12.2021, 32 t

110501

110506K

Keramiikan ulkokurssi A

26.1.–20.4.2022, 32 t

21.–22.8.2021, 12 t

Keramiikan alkeet tiistaina Töölössä

110502

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Ti 17.30–20.45 | Katja Seppinen | 192,00 €

Keramiikan ulkokurssi B
4.–5.9.2021, 12 t

Tutustutaan saveen ja tehdään esineitä käsin rakentaen. Käydään käytännön tasolla läpi keramiikkaesineiden valmistuksen
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Työpajatyyppinen ryhmä keramiikkaa aiemmin harrastaneille.
Opiskelijat työskentelevät pääasiassa itsenäisesti.

110523

Maanantain keramiikkapaja Töölössä

14.9.–14.12.2021, 48 t

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Ma 17.30–20.45 | Katja Seppinen | 192,00 €
Keramiikkatilaan mennään jyrkkiä rappusia.

110523K

25.1.–19.4.2022, 48 t

110522

Keramiikan alkeet torstaina Töölössä

13.9.–13.12.2021, 48t

Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
To 17.30–20.45 | Ritva Tuominen

110522K

24.1.–25.4.2022, 48 t

Opi savityöskentelyn perustekniikat. Tule oppimaan 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. Keramiikkatilaan mennään jyrkkiä rappusia.

Keskiviikon keramiikkapaja Kalliossa

Ke 17.00–20.15 | Katja Seppinen | 192,00 €

110504

15.9.–8.12.2021, 48 t

110504K

110528

26.1.–20.4.2022, 48 t

16.9.–9.12.2021, 44 t. Ei kokoontumista 11.11.
176,00 €

Torstain keramiikkapaja Kalliossa

To 17.00–20.15 | Katja Seppinen | 192,00 €

110528K

27.1.–28.4.2022, 48 t
192,00 €

110503

16.9.–9.12.2021, 48 t

110503K

27.1.–28.4.2022, 48 t
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Keramiikkapajat

eri tekniikat ja vaiheet, sisältäen tehtyjen töiden raakakoristelut, esineiden pintaan lisättävät lasitukset ja poltot. Keramiikkatilaan mennään jyrkkiä rappusia.

KUVATAIDE

Keramiikan jatkotaso maanantaina Kalliossa

Perjantain keramiikkapaja Töölössä
Keramiikkatila, Runeberginkatu 42
Pe 17.30–20.45 | Ritva Tuominen

Ma 17.30–20.45 | Sami Rinne | 192,00 €

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.

Tee omin ideoin esim. kuppeja ja kulhoja käyttäen erilaisia saventyöstötekniikoita. Sopii kaikille, joilla on perustaidot keramiikan teosta. Keramiikkatilaan mennään jyrkkiä rappusia.

110526

17.9.–10.12.2021, 44 t. Ei kokoontumista 12.11.
176,00 €

110515

110526K

110515K

13.9.–13.12.2021, 48 t

28.1.–29.4.2022, 48t
192,00 €

24.1.–25.4.2022, 48 t

110517

Perjantain keramiikkapaja Kalliossa

Keramiikka alkeet: keramiikkaa
keittiöön ja kylpyhuoneeseen

Pe 17.15–20.30 | Sami Rinne | 192,00 €
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.

La ja su 12.00–16.00 | 25.9.–10.10.2021, 15 t
Katja Seppinen | 88,00 €
Teet käyttökeramiikkaa ja opit samalla keramiikan valmistamisen perusteita. Voit muovailla esim. korvallisen mukin, tarjoilulautasen, suppilon, sitruspusertimen, saippua-alusen tai
hammasharjatelineen. Kurssi kokoontuu la-su 25.-26.9. sekä
sunnuntaina 10.10. Työt valmistetaan syyskuussa ja lasitetaan
raakapolton jälkeen lokakuussa. Työt saa kotiin vasta myöhemmin polton jälkeen. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 28
euroa (paketti savea ja lasitteet) ja polttokustannukset. Poltettavien töiden määrä ja koko on rajoitettu.

110510

17.9.–10.12.2021, 48 t

110510K

28.1.–29.4.2022, 48 t
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110518

Keramiikkaa viikonloppuna

La ja su 12.00–16.00 | 30.10.–21.11.2021, 15 t
Katja Seppinen | 88,00 €
Työpajatyylinen viikonloppukurssi jossa tehdään itsenäisesti
omia keramiikkatöitä. La 30.10. ja su 31.10 valmistetaan työt,
jotka lasitetaan 21.11. Osallistujilla pitää olla perustaidot keramiikan teosta. Käytössä myös yksi dreija. Kurssimaksu sisältää
materiaalimaksun 28 euroa (paketti savea ja lasitteet) ja polttokustannukset. Poltettavien töiden määrä ja koko on rajoitettu.

110525

Suuri keramiikkakurssi,
viikonloppukurssi Kalliossa

Su 12.00–17.00 | 19.9.–24.10.2021, 18 t
Katja Seppinen | 99,00 €
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 19.9.,
3.10. ja 24.10. ja näyttelyn ripustus su 21.11. klo 16-18. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 28 euroa (paketin savea, lasitteet ja polttokustannukset, poltettavien töiden määrä ja koko
rajoitettu).
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110121

ILMAISUTAITO

Kehomusiikki: Rytmi, liike, ääni
Su 10.00–13.00 | 31.10.2021, 4 t
Venla Sandgren | 22,00 €

Tule soittamaan kehoasi! Sukellamme musiikin keholliseen ilmaisuun rytmin, äänenkäytön ja liikkeen kautta. Pidämme yhdessä hauskaa ja irrottelemme erilaisilla rytmikompeilla, lauluilla ja vuorovaikutusharjoitteilla. Tutustumme myös muiden
maiden kehollisen musiikin perinteisiin. 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 mm. rytmitajua, kuuntelua, vuorovaikutusta ja koordinaatiota. Mukaan joustavat, liikkumiseen
sopivat vaatteet, lenkkarit ja juomapullo.

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

110615

Teatteristartti

Su 11.00–14.00 | 29.8.2021, 4 t
Tristan Selin | 22,00 €
Oletko joskus haaveillut näyttelemisestä? Kiinnostaisiko sinua
ehkä aloittaa teatteriharrastus, mutta ujous tai epävarmuus
estää? Teatteristartti on yhden sunnuntain lyhytkurssi, jonka
aikana tutustutaan teatteri-ilmaisun perusteisiin turvallisessa
ja kannustavassa hengessä ilman suorituspaineita tai sitoutumista pidemmäksi aikaa. Tällä kurssilla vapaudutaan estoista ja
pidetään hauskaa! Tutustumme mm. teatteripeleihin, liikkeen
ja äänen yhdistämiseen sekä improvisaatioon, ja pääset myös
eläytymään erilaisiin rooleihin. Lähdetään oikeasti "nollasta"
eli osallistuminen ei edellytä mitään aiempia tietoja tai taitoja.
Tule sellaisena kuin olet. Tervetuloa!

HUOMAA MYÖS 219811 LUOVA ÄÄNI S. 76 JA
810520 TANSSI-IMPROVISAATION PERUSTEET S.84
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maan itseämme vapaammin ja päästämään irti erilaisista ilmaisun lukoista. Erilaiset puhe-, ääni- ja kehoharjoitukset auttavat
rakentamaan luottamusta omaan pystymiseen ja kehittämään
taitoja uudenlaisista tilanteista selviämiseen.

Fyysinen teatteri

Pe 11.00–15.00, La 10.00–14.00 | 4.–5.2.2022, 11 t
Marjo Lahti | 49,00 €
Kehotietoisuus ja kehollinen ilmaisu näyttelijäntyössä. Kurssilla perehdytään erilaisiin näyttelijäntyön fyysisiin harjoitteisiin
ja tutkitaan omaa esiintymistä, kehonkieltä ja voimantuottoa.
Kurssilla tutkitaan kehon voimaa, sen rajoja ja mahdollisuuksia
ilmaista itseään näyttämöllä kokonaisvaltaisesti. Mukaan muistiinpanovälineet/kännykkä ja vaatteet joissa on mukava liikkua.

110617

Leikkiä elämään improvisaatiosta

La 12.00–15.00, Su 10.00–13.00 | 2.–3.10.2021, 7 t
Venla Sandgren | 29,00 €
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.
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.

Improamaan

Su 11.00–14.00, 11 t | Tristan Selin | 49,00 €
Improvisaatio on teatteri-ilmaisua, jossa esitys luodaan esittämishetkellä. Harjoittelemme spontaania reagoimista sekä esimerkiksi liikkeen ja äänen yhteispeliä niin ryhmässä, pareittain
kuin yksinkin. Pelaamme teatteripelejä, kerromme tarinoita ja
eläydymme erilaisiin, itse keksittyihin tilanteisiin ja rooleihin.
Sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymistaitoaan.

110616

110618

Kokoontumiskerrat 7.11., 14.11., ja 21.11.

Ääni- ja liikeimprovisaatio

110616K

La ja su 13.30–16.30 | 16.–17.10.2021, 7 t
Venla Sandgren | 29,00 €

Kokoontumiskerrat 20.3., 27.3. ja 3.4

Haluatko oppia vapauttamaan äänesi ja tutustumaan kehosi erilaisiin liikkumismahdollisuuksiin? Teemme rentouttavia ja avaavia
keho- ja ääniharjoituksia sekä opettelemme päästämään irti tutuista itsekritiikin peikoista, jotka usein estävät meitä ilmaisemasta
itseämme täydellä vapaudella ja potentiaalilla. Musisoimme äänellä ja kehorytmeillä ja saatamme intoutua välillä tanssimaan villistikin! Tutkimme myös vakuuttavaan esiintymiseen liittyvää kehonkieltä ja teemme harjoitteita, jotka edesauttavat rentoa ulosantia
esimerkiksi julkisen puhumisen kontekstissa. Ei edellytä aiempaa
osaamista tanssista, musiikista tai improvisaatiosta.

110619

Rohkeutta ilmaisuun improvisaatiosta
La ja su 10.00–13.00 | 16.–17.10.2021, 7 t
Venla Sandgren | 29,00 €

Erityisesti sinulle, joka koet esillä olemisen ja/tai muiden kanssa
vuorovaikutuksessa olemisen haastavaksi. Tavoitteena on vahvistaa esiintymistaitoa ja uskallusta olla muiden edessä. Harjoittelemme vuorovaikutusta, läsnäoloa sekä riskinottoa lempein ja
leikillisin ottein. Käytännön harjoitusten kautta opimme ilmaise39
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110617K

MUSIIKKI

MUSIIKKI

LAULUNOPETUS
110148

Kansanlauluja – Finnish Folk Songs
Ti 16.30–17.30 | 21.9.–14.12.2021, 16 t
Tuuli Jaakonaho | 58,00 €

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

Tutustu laulaen suomalaiseen kansanmusiikkiin! Laulamme suomalaisia kansanlauluja eri aikakausilta ja eri puolilta Suomea ja
opimme suomalaisen kansanmusiikin tyylejä. Opit myös terveellisen laulutekniikan perusteita, mutta laulutaustalla tai -kokemuksella ei ole väliä – tärkeintä on yhdessä laulaminen!
Come to sing traditional Finnish folk songs and learn Finnish folk
music traditions, Finnish culture and language. You will learn
basics of healthy singing technique, but focus is on the joy of
singing together! No previous singing experience required.

Poplaulu

Ke 17.00–18.00 | Kärtsy Hatakka | 75,00 €
Haluatko oppia laulamaan luontevasti omalla äänelläsi? Tule
laulamaan suosikkikappaleitasi Kärtsy Hatakan pehmeässä ohjauksessa. Opit löytämään sisäisen äänesi. Harjoittelet myös
laulutekniikkaa, mutta pääasia on laulamisesta nauttiminen. Jos
et halua laulaa yksin, voit laulaa porukassa muiden kanssa.

110123

22.9.–15.12.2021, 16 t

110123K

26.1.–20.4.2022, 16 t
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Lauluyhtye Luova, alkeet

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.

Tule mukaan svengaavaan lauluyhtye Luovan alkeisryhmään!
Harjoitellaan stemmalaulun alkeita. Sopii niille, jotka ovat jo
harrastaneet laulamista. 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.

To 18.30–20.30 | Veera Voima | 88,00 €

Ma 17.00–18.30 | Päivi Turpeinen | 88,00 €

Kuoron äänenkäyttö on energistä ja vahvaa ja monissa kappaleissa on mukana helppoja tanssiaskelia. Ryhmän ohjaaja sovittaa ja ohjaa laulut.

110138

Kuoroon otetaan uusia, laulutaitoisia jäseniä syys- ja kevätkauden alussa.

13.9.–13.12.2021, 24 t

110138K

110132

24.1.–25.4.2022, 24 t

16.9.–9.12.2021, 32 t

Lauluyhtye Luova, jatko

110132K

27.1.–28.4.2022, 32 t

Ma 18.30–20.00 | Päivi Turpeinen | 88,00 €
Tule mukaan svengaavaan lauluryhmä Luovan jatkoryhmään!
Sopii lauluyhtyeessä laulaneille tai musiikkia jo pidempään harrastaneille. Harjoitellaan stemmalaulua nopeammassa tahdissa
kuin alkeisryhmässä. 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.

110133

Kuoro Arjen laulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6
Ti 18.30–20.30 | 14.9.–7.12.2021, 32 t
Senja Syrjälä | 94,00 €
Arjen laulu on vuonna 1965 perustettu esiintyvä sekakuoro,
joka toimi nimellä Kulttuuritalon kuoro vuoteen 1993 asti. Kuoro on poliittisesti sitoutumaton, mutta sen tausta nousee työväenliikkeen perinteestä. Kuoron ohjelmisto on monipuolinen:
kuoroklassikoita, elokuva- ja näyttämömusiikkia, kansan- ja lastenlauluja, viihdemusiikkia, joululauluja sekä taustasta johtuen
perinteisiä ja uudempia työväenlauluja. Uusia laulajia otetaan
mukaan kuoroon. Kuoroon voivat tulla mukaan kaikki laulamisesta innostuneet. Nuotinlukutaito suotava, mutta ei pakollinen.

110140

13.9.–13.12.2021, 24 t

110140K

24.1.–25.4.2022, 24 t
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Ryhmä joka ei osaa laulaa, alkeet

Popjazz-laulu yksilöohjaus

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!

Popjazz-laulutunnit on suunnattu hieman pidemmällä oleville
laulajille. Tunneilla keskitytään laulutekniikan hiomiseen, tulkinnan parantamiseen ja tarinan kerrontaan. Tunnit keskiviikkoisin
15.-29.9. ja 10.-24.11. ja maanantaisin 4.10.-1.11.

Kulttuuritalo, Klubi Sturenkatu 4
Ti 17.00–18.15 | Päivi Turpeinen | 74,00 €

15.9.–24.11.2021, 5,5 t / oppilas
Jesse Kaikuranta | 163,00 €

Ryhmässä opettelemme laulamisen perusasioita teoriassa ja
käytännössä. Avaamme jännityslukot ja rennon tunnelman avulla päästämme lauluäänesi vapauteen.

110155 klo 17.00-17.25
110156 klo 17.25-17.50
110157 klo 17.50-18.15

110146

110158 klo 18.30-18.55

14.9.–7.12.2021, 20 t

110159 klo 18.55-19.20

110146K

25.1.–19.4.2022, 20 t

110160 klo 19.20-19.55

Vahvista laulutaitojasi

110161

Kulttuuritalo, Klubi Sturenkatu 4
Ti 18.25–19.55 | Päivi Turpeinen | 72,00 €

Popjazz-laulu mestarikurssi

Ke 17.30–20.30 | 6.10.–3.11.2021, 15 t
Jesse Kaikuranta | 114,00 €

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

Mestarikurssi keskittyy enimmäkseen tulkintaan, teksianalyysiin
ja äänenkäyttöön. Kurssille otetaan maksimissaan 6 opiskelijaa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kukin opiskelija saa 30
minuutin yksityistunnin. Opettaja on yhteydessä kellonajoista.
Muut kokoontumiskerrat ovat ryhmäopetusta. Opettaja Jesse
Kaikuranta on julkaissut mm. kolme albumia, jotka ovat kaikki ylittäneet kultarajan. Kaikuranta keikkailee aktiivisesti sekä
soolona että bändin kanssa ympäri Suomea.

110147

14.9.–7.12.2021, 24 t

110147K

25.1.–19.4.2022, 24 t
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Anna äänesi soida, kehitä laulutekniikkaasi,
yksilöohjaus tiistaisin
Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2
7.9.–14.12.2021, 5,3 t/oppilas
Tarja Karkulehto | 154,00 €

Tule kehittämään omaa lauluääntäsi yksilöohjauksessa. Tunnin aluksi teemme hengitys- ja ääniharjoitteita, kullekin oppilaalle sopivalla tavalla. Tunnin lopussa työstetään valittua
laulua ja käytetään hyödyksi ääniharjoitteissa oivallettuja
asioita. Opit käyttämään koko kehoasi laulaessa ja lopputuloksena on terve ja ilmaisuvoimainen ääni. Opetuksen pohjana käytetään Balance in Phonation™ -äänen harjoitusohjelmaa." Kirkon toiminnasta johtuen tunnit saatetaan välillä
pitää Tammisalon kirkossa tai toiseen ajankohtaan.

110149 ti 17.15-17.45
110150 ti 17.45-18.15
110151 ti 18.15-18.45

Anna äänesi soida, kehitä laulutekniikkaasi,
yksilöohjaus perjantaisin
Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2
10.9.–10.12.2021, 5,3 t/oppilas
Tarja Karkulehto | 154,00 €

110152 pe 17.15-17.45
110153 pe 17.45-18.15
110154 pe 18.15-18.45
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SOITONOPETUS

Viulunsoitto, yksilöohjaus
235,00 € | 8 t / oppilas

Soittotunneille tarvitset oman soittimen, paitsi pianotunneille.

Viulun alkeisopetus kaikenikäisille 4-vuotiaasta ylöspäin. Viulutunneilla lähtökohtana on oppilaan omat kiinnostuksen kohteet
sekä yhteissoiton ilo. Tunneilla on mahdollista tutustua monipuolisesti erilaisiin musiikkityyleihin, improvisaatioon ja säveltämiseen. Oma viulu mukaan.

Ukulele, soitonopetus ryhmässä

Ti 17.30–18.30 | Tuuli Jaakonaho | 56,00 €
Tule mukaan ukuleleryhmään! Opit soittamaan sointuja, säestämään erityylisiä lauluja ja soittamaan helppoja melodioita. Voit
tulla mukaan vasta-alkajana tai jo jonkin verran soittaneena.
Pääasia on yhdessä soittaminen ja musiikin ilo! Tarvitset kurssille oman ukulelen.

15.9.–8.12.2021 | Tuuli Kainulainen
110219 ke 15.30-16.00
110220 ke 16.00-16.30

110146

110222 ke 16.30-17.00

21.9.–7.12.2021, 15 t

16.9.–9.12.2021 | Josefiina Paasonen

110146K

110229 to 16.00-16.30

18.1.–19.4.2022, 15 t

110230 to 16.30-17.00
110232 to 17.00-17.30
110234 to 17.30-18.00

Saksofoninsoitto, yksilöohjaus

16.9.–9.12.2021, 6,6 t / oppilas | Ukko Heinonen | 328,00 €
Saksofoninsoiton ja musisoinnin iloa alusta alkaen aikuisille,
nuorille ja 7 vuotta täyttäneille lapsille! Soittotunnnit ovat vasta-alkajille ja pidempään harrastaneille soittajille. Edistyneemmille soittajille mahdollisuus myös improvisaation opiskeluun.
Oma saksofoni mukaan. Tervetuloa!

HUOMAA MYÖS 219811 LUOVA ÄÄNI S. 76
SEKÄ 110121 KEHOMUSIIKKI: RYTMI, LIIKE, ÄÄNI S. 38
JA 110618 ÄÄNI- JA LIIKEIMPROVISAATIO S. 39

110225 to 16.30-17.00
110226 to 17.00-17.30
110228 to 17.30-18.00
110230 to 18.00-18.30
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Kitaransoittoa aikuisille, alkeet

Ma 17.00–18.00 | Joel Parvamo | 82,00 €

Ma 18.05–19.05 | 13.9.–13.12.2021, 16 t
Joel Parvamo | 82,00 €

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
säestykuvioita ja plektran käytön perusteet. Ota mukaan oma
kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet.

Lähdetään ihan alusta. Opetellaan virittämään, kielten nimet,
perussointuja ja melodioita. Ota mukaan oma kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet. Ei vaadi aikaisempaa
soittokokemusta.

110190K

110192

Kitaransoittoa aikuisille, alkeiden jatkokurssi

13.9.–13.12.2021, 16 t

Ma 18.05–19.05 | 24.1.–25.4.2022, 16 t
Joel Parvamo | 82,00 €

110192K

24.1.–25.4.2022, 16 t

Perusteita ja niiden kertausta. Opetellaan virittämään, kielten
nimet, perussointuja ja melodioita. Ota mukaan oma kitara, viritysmittari, plektroja ja muistiinpanovälineet. Ei vaadi aikaisempaa soittokokemusta.

Suuri viihdeorkesteri
Ti 13.15–16.45 | 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 puh.
0500 535 430

Kitaransoittoa aikuisille, jatko 1

Ma 19.10–20.10 | Joel Parvamo | 82,00 €
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.

110196

14.9.–7.12.2021, 52 t

110196K

110191

25.1.–19.4.2022, 52 t

13.9.–13.12.2021, 16 t

110191K

24.1.–25.4.2022, 16 t
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Kitaransoittoa aikuisille, jatko 2

110190

MUSIIKKI

Swing /Jazz -ryhmä

Pianon vapaasäestyksen alkeet, yksilöohjaus

Soitetaan traditionaalista jazz-painotteista rytmimusiikkia. Ryhmään otetaan mukaan tasapainoisen kokoonpanon puitteissa
nuotinlukutaitoisia muusikoita ja laulajia. Improvisointia on mukana.

Soitat helppoja tuttuja kappaleita, esim. kansanlauluja ja toivelauluja. Opit sointumerkeistä soittamista nuottien pohjalta, melodian ja säestyksen soittamista samanaikaisesti. Kurssikirjoina
mm. Kultainen laulukirja ja Toivelaulukirjat. Alkeiskurssi jo vähän
soittaneille ja nuottien lukua osaaville. Tervetuloa!

To 12.45–15.45 | Maksuton

14.9.–7.12.2021, 6,6 t / oppilas | Marko Kallio | 208,00 €

110197

16.9.–9.12.2021, 48 t

110217 ti 16.30-16.55

110197K

110218 ti 16.55-17.20

27.1.–28.4.2022, 48 t

110219 ti 17.20-17.45
110220 ti 17.45-18.10

Pianonsoitto, yksilöohjaus

110221 ti 18.10-18.35

15.9.–8.12.2021, 12 t / oppilas
Maria Kamchilina-Larionova | 377,00 €

110222 ti 18.35-19.00

Henkilökohtaista ohjausta pianon soittoon vasta-alkajista edistyneempiin soittajiin, yksi henkilö paikalla. Kauden lopussa yhteiset soittajaiset.

110223

Learn Cajon drumming

La 13.30–14.30 | 18.9.–4.12.2021, 13 t
I-Han Fu | 74,00 €

110213 ke 16.30-17.15
110214 ke 17.15-18.00

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 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.

110215 ke 18.00-18.45
110216 ke 18.45-19.30
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Taidematka Sastamala-Tampere 24.-25.7.2021

18.9.–4.12.2021, 10 t /per student | I-Han Fu | 290,00 €

Taiteentutkija Liisa Väisänen avaa taiteen saloja
Art Pappilan Marc Chagall –näyttelyssä ja
Tampere-talon Keith Haring –näyttelyssä.

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.

Hinta 319 €/hlö/2hh. 1 hh lisämaksu 75 €.
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, 1 yön majoitus
aamiaisella, näyttelyvierailut, 2 lounasta, vierailut
Sastamalan ja Tampereen kirkkoihin, opastus
ja arvonlisävero.

www.resviaria.com

110224 Saturday 14.40-15.25

0440 477 070, info@resviaria.com

110225 Saturday 15.30-16.15
110226 Saturday 16.20-17.05

TUNNE RINTASI —
KERROMME MITEN
Katso tunnerintasi.fi
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MATKUSTA
TURVALLISESTI JA
VASTUULLISESTI
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Snare drum private lesson

KIRJALLINEN ILMAISU

KIRJALLINEN
ILMAISU

130241

Finding Creativity Through Writing
Ke 16.00–18.00 | 15.9.–27.10.2021, 16 t
Lois Armas | 78,00 €

You will learn how to tap onto your creativity through writing:
the workshop will focus on resources, exercises, and pointers
on how to establish a good base for making writing a daily
practice. Dedicating ten minutes a day to journal or two hours
a week to work on a story is an effective way to stretch our
brain muscles after the workday, to free space inside us, and to
connect with ideas and thoughts we don’t usually explore in
our everyday life. The workshop is for those who want to get in
touch with themselves out of the context of routine and work,
for those who want to explore their imagination, for those who
want to learn how to be more fluent in their daily writing, and
for all of the above combined.

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

130242

Tavuista tarinoiksi

Ti 18.15–19.45 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Marianna Stolbow | 87,00 €
Kirjoittajakurssi, jolla aloittaminen tehdään niin helpoksi, että
tekstin syntyä ei voi estää. Pienin, kepein harjoittein lähdetään
liikkeelle päämääränä kuitenkin oma, ehyt, kokonainen teksti.
Luovuus on leikkiä ja totutun yli astumista. Oma kirjoittaminen
ei ole entisellään kun kerran tälle tielle uskaltautuu. Mukaan saa
tietenkin kosolti vinkkejä omaan kirjoittamiseen. Uusia ideoita,
hahmoja ja kirjoittamisen tapoja tarttuu kaupan päälle matkaan. Jokaisella meistä on monen romaanin verran hahmoja,
kohtauksia, ihmiskohtaloita jo valmiiksi päässä. Ne täytyy vain
osata houkutella sieltä esille ja vangita paperille.
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130243K

Ti 18.15–19.45 | 25.1.–19.4.2022, 24 t
Marianna Stolbow | 87,00 €

Ti 16.30–18.00 | 25.1.–19.4.2022, 24 t
Marianna Stolbow | 87,00 €

Tavuista tarinoiksi 2

Sukupuusta tarinoiksi - sukupuuni hedelmät

Luovan kirjoittamisen jatkokurssi. Sopii syksyn kurssin käyneille
tai muuten kirjoittamista jo aiemmin kokeilleille.

Vapaa kirjoittajaryhmä, jossa tehdään harjoituksia kunkin illan
teemaan liittyen. Kirjoitetaan välillä totta ja välillä valehdellaan
armotta – niin kuin oikeat kirjailijat tekevät. Rakennetaan kirjoittaen oma sukupuu, etsitään synnyinsyli, löydetään lapsuuden
leikkejä, rakkautta ja vihaa. Kyse ei ole perinteisestä omaelämänkerrallisesta kirjoittamisesta, vaan kirjallisuusterapeuttisten
menetelmien hyödyntämisestä ylisukupolvisten teemojen ymmärtämiseksi.

130243

Nelkyt ja risana

Ti 16.30–18.00 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Marianna Stolbow | 87,00 €
Jos vielä jaksat nauraa itsellesi enemmän kuin muille, tule kaltaistesi joukkoon. Emme valmenna sinua parempaan elämään
emmekä lupaa, että kasvat ihmisenä, mutta varmasti pääset
sellaisille poluille, joilla et ole vielä käynyt. Tule kirjallisuusterapeuttiseen ryhmäämme raaputtamaan pintaa ja kirkastamaan
katsetta: kuka olen ja minne ihmeeseen menossa. Sinun ei tarvitse osata kirjoittaa hyvin tai oikein. Riittää että rakastat kirjallisuutta niin lukijana kuin kirjoittajanakin ja olet valmis työskentelemään tekstin avulla itsesi kanssa. Jokainen kertoo, lukee
ja kirjoittaa sen verran kuin huvittaa. Mukaan tarvitset kyniä ja
vihon tai laitteen, jolle kirjoittaa.

130244

Kirjoita romaani: ideasta käsikirjoitukseksi
Ke 17.00–19.30 | 15.9.–8.12.2021, 40 t
Kati-Annika Ansas | 138,00 €

Haaveiletko romaanin kirjoittamisesta? Löytyykö sinulta pöytälaatikosta tarina, jonka haluaisit saada valmiiksi, mutta kaipaat
sen kanssa apua? Tai haluaisitko tutustua tekstiisi paremmin?
Sopii sekä omasta romaanista haaveileville kuin jo pidemmälle kirjoittaneillekin. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla valmista
romaanikäsikirjoitusta, vaan keskeneräinenkin teksti, kokoelma
erilaisia tekstipätkiä, synopsis, jopa pelkkä ideakin riittää. Tärkeintä on, että sinulla on halua kirjoittaa ja oppia. Kirjoittamisen tueksi kurssilla tutustutaan erilaisiin kirjoittamisen peruskäsitteisiin, kertoja- ja kerrontaratkaisuihin, sekä opitaan muun
muassa miten rakennetaan tarinan kaari, miten luodaan henkilöhahmo ja miten kirjoitetaan dialogia.

49

KIRJALLINEN ILMAISU

130242K

KIELET

KIELET

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

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

Keskitaso, itsenäisen kielenkäyttäjän taso

Perustaso, selviytyjän taso

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.

A1

B2

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

B1

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

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

A2

Ylin taso sisältää erikoiskursseja, joilla syvennetään hyvää kielitaitoa.

Ylin taso, taitavan kielenkäyttäjän taso

Ymmärrät selkeää ja yksinkertaista puhetta ja tekstiä. Selviät
yksinkertaisissa puhetilanteissa. Ääntäminen voi tuntua vaikealta. Kieliopissa on vielä korjattavaa, mutta tunnet perusasiat.

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.
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ARABIA

120201 ● Verkkokurssi

120500

Arabia, alkeet

Albanian kieli ja kulttuuri
– matkustamme Albaniaan, verkossa

Pe 17.00–18.30 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Mikko Hakalin | 84,00 €

Ke 18.00–19.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Valbona Qerimi | 84,00 €

Taso A1.1 Lähtötaso 0. Opetellaan kirjoittamaan ja lukemaan
arabiaa sekä muodostamaan helppoja arkipäivän tilanteissa
tarvittavia lauseita. Tutustumme myös arabialaisen kielialueen
maihin ja kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi käytetään myös 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.

Taso A1.1. Kurssi on suunnattu kaikille Albanian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Matkustetaan Albaniaan verkossa ja
tutustutaan albanian kieleen ja kulttuuriin. Opitaan albanian
kielen perusteita, jokapäiväisiä sanontoja sekä maantietoa.
Opetuskielet albania, englanti ja suomi. Opettajan oma materiaali.

120215 ● Verkkokurssi

120501 ● Verkkokurssi

Albanian kieli ja kulttuuri, jatkokurssi verkossa

Arabia, alkeiden jatko verkossa

To 17.30–19.00 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Valbona Qerimi | 84,00 €

Ke 19.00–20.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Mikko Hakalin | 84,00 €

Taso A1.2. Kurssi sopii albanian alkeet jo osaaville. Jatketaan
tutustumista albanian kieleen. Opitaan albanian kielen perusteita, sanastoa ja jokapäiväisiä sanontoja. Kurssilla tutustutaan
myös kulttuuriin ja tapoihin. Opetuskielet albania, englanti ja
suomi. Opettajan materiaali.

Taso A1.2. Kurssi on jatkoa kevään alkeiskurssille. Aloitamme
oppikirjan kappaleesta 13. Tutustumme myös arabialaisen kielialueen maihin ja kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi käytetään myös
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.
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KIELET

ALBANIA

KIELET

120502 ● Verkkokurssi

120860 ● Verkkokurssi

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Mikko Hakalin | 84,00 €

Ke 17.00–19.15 | 13.10.–8.12.2021, 27 t
Marja Juhola | 93,00 €

Arabia, puhekielen jatkokurssi verkossa

Englannin intensiivinen kertauskurssi verkossa

Taso A1.2. Opetellaan lukemaan ja puhumaan arabiaa sekä
muodostamaan helppoja arkipäivän tilanteissa tarvittavia lauseita. Tutustumme myös arabialaisen kielialueen maihin ja
kulttuuriin. Kurssi on jatkoa kevään alkeiskurssille. Opiskelijalta
edellytetään arabian kirjoitusjärjestelmän auttavaa hallintaa ja
kykyä ymmärtää yksinkertaisia tervehdyksiä ja lauseita. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia.

Taso A2-B1. Tämä tehokurssi on suunniteltu opiskelijoille, jotka haluavat aktivoida omaa kielitaitoaan. Kurssiin sisältyy viikoittaiset etätunnit ja oppimistehtävien tekoa itsenäisesti sekä
pienryhmissä. Oppimistehtävien kautta kertaamme ja harjoittelemme kielen rakenteita sekä sanastoa. Etätunneilla teemme paljon suullisia harjoituksia ja aktivoimme opittua. Kurssin
käytyäsi pystyt ymmärrettävästi kommunikoimaan arkielämän
tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Osaat käyttää englannin kielen perusrakenteita.

ENGLANTI

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssilla saat valmiuksia suoriutua ammattikorkeakoulujen tutkintoihin kuuluvista englannin opinnoista. Kurssi sopii myös kaikille, jotka haluavat vahvistaa englannin kielen
osaamistaan. Kurssiin kuuluu 27 tuntia verkko-opetusta sekä
opiskelijan itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä (työtä
yhteensä 81 tuntia). Kurssi arvioidaan hyväksytty–hylätty asteikolla ja se vastaa kolmea opintopistettä. Tältä kurssilta on
mahdollisuus saada merkintä Koski-tietovarantoon.

120803

Everyday English, Kivikossa

Kivenkolo, Kivikonkaari 11
Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Asta Kantola | 75,00 €
Taso A1. Englannin kurssi sinulle, joka olet joskus opiskellut
englannin alkeita, mutta kaipaat kertausta. Kurssilla keskitytään
suullisen kielitaidon kehittämiseen. Opit kertomaan itsestäsi,
työstäsi ja harrastuksistasi, opit myös varaamaan matkalippuja
ja hotellihuonetta. Harjoittelemme ostoksilla tarvittavaa sanastoa ja opettelemme kysymään tietä ja antamaan neuvoja. Myös
perusrakenteita (yleis- ja kestopreesens, artikkelin käyttö, paikan prepositioita) harjoitellaan niin suullisten kuin kirjallistenkin
harjoitusten avulla. Oppikirja: Everyday English 1.

HUOMAA MYÖS DANCE MEDITATION S. 80,
GOOD MORNING YOGA JA
CLARITY FLOW YOGA KIVIKKO S. 92
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pronomineja, kuten datiivia ja akkusatiivia. Paljon kirjallisia ja
suullisia harjoituksia. Oppikirja: Kaasinen – Laine – Leman – Saló
i Nevado: ¡Fantastico! 2, kpl 5–10

121105

Espanja, alkeet

121115

Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Jorge Alvarez | 84,00 €

Espanja IV

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Jorge Alvarez | 84,00 €

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opiskellaan espanjaa aivan alkeista.
Monipuolinen materiaali sisältää niin tekstejä ja kielioppia kuin
kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä. Oppikirja:
Kaasinen – Laine – Leman – Saló i Nevado: ¡Fantástico! 1, kpl 1–6.

Taso B1. Sopii opiskelijoille, jotka ovat jo opiskelleet perfektirakenteita. Tällä kurssilla jatkamme gerundi- sekä futuuriaikamuotoa. Paljon kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Aloitamme opiskelemaan menneitä aikamuotoja: säännölliset ja epäsaannolliset
imperfektit ja säännölliset preteritit. Oppikirja: Kaasinen – Laine
– Leman – Saló i Nevado: ¡Fantastico! 2, kpl 10–12 ja ¡Fantástico! 3 alkuosaa.

121107

Espanja, alkeet Kivikossa

Kivenkolo, Kivikonkaari 11
Ke 18.45–20.15 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Sami Salonen | 75,00 €

121123

Taso A.1.1. Lähtötaso 0. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee yleisimmät tervehdykset ja hän tuntee säännöllisten verbien taivutuksen preesensissä. Opiskelija osaa espanjan yleisimmät adjektiivit. Lisäksi hän kykenee asioimaan kaupassa ja
kahvilassa. Kurssin sisältö: Tervehdykset, esittäytyminen, matkailusanastoa, verbioppia, adjektiiveja ja lukusanat 0–100. Paritehtäviä ja puhutun kielen harjoittamista. Tunneilla kuunnellaan
espanjankielistä musiikkia. Kurssi etenee rauhallisesti.

Espanja VI

Ma 18.40–20.10 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Jorge Alvarez | 84,00 €
Taso B1. Sopii noin 3,5–4 vuotta opiskelleille ja kertaajille, jotka
ovat jo opiskelleet preesensin, perfektin, gerundin ja futuurin.
Jatketaan menneistä aikamuodoista: imperfektin ja preteritin
ero ja pluskvamperfekti. Harjoitellaan myös opittuja pronomineja. Aloitetaan myös subjunktiivin preesensmuotoa, sen teoriaa ja käyttöä. Oppikirja: Álvarez – Kaasinen – Kurhinen – Laine:
¡Fantastico! 3, kpl 10–12 ja ¡Fantástico! 4, kpl 1–3.

121110

Espanja III

Ma 17.00–18.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Jorge Alvarez | 84,00 €

HUOMAA MYÖS TALLER DE RELAJACIÓN Y
MEDITACIÓN EN ESPAÑOL S. 73, PASO A PASO – OPI
ESPANJAA LIIKKUEN S. 86, YOGA EN ESPAÑOL S. 90

Taso A2. Kurssi sopii niille opiskelijoille, jotka ovat jo oppineet
preesens- ja perfektirakenteita. Uusi aihe tällä kurssilla on refleksiiviaikamuoto. Kertaamme aikaisemmin opittuja objekti53

KIELET

ESPANJA

KIELET

121130

kieliopin monipuolisempaan käyttöön sekä kirjallisesti että suullisesti. Runsaasti erilaisia kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia. Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1 kpl
17-20 s. 318–. Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana
Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.

Espanja, keskustelu

To 17.00–18.30 | 9.9.–2.12.2021, 24 t
Leonardo Sevilla | 84,00 €
Taso B1. Recuerda y amplia tu 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.

121425

Heprea VII

Ma 17.00–18.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Mila Westerberg | 84,00 €

121140

Taso A2.1. Keskitytään heprean kielen monipuoliseen käyttämiseen eri konjugaatioissa. Opiskelija saa valmiudet verbien taivuttamiseen imperfektissä sekä oman tekstin luovaan tuottamiseen.
Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part
1 kpl 25–28 s. 421–. Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.

Espanja, intensiivijatko

Pe 17.00–20.10, La 10.00–15.30 | 10.–11.9.2021, 10 t
Jorge Alvarez | 55,00 €
Tiivis paketti, jolla käydään läpi alkeiskurssin kevään osuus ja joka
antaa valmiuden jatkaa syksyn Espanja III -kurssilla. Sopii myös
kertaajille. Sopii opiskelijoille, jotka ovat jo opiskelleet ja osaavat
preesensaikamuodon (säännölliset, epäsäännölliset, ja vokaalimuutos). Käsittelemme säännöllisiä ja epäsäännöllisiä perfektiaikamuotoja sekä adjektiivien vertailumuotoja ja datiivia. Oppikirja: Kaasinen – Laine – Saló i Nevado: ¡Fantastico! 2, kpl 1–5.

121430

Heprea, edistyneet

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Mila Westerberg | 84,00 €
Taso B1.1. Hyvät perustiedot omaaville, paljon keskustelua ja
ajankohtaisaiheita sekä oman tekstin tuottamista ja analyysia.
Tavoitteena 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 4–6 s. 80–. Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä
saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista. Kurssin opetuskerroista osa toteutetaan lähiopetuksena
ja osa etäopetuksena. Ensimmäinen kerta 14.9. lähiopetuksena.

HEPREA
121415

Heprea V

Ma 18.40–20.10 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Mila Westerberg | 84,00 €
Taso A1.3. Heprean peruskielioppia monipuolisesti. Tavoitteena
on, että opiskelija saa valmiuksia sujuvampaan kielenkäyttöön
arkipäivän erilaisissa tilanteissa sekä uuden sanaston ja perus-
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ITALIA

121901 ● Verkkokurssi

122000

Ma 18.00–19.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Kristinn Sigurdsson | 84,00 €

Ti 18.40–20.10 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Bambi Stassi | 84,00 €

Islanti, alkeiden jatko verkossa

Italia, alkeet

Taso A1.1 Opettelemme puhumaan kuin viikingit! Kaukana pohjoisessa Atlantin valtamerellä on pieni saari, missä puhutaan
vanhaa kieltä, jota puhuu alle puoli miljoonaa ihmistä. Opiskellaan perussanastoa, ääntämistä ja kielioppia, tavoitteena
on selviytyä käytännön päivittäisissä kielenkäyttötilanteissa.
Tutustutaan myös islantilaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Opetuskielet suomi ja englanti. Oppikirja: Sólborg Jònsdóttir & Þorbjörg Halldórsdóttir: Íslenska fyrir alla 1, kpl 9–10. Sólborg Jònsdóttir & Þorbjörg Halldórsdóttir: Íslenska fyrir alla 2, kpl 1–5.

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tervetuloa Italian ihmeelliseen maailmaan! Aloitamme aivan alkeista ja tavoitteena on oppia sanastoa ja kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa.
Käydään perusteellisesti läpi kielioppia ja tutustaan italialaiseen
kulttuuriin. Ääntämiseen kiinnitetään huomiota ja harjoittelemme myös puhumaan rohkeasti ääneen. Saat aimoannoksen
kulttuuria, kielitietoa ja italialaista eleganttia elämää! Oppikirja:
Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1, kpl 1–4.

121930

Italia, alkeiden jatko

122001

Islanti V

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Bambi Stassi | 84,00 €

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Kristinn Sigurdsson | 84,00 €

Taso A1.1. Jatketaan italian kielen perusteiden opiskelua. Sopii
jos olet opiskellut Italian alkeet -kurssin tai sinulla on vastaavat
taidot hallussa. Laajennamme sanavarastoa ja teemme paljon
suullisia harjoituksia. Kieliopissa tutustumme menneeseen aikamuotoon, jatkamme verbien taivutusharjoituksia ja opettelemme syvemmin artikkeleiden käyttöä. Kurssilla myös syvennetään Italian kulttuurituntemusta. Oppikirja: Imperato, Kuusela &
Meurman: Bella Vista 1, kpl 4–8.

Taso B2.1. Jatkoryhmä, joka on tarkoitettu islannin kieliopin läpikäyneille. Painopisteenä käytännön päivittäinen kielenkäyttö ja
tavoitteena kehittää kykyä keskustella kasvavalla sanavarastolla
ja lisätä islannin kieliopin hallintaa. Oppikirja: Sólborg Jònsd &
Þorbjörg Halldórsd: Íslenska fyrir alla 4, kpl 6–7. Lisämateriaalia:
Uutisia, artikkeleita ja kulttuuriaiheita. Kuvauksia islantilaisesta
kulttuurista.
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KIELET

ISLANTI

KIELET

122015

122049

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone | 84,00 €

To 17.00–18.30 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone | 84,00 €

Italia III

Italialainen iltapäivä

Taso A1.3. Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on
oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä
kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 2 vuotta opistossa opiskelleille. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa suunnitelmistaan
ja perheestään, ostaa junalippuja, kertoa menneistä tapahtumista
ja lomanvietosta sekä tietää sääilmaukset, pyhimykset ja nimipäivät. Kieliopista opiskelija osaa painottomat akkusatiivipronominit,
prepositioiden ja määräisten artikkeleiden yhdistelmät, sidossanat, partitiivisen artikkelin sekä partikkelin ne. Oppikirja: Imperato
– Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 11–12.

Taso B.1. Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on,
että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä
tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon keskustelu- ja
kuunteluharjoituksia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä
monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa
opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kieliopista kertaamme infinitiiviä käyttäviä
rakenteita, relatiivipronomineja, adjektiiveja sekä refleksiiviverbien passiivista käyttöä. Aihepiirit: imparare per hobby, educazione permanente, viaggiare, reclami per disservizi, mezzi di
trasporto, ambiente. Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 1–2. Kustantaja: Alma Edizioni.

122020

122055

Italia V

Italia, helppo keskustelu

To 18.35–20.05 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone | 84,00 €

To 15.15–16.45 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone | 84,00 €

Taso A2.2. Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena
on oppia kertomaan tottumuksista ja tavoista sekä menneistä
tapahtumista ja kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä
italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 4
vuotta opistossa opiskelleille. Kurssin käytyään opiskelija osaa
kertoa menneistä tapahtumista sekä kuvailla tottumuksia ja
taustoja. Opiskelija osaa myös kertoa arkipäivän sattumuksista
sekä lomanviettotavoista ja tietää italialaisen joulun viettotapoja. Kieliopista opiskelija osaa imperfektin ja perfektin käyttöerot sekä verbien merkityserot, pluskvamperfektin, kestoimperfektin sekä lisää prepositioiden käyttötapoja. Oppikirja:
Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 5–6.

Taso A2.2. Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4–5
vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen
sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja
artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Kurssin
materiaalina opettajan monisteet.
HUOMAA MYÖS INTRODUZIONE ALLE BASI DELLA
MEDITAZIONE – MEDITAATION PERUSTEET ITALIAKSI S. 73
56

infinitiivi -rakennetta, imperfektin ja perfektin eroja sekä pluskvamperfektiä. Aihepiirit: patrimonio artistico e naturalistico,
bioedilizia, stili di vita e consumi, città e sviluppo sostenibile,
cinema e lettura. Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti:
Chiaro! B1, kpl 7–8. Kustantaja: Alma Edizioni.

Italia, Caffè Italiano

La 10.30–12.00 | 18.9.–18.12.2021, 24 t
Alberto Basili | 84,00 €
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.

JAPANI
122305

Japani, alkeet

122080

Pe 17.00–18.30 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Sointu Huvinen | 84,00 €

Italia, Mondo italiano: cultura e civilizzazione
Ma 18.40–20.10 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Alberto Basili | 84,00 €

Tervetuloa opiskelemaan japania! Aloitamme nollasta, joten
taso sopii aivan vasta-alkajille. Kurssin jälkeen tunnistat hiragana-merkistön, osaat esitellä itsesi ja läheisesi lyhyesti sekä
asioida pienimuotoisesti kahvilassa ja lipunmyynnissä. Lisäksi
tunnet hieman japanilaista kulttuuria. Oppimateriaali: Michi 1 –
Tie japanin kieleen.

Taso B1.1. Noin 5–6 vuotta opistotasolla 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.

122306

122090

Junalla Japanissa

Italian kielioppia ja keskustelua

Pe 17.00–18.30 | 3.–10.9.2021, 4 t
Sointu Huvinen | 20,00 €

Ti 18.35–20.05 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Kaarina Jumisko-Puzone | 84,00 €

Taso A1-A2. Japani on erinomainen maa junamatkustukseen.
Tällä lyhytkurssilla tutustumme maan rataverkkoon, matkakohteisiin, joihin pääsee junalla, sekä konkreettiseen junilla liikkumiseen. Kurssin jälkeen tunnet japanilaisia radanvarsikohteita,
osaat ostaa ja lukea junalippuja sekä tulkita joitakin asema- ja
junakuulutuksia. Aiemmasta japanin osaamisesta on hyötyä,
mutta se ei ole pakollista. Opettajan materiaali.

Taso B1.2. Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen
aiemmin opittuja kielioppiasioita. Sopii kaikille kieltä pitkään
harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Kieliopista kertaamme konjunktiivia, ehtolauseita, passiivia, per +
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122315

kertoa, mitä teet paraikaa. Pystyt myös kysymään ja neuvomaan
tietä yksinkertaisesti ja puhumaan säästä Opiskelijoiden toiveiden mukaan saatamme tutustua myös joihinkin kanji-merkkeihin.

Japani II

To 17.00–18.30 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Sointu Huvinen | 84,00 €

KARJALAN KIELI

Taso A1.1. Tervetuloa jatkamaan japanin parissa! Sopii noin
vuoden kieltä opistossa opiskelleille. Kurssin jälkeen osaat kuvailla asioita adjektiivein, kertoa yksinkertaisesti arjestasi sekä
asioiden sijainneista. Lisäksi tunnistat ja osaat lukea muutamia
kanji-merkkejä ja tunnet hieman japanilaista kulttuuria. Oppimateriaali: Michi 1 – Tie japanin kieleen kpl 7 → sekä Basic Kanji
Book vol.1.

122405 ● Verkkokurssi

Karjalan kieli, alkeet verkossa

Pe 13.00–14.30 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Daria Markelova | 84,00 €
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

122330

Japani III-IV

To 18.40–20.10 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Sointu Huvinen | 84,00 €

122409 ● Verkkokurssi

Aamukarjalaa verkossa, alkeiden jatko

Taso A1.2 – A2.1. Tervetuloa japanin jatkokurssille! Tämä kahden
taitotason fuusiokurssi sopii kahdesta kolmeen vuotta japania
opistossa lukeneille. Kurssin jälkeen osaat kertoa arjestasi ja
tulevaisuudensuunnitelmistasi, puhua säästä, ja tunnet jonkin
verran tuttavallista puhetyyliä. Oppimateriaali: Michi 1 – Tie japanin kieleen kpl 12 →, Michi 2 – Vuosi Japanissa kpl 3 →, Basic
Kanji Book vol.1 kpl 7 → ja kpl 12 →.

Ke 9.00–10.30 | 15.9.–9.12.2021, 24 t
Daria Markelova | 84,00 €

Taso A1.2. Jatkamme tutustumista vienankarjalan kielioppiin
ja kielen perusrakenteisiin. Kurssilla luetaan tekstejä, tehdään
harjoituksia ja keskustellaan. Mukana myös kuvia ja musiikkia
Karjalasta. Oppikirja: Olga Karlova: Vienankarjalan alkeiskuršši

122340

122445 ● Verkkokurssi

Japanin kertauskurssi III

Karjalan kieli, jatkokurssi

To 17.00–20.10 | 19.8.–9.9.2021, 16 t
Sointu Huvinen | 63,00 €

Ti 9.00–10.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Daria Markelova | 84,00 €

Taso A1.2-A2.1. Tervetuloa kertailemaan japania pitkän kesän
jälkeen! Sopii 2–3 vuotta japania opistotasolla opiskelleille. Tämän intensiivisen kertauskurssin jälkeen osaat esittää kohteliaita pyyntöjä tai käskyjä, tarjota apuasi ja ottaa sitä vastaan sekä

Taso B2.1.–C1.2. Sopii noin kolme vuotta opistotasolla karjalan kieltä lukeneille ja kertaajille, mutta tervetulleita ovat myös
kaikki karjalan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet. Jatkamme
vienankarjalan opiskelua ja karjalaiseen kulttuuriin tutustumis58

123310 ● Verkkokurssi

Latina, alkeet verkossa

Pe 16.00–17.30 | 17.9.–11.12.2021, 24 t
Mattia Retta | 84,00 €

KREIKKA

Taso A1.1.Lähtötaso 0. Opiskelijat oppivat kielen perusteita ja
tutustuvat antiikin maailmaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämään. Opettajan avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen
suomen kieleen ja kulttuuriin. Oppikirja: Kallela – Palmén: Clavis
Latina 1 (teksti- ja harjoituskirja).

122965

Kreikka II

Pe 16.30–18.00 | 10.9.–3.12.2021, 24 t
Evangelos Velentzas | 84,00 €
Taso A1.2. Sopii hieman kreikkaa osaaville. Harjoittelemme
lukemista, tekstin- ja kuullun ymmärtämistä, opimme myös
matkailijalle hyödyllistä sanastoa. Kirjoitamme omia tekstejä ja opettelemme selviämään helpoista arkitilanteista, kuten
matkustamisesta ja ostoksista, harjoitellen kreikan puhumista
lyhyissä keskusteluissa. Oppikirja: Ellinika A, kpl 6–8.

123300 ● Verkkokurssi

Latina IV

Ma 15.15–16.45 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Mattia Retta | 84,00 €
Taso A1.3. Jatketaan latinan perusrakenteiden opiskelua ja roomalaiseen kulttuuriin tutustumista. Kurssilla opiskellaan kielioppia ja lauseenmuodostusta, mutta myös normaalia kielenkäyttöä. Tavoitteena on ymmärtää helppoa latinankielistä tekstiä ja
oppia siihen tarvittavaa kielioppia. Oppikirja: Kallela – Palmén:
Clavis Latina 2 (teksti- ja harjoituskirja), kpl 1–3.

122970

Kreikka, keskustelu

To 18.35–20.05 | 9.9.–2.12.2021, 24 t
Evangelos Velentzas | 84,00 €
Taso B1. Laajennamme sanavarastoa ja opimme puhumaan
kreikkaa sujuvammin monipuolisista aiheista. Opiskelijat 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!
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ta. Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä, tehdään harjoituksia, keskustellaan, katsotaan videoita ja kuunnellaan musiikkia. Samalla aktivoidaan ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirja: Zaikov
Pekka: Karjalan kielen kielioppi.
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LATVIA

NORJA

123302 ● Verkkokurssi

129803 ● Verkkokurssi

Latvia, alkeet verkossa

Norjan kielen ja kulttuurin intensiivinen
alkeiskurssi verkossa

Ke 17.30–19.00 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Pauls Balodis | 84,00 €

La 10.30–14.00, Su 10.30–14.00 | 25.9.–10.10.2021, 16 t
Hanna Kuosmanen | 58,00 €

Taso A1.1 Lähtötaso 0. Oletko käynyt Latviassa? Oletko nähnyt
Latvian pääkaupungin Riian, joka on perustettu vuonna 1201 ja
joka on kuuluisa viehättävästä jugend-arkkitehtuuristaan? Opiskele latvian kielen perusteet, jotta voit tuntea olosi vapaaksi
Latviassa – puhua perheestä, matkustamisesta, tilata ruokaa
kahvilasta, kaupasta ja torilta. Puhumme kaikista näistä aiheista
latvian kielen alkeiskurssilla. Tervetuloa! Oppikirja: Auzina, I: Laipa. Latviešu valoda A1 sekä tehtävävihko Laipa. Latviešu valoda
A1 Darba burtnīca. Oppikirja tilattavissa verkosta. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Rozentāls-seura ry:n kanssa

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tutustumme norjan kielen perusrakenteisiin ja norjalaiseen kulttuuriin. Opettelemme selviytymään
arkipäivän tilanteissa. Maksuton oppimateriaali netissä. Lisäksi
opettajan omaa materiaalia.

PERSIA
129805 ● Verkkokurssi

Beginners' Persian, online

Ti 18.00–19.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Mohsen Nasrolahi | 84,00 €

LIETTUA

Taso A1.1.Starting level 0. Welcome to Persian course! Designed for the students who are interested in Persian language.
You will learn how to introduce yourself and others in Persian,
how to react in different situations and places including shops,
airports, hospitals, parties and etc. In fact, the course emphasizes the situational-based learning which helps students make
proper conversations in different occasions. This course also
concentrates on required vocabularies and grammar. The students will also get familiar with some aspects of Persian culture
and traditions. The auxiliary language in this course is English.
Opetuskielenä englanti, tukikielenä suomi.

123401 ● Verkkokurssi

Liettua, alkeet verkossa

To 19.00–20.30 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Mikko Hakalin | 84,00 €
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Opiskelemme kielen perusteet sekä tutustumme maahan ja kulttuuriin. Opettelemme kieliopin alkeet
ja puhekielen perusasiat. Käymme läpi yhden oppikirjan kappaleen jokaisella kokoontumiskerralla. Oppimateriaali sovitaan
opettajan kanssa ensimmäisellä tapaamisella
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opistotasolla opiskelleille. Teemme runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat kuvailla
portugaliksi yksinkertaisia arkielämän tapahtumia, elämänvaiheita ja olosuhteita menneessä ajassa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tunnistat indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin ja osaat selittää niiden käyttöeroja
yksinkertaisten esimerkkien avulla. Oppikirja: Melo e Abreu &
Siimes:Descobertas 2, kpl 1–2.

PORTUGALI
Portugalin kurssit alkeista tasolle VI toteutetaan hybridiopetuk
sena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti
myös etänä

123500 ● Verkkokurssi

Portugali, alkeet

Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Eriikka Reko | 84,00 €

123530 ● Verkkokurssi

Portugali IV

Taso A1.1. Uusi alkeiskurssi! Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys
kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Teemme runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan
myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin. Osaat esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä
vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin
ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa. Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas
1, kpl 1–2 sekä opettajan jakama materiaali.

Pe 15.45–17.15 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Eriikka Reko | 84,00 €
Taso A2.2-B1.1. Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada
kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Nyt on
erinomainen hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme
uuden materiaalin alusta. Tämä syventävän tason kertauskurssi
on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti
kieliopin perusrakenteita aivan alusta alkaen. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita rakenteita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan. Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä
sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi
ja muista monipuolisesti ja sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti. Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes:Descobertas 1, kpl 1– 4.

123510 ● Verkkokurssi

Portugali III

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Eriikka Reko | 84,00 €
Taso A2.1. Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Nyt
on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme oppikirjan toisen osan alusta. Sopii noin kaksi vuotta portugalia
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123540 ● Verkkokurssi

portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä aiheista. Osaat ilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin. Osaat myös referoida portugalinkielisten
tekstien sisältöjä suullisesti. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti
myös etänä.

Portugali V

Ma 17.00–18.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Eriikka Reko, HuK | 84,00 €
Taso A2.2-B1.1. Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan
ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan ja hiotaan. Sekä oppikirja
että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa
matkailuun liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Osaat kuvailla
matkailutottumuksiasi portugaliksi entistä monipuolisemmin
ja idiomaattisemmin. Osaat entistä paremmin eritellä konjunktiivin preesensin ja perfektin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä
omissa kirjallisissa tuotoksissasi. Sanavarastosi on rikastunut
entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl
4–5. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on
edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä.

123599 ● Verkkokurssi

Basic Conversational Brazilian Portuguese

Tu 18.00–19.30, Th 18.00–19.30 | 19.10.–2.12.2021, 24 t
Arthur Waldmann | 84,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.
A.1.1. Starting level 0. Learn conversational Brazilian Portuguese interactively by dealing with daily routine situations such
as: Meeting new people, food shopping at the street market,
scheduling a meeting and work meetings, travelling and going
to the beach, restaurant or bar. There are some basics that we
will have to go through before starting conversation, but I promise I will do it in a creative and fun way: basic pronunciation,
personal pronouns, conjugation of verbs and basic sentence
structures. Oh, and there will be some slang, mostly from Rio
de Janeiro. Opetus englanniksi ja brasilianportugaliksi.

123550 ● Verkkokurssi

Portugali VI

Ma 18.40–20.10 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Eriikka Reko | 84,00 €
Taso B1.2–B2.2. 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. Kurssin jälkeen osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi.
Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi
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123830

123821

Ranskan alkeet – Chez Olivier

Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Katriina Kurki | 84,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Lähde mukaan oppimaan tai kertaamaan ranskan kieltä alusta asti! Oppikirjana Chez Olivier 1, joka
vie sinut Nizzaan ja Pyreneille. Kurssin aikana tutustut ranskan
kielen ääntämiseen, perusilmauksiin ja hyödylliseen sanastoon.
Kurssilla etenemme rauhalliseen tahtiin, mutta opimme käyttämään kieltä alusta asti helppojen pari- ja kuunteluharjoitusten
avulla. Oppikirja: Chez Olivier 1, Finnlectura

Oletko jo opiskellut ranskaa ja haluat parantaa kielitaitoasi?
Tervetuloa mukaan! Sopii vähintään neljä vuotta opistotasolla
ranskaa lukeneille ja kertaajille. Tällä keskustelupainotteisella
kurssilla käyt läpi arkipäivän tilanteita ja opit ymmärtämään
ranskaa kuunteluharjoitusten avulla. Tutustut ranskalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sanavarastoa kerraten ja laajentaen.
Kurssimateriaalissa painottuvat erilaiset arkipäivän vuorovaikutustilanteet ja niihin sopivat ilmaukset. Kurssi sisältää paljon
myös opettajan omaa materiaalia. Rakenteita kerrataan opiskelijoiden toiveiden mukaan! Oppikirja: Communication en dialogues. Niveau intermédiaire, Clé international, noin kappaleesta
15 eteenpäin.

Communication en Dialogues

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Katriina Kurki | 84,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

123825 ● Verkkokurssi

Ranska, alkeiden jatko, verkkokurssi
Pe 17.00–18.00 | 10.9.–3.12.2021, 16 t
Maria Kontu | 63,00 €

123855

Ranska, Monde francophone

Taso A1.2. Tervetuloa opiskelemaan etänä ranskaa! Sopii noin
vuoden ranskaa opiskelleille. Opit muodostamaan kysymyksiä,
käyttämään omistuspronomineja ja adjektiiveja sekä tekemään
erilaisia kielteisiä lauseita. Teemoina on ostosten teko ja ravintolassa asioiminen. Kiinnitämme paljon huomiota oikeaan ääntämiseen. Kurssiin kuuluu perjantaiset etätunnit Zoomissa klo
17–18 sekä oppilaan itsenäisesti tekemä, n.20–30 min. tehtäväpaketti (sisältää mm. opettajan opetusvideoita) ennen seuraavaa oppituntia. Kurssin seuraaminen edellyttää atk-perusteiden tuntemista ja sähköisen alustan käyttötaitoa. Oppikirja:
Escalier 1 kpl 5-.

To 18.40–20.10 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Alberto Basili | 84,00 €
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!
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SAKSA
124425

HUOMAA MYÖS 124712 SUOMEN KIELTÄ
JA DIGITAITOJA MAAHANMUUTTAJILLE S. 22

Saksa, Konversation

Ma 17.00–18.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Claire Scheunemann | 84,00 €
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.

SUOMEA ULKOMAALAISILLE
- FINNISH FOR FOREIGNERS
124700 ● Verkkokurssi

Beginners' Finnish 1, online

SOMALI

Ke 18.15–19.45, Pe 15.30–17.00 | 15.9.–10.12.2021, 48 t
Anastasia Monastyreva | 118,00 €

124510 ● Verkkokurssi

Level A1.2-A1.3. Starting level 0, but students must be able to
read and write 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, ch 1–5. N.B:
The course will be held online on the Zoom platform.

Somali, alkeet verkossa

Ke 18.00–19.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Nimco Noor | 84,00 €
Taso A1.1 Lähtötaso 0. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat
somalin kielen peruskielioppia ja -sanavarastoa. Harjoittelemme lisäksi tervehdyksiä, muita käytännöllisiä arkipäivän ilmaisuja, ääntämistä ja lukusanoja. Opit myös kertomaan itsestäsi,
hoitamaan asioinnin mm. kahvilassa ja hoitamaan muita käytännön puhetilanteita. Somalin kielen ohella opit asioita somalialaisesta kulttuurista. Opettajan omat materiaalit. Tervetuloa
opiskelemaan somalin kielen alkeita!

Taso A1.2-A1.3. 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, kpl 1–5.
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kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, päivän kulku, kello. Vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, verbityypit, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit
ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi,
omistusrakenne, partitiivi. Jatkamme suomen kielen opiskelua
tasolle A1.3+/A2.1-. Samalla opiskelemme luonnollista kommunikaatiota ja harjoittelemme paljon. Opetuskielenä on suomi,
apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1 (2020), kpl 6–9.
Kurssi pidetään Zoomissa.

14.9.–9.12.2021, 48 t | Maarit Halme | 118,00 €
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 langua
ge 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 raken
teeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollis
ta kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on
suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti.
Oppikirja: Gehring –Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu
laitos, kpl 1–5.

124707

Suomi, intensiivi II

Ke 17.00–18.30, Ma 17.00–18.30 | 13.9.–13.12.2021, 48 t
Maarit Halme | 118,00 €
Taso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii
sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia
harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta
tai kertaamaan! Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 6–9.

124705
Suomi, Beginners' Finnish, iltapäiväkurssi
Ti 14.45–16.15, To 14.45–16.15

124704
Suomi, Beginners' Finnish

124710

Ti 18.40–20.10, To 18.40–20.10

Suomi, intensiivi III

Ti 17.00–18.30, To 17.00–18.30 | 14.9.–9.12.2021, 48 t
Maarit Halme | 118,00 €

124706 ● Verkkokurssi

Beginners' Finnish 2, online

Taso 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.

Ti 15.30–17.00, To 15.30–17.00 | 14.9.–9.12.2021, 48 t
Anastasia Monastyreva | 118,00 €
Taso A1.2+/A1.3. Sinä osaat jo seuraavat asiat: tutustuminen,
tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet,
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124715

métodos para comprender el idioma finés. Haremos un repaso
de la segunda mitad del libro Suomen Mestari 1 (versión vieja)
y trabajaremos con otros materiales del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 17.00 a 18.30 con Google Meets
y además las sesiones serán grabadas y siempre accesibles a
cualquier hora. Curso de continuación del nivel 1. Este curso es
recomendado para principiantes (A1-A1.2). Bienvenidos!

Suomi, intensiivi IV

Ma 18.40–20.10, Ke 18.40–20.10 | 13.9.–13.12.2021, 48 t
Maarit Halme | 118,00 €
Taso A2.2. Tämä kurssi sopii puolitoista vuotta suomen opiskelleille. Kirja laajentaa perussanavarastoa ja opettaa ilmaisemaan
itseä eri aikamuodoissa, arjessa ja juhlassa. Oppikirja: Gehring
– Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 5–8. Lähtötaso A 2.1.

124732 ● Verkkokurssi

Finés en Español nivel 3 en linea

124716 ● Verkkokurssi

Ma 18.45–20.15, Ke 18.45–20.15 | 13.9.–24.11.2021, 40 t
Giovanni Ciet | 102,00 €

Intermediate Finnish 1, online

Ti 17.30–19.00, To 17.30–19.00 | 14.9.–9.12.2021, 48 t
Anastasia Monastyreva | 118,00 €

¡Ven a aprender finlandés en tu lengua! Todo será más claro!
Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos. El profesor explica las cosas en español
y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma
finés. Haremos un repaso de la primera mitad del libro Suomen
Mestari 2, además trabajaremos con otros materiales y textos
del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 18.45 a
20.15 con Google Meets y además las sesiones serán grabadas
y siempre accesibles a cualquier hora. Curso de continuación
del nivel 2. Este curso es recomendado para principiantes o
nivel intermedio (A1.2-A2). Bienvenidos!

Taso A2.2. Sinä osaat jo suomen kielen alkeet, kuten: verbityypit, preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivi,
3. ja 4. infinitiivi, i-monikko. Jatkamme suomen kielen opiskelua
tasolle B1.1. Samalla opiskelemme luonnollista kommunikaatiota ja harjoittelemme paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja:
Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 3, kpl 1–4.

SUOMEA ESPANJANKIELISILLE
124731 ● Verkkokurssi

Finés en Español nivel 2 en linea

124733 ● Verkkokurssi

Ma 17.00–18.30, Ke 17.00–18.30 | 13.9.–24.11.2021, 40 t
Giovanni Ciet | 102,00 €

Finés en Español nivel 4 en linea

Ma 20.30–22.00, Ke 20.30–22.00 | 13.9.–24.11.2021, 40 t
Giovanni Ciet | 102,00 €

El primer curso fue un éxito, así que ven a aprender finlandés
en tu lengua! Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y
la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El
profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores

¡Ven a aprender finlandés en tu lengua! Todo será más claro! Nos
enfocaremos sobre todo en la comprensión de textos a través
de la traducción y análisis gramatical de ellos. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificulta66

Suomi 2 thainkielisille (A1.3–A2.1), verkossa

Ma 18.00–19.30, Ke 19.00–20.30 | 13.9.–13.12.2021, 48 t
Supaporn Lappalainen | 118,00 €
Opimme kommunikoimaan arkielämän tilanteissa, esimerkiksi
matkailu, vapaa-aika ja harrastukset sekä terveydentila ja sairastaminen. Lisäksi opit kertomaan, mitä teit menneisyydessä
(imperfekti). Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Oppikirja: Suomen
mestari 2, kpl 1–4. Opetuskieli: suomi, thai.

SUOMEA THAINKIELISILLE
124791 ● Verkkokurssi

เรียนภาษาฟิ นนิ ช2 (บรรยายภาษาไทย)(เรียนออนไลน์ )
เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ ต่างๆ ในชีวต
ิ ประจำ�วัน เช่น การ
เดินทางช่วงวันหยุด งานอดิเรก หรือ ด้านสุขภาพและการเจ็บป่ วย ทั้งนี้
ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ ในรูปประโยคที่เป็ นอดีตของเหตุการณ์
ต่างๆ การเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย แบบฝึ กหัดเป็ นภาษาฟิ นนิ ช กลุ่ม
เป้ าหมายคือ ชาวไทย

Suomi 1 thainkielisille (0–A1.2), verkossa
Ti ja to 19.00–20.30 | 14.9.–9.12.2021, 48 t
Supaporn Lappalainen | 118,00 €

Alkeiskurssilla tutustut suomen kieleen ja kulttuuriin mukavien
harjoitusten ja esimerkkien avulla. Kurssilla opitaan tavallisia,
tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit mm. esittäytymään, kertomaan
itsestä, perheestä ja arkielämästä. Sanaston lisäksi opit kielioppia, esimerkiksi verbien ja muiden sanojen taivutusta. Opetus
thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Opetuskieli: suomi, thai. Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1–5.

SUOMEA ARABIANKIELISILLE
124798

Suomea arabiankielisille

Pe 18.40–20.10 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Mikko Hakalin | 84,00 €

เรียนภาษาฟินนิ ช 1 (บรรยายภาษาไทย) ระดับ 0–A1.2 (เรียนออนไลน์ )
หลักสูตรภาษาฟินนิ ชเบื้องต้น ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศฟินแลนด์ โดยมีท้ังตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
หลักสูตรนี้ จะมีท้ังคำ�และวลีท่ัวไปที่สำ�คัญ ทั้งนี้ ท่านจะได้เรียนรู้การ
แนะนำ �ตัวเอง บอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงในชีวต
ิ ประจำ�
วันต่างๆ นอกจากคำ�ศัพท์แล้วท่านจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เช่น การ
ผันคำ�กริยา และคำ�อื่นๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็น
ภาษาฟินนิ ช กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไทย

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Kurssille osallistuvilta edellytetään ainoastaan suomen kielen kirjoitusjärjestelmän tuntemusta sekä
hyvin vähäistä alkeitten tuntemusta. Kurssilla tutustutaan puhekieleen ja harjoitellaan yksinkertaisia asiointitilanteita. Mahdollinen oppimateriaali sovitaan erikseen opettaja kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla.
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124792 ● Verkkokurssi

des de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para
comprender el idioma finés. Haremos un repaso de la segunda
mitad del libro Suomen Mestari 2, además trabajaremos con otros materiales y textos del profesor. Nos conectamos 2 veces
a la semana de 20.30 a 22.00 con Google Meets y además las
sesiones serán grabadas y siempre accesibles a cualquier hora.
Curso de continuación del nivel 3. Este curso es recomendado
para estudiantes de nivel intermedio (A2-B1). Bienvenidos!

KIELET

SWAHILI

125010

125000 ● Verkkokurssi

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Anna-Riitta Niemelä | 84,00 €

Swahili III

Swahili, intensiivialkeet verkossa

Pe 17.00–19.25, La 10.00–15.15, Su 10.00–14.30
10.–12.9.2021, 14 t
Anna-Riitta Niemelä | 58,00 €

Taso A2.1. Sopii noin kaksi vuotta opistotasolla swahilia opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Jatkamme swahilin perusrakenteisiin tutustumista sekä laajennetaan kielen
suullisia ja kirjallisia käyttötaitoja. Kurssin käytyään opiskelija
osaa perustasolla asioida esimerkiksi kaupoissa ja kahviloissa,
puhua säästä ja kertoa kuulumisistaan sekä kertoa Suomesta.
Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja,
kpl 11–13 sekä opettajan omat materiaalit

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Tarkoitettu swahilin alkeiden nopeaan läpikäymiseen ja kertaamiseen. Haluatko mukaan keväällä 2021 alkaneelle kurssille, mutta
et ole aikaisemmin opiskellut swahilia tai alkeiden opiskelusta
on pitkä aika? Käydään nopeaan tahtiin läpi alkeiden keskeisin sisältö. Kurssin käytyäsi osaat swahilin perustervehdykset,
kertoa lyhyesti itsestäsi ja perheestäsi sekä tunnistat kellonajat
swahiliksi. Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 1–4.

125030

Swahili, edistyneet

Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Anna-Riitta Niemelä | 84,00 €

125002 ● Verkkokurssi

Taso A2.2-B1.1. Sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatkamme peruskielitaidon syventämistä sekä kertaamme ja aktivoimme monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua.
Luemme tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä teemme runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Seuraamme ajankohtaisia swahilinkielisen
maailman uutisaiheita, syvennämme maa- ja kulttuuritietoutta ja
teemme pieniä esitelmiä omavalintaisista aiheista. Tavoitteena
on kehittää jo saavutettua kielitaitoa ja syventää kieliopin perusrakenteiden osaamista. Aineistona opettajan omat materiaalit.

Swahili, alkeiden jatko verkossa
Ke 16.45–18.15 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Anna-Riitta Niemelä | 84,00 €

Taso A1.1. Sopii kaikille noin puoli vuotta opistossa swahilia
opiskelleille. Jatkamme tutustumista swahilin kielen rakenteisiin
ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoittelemme kielen käyttöä
arkipäivän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa
itsestään ja läheisistään lyhyesti sekä asioida pienimuotoisesti
torilla, kaupassa ja ravintolassa. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja
osaa verbien aikamuotoja (preesens, imperfekti ja futuuri) sekä
tunnistaa eri substantiiviluokkien taivutuksia. Karibu kujifunza
Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio:
Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 4–6.

68

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!

125201 ● Verkkokurssi

Tanskan alkeet vauhdilla, verkossa

Pe 17.00–19.15, La 10.00–14.15, Su 11.00–14.15
10.–12.9.2021, 12 t
Johanna Toivonen | 55,00 €

125203 ● Verkkokurssi

Smørrebrødejä etänä – på dansk!
La 10.00–13.00 | 13.11.2021, 4 t
Johanna Toivonen | 20,00 €

A1.1. Lähtötaso 0. Suunnitteletko lomamatkaa Tanskaan tai
ehkä opiskelua Tanskassa? Oletko mukana pohjoismaisessa
yhteistyössä? Vai oletko kenties saanut Tanska-kipinän tanskalaisista tv-sarjoista? Nyt sinulla on oiva mahdollisuus oppia
tanskaa ja tutustua tanskalaiseen kulttuuriin! Kurssin käytyäsi
voit jatkaa opintoja syksyn alkeiden jatkokurssilla. Käytämme
oppikirjaa ”Dansk? – Ja, tak!” ja siihen liittyvää äänimateriaalia
sekä muuta autenttista ääni- ja kuvamateriaalia. Kurssikielenä
on tanska, mutta opettaja opastaa tarvittaessa myös ruotsiksi
ja suomeksi.

Tervetuloa tekemään smørrebrødejä etänä - på dansk! Opettaja lähettää reseptit ja ostoslistat etukäteen. Smørrebrødit
valmistetaan opettajan opastuksella ja nautitaan yhdessä hyggen merkeissä. Opetuskieli on tanska, mutta opettaja neuvoo
tarvittaessa myös ruotsiksi ja suomeksi.

125202 ● Verkkokurssi

Dansk smørrebrød har oplevet en opblomstring de seneste år.
Velkommen til at bygge dit eget smørrebrød – en lærdom,
som du kan have gavn af og nyde derhjemme med venner eller familie! Vi laver smørrebrødene sammen og efterfølgende
nyder vi dem og hygger os.

Ma 18.15–19.45 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Johanna Toivonen | 84,00 €

THAI-KIELI

Taso A1.2. Lähtötaso A1.1. Jatkamme tutustumista tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Luemme tanskankielisiä tekstejä ja
keskitymme sanastoon, joka poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme
autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään ruotsin kielen taitoa. Oppikirja:
Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

125310 ● Verkkokurssi

Tanska, alkeiden jatko verkossa

The basics of Thai language,
advanced course 2 online

Pe 18.00–19.30 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Supaporn Lappalainen | 84,00 €
Level A1. Entry level 0. The advanced course for beginners continues, and you will get more acquainted with the vocabulary,
colloquial expressions and Thai custom culture that a tourist
needs. In the course, we pay special attention to conversatio-

På dette kursus får deltagerne kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre kan kommunikere med danskere – og især forstå
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125631 ● Verkkokurssi

nal exercises and pronunciation. We will continue learning with
familiar topics from the basics of Thai language course: Key
travel vocabulary, courtesy phrases, small talk, times of day,
store- and market shopping. An advanced course in Thai is not
a prerequisite for attending the course.

Tsekki, jatkokurssi (Verkkokurssi)
Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Sirpa Seppälä | 84,00 €

Taso B1.2. Sopii 2 vuotta tai sitä enemmän opiskelleille. Opiskelija suorittaa osan kurssista taitotasonsa mukaisessa pienryhmässä, joten kurssi soveltuu myös erittäin edistyneille. Kurssin
käytyään opiskelija osaa keskustella omaa arkeaan, työelämää,
tšekkiläistä kulttuuria, yhteiskuntaa ja nykytodellisuutta käsittelevistä aiheista pienryhmänsä tason mukaisesti. Hän ymmärtää kurssilla käytettävää suullista ja kirjallista kieltä ja osaa itse
tuottaa ymmärrettävää, pienryhmänsä tason mukaista tekstiä
annetuista aiheista. Kurssilla käytettävä opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Taso A1. Lähtötaso 0. Alkeiskurssin jatkokurssi jatkuu. Jatkamme tutustumista matkailijan tarvitsemaan sanastoon, puhekielen ilmauksiin ja thaimaalaiseen tapakulttuuriin. Kiinnitämme
erityisesti huomiota keskusteluharjoituksiin ja ääntämiseen.
Jatkamme Thai-kielen jatkokurssilta tuttujen aihepiirien parissa:
Keskeistä matkailusanastoa, kohteliaisuusfraaseja, small talk,
kellonajat, kaupassa ja torilla asioiminen. Thai-kielen jatkokurssi
ei ole ennakkovaatimuksena kurssille osallistumiselle.

TSEKKI

125690 ● Verkkokurssi

Tsekin kieliopin tehokertaus (verkkokurssi)

125605 ● Verkkokurssi

Ke 18.00–20.15 | 18.8.–8.9.2021, 12 t
Sirpa Seppälä | 55,00 €

Tsekki, alkeet (verkkokurssi)

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Sirpa Seppälä | 84,00 €

Sopii vähintään vuoden kieltä opiskelleille tai alkeet hallitseville
ja intensiiviseen opiskeluun valmiille osallistujille. Kurssin suoritettuaan opiskelija on aktivoinut tšekin kielen keskeisen kieliopin osaamisensa. Hän tuntee sanojen sukuihin jakautumisen
kieliopilliset perusteet, monikon muodostamisen substantiivien eri taivutustyypeissä, sijojen ja prepositioiden yleisimmät
käyttöympäristöt sekä verbien taivutusluokat ja aika- ja ehtomuodot. Opettajan oma materiaali.

Lähtötaso 0. Tavoitetaso A1.1 Sopii niin vasta-alkajille kuin perusteiden kertaajillekin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tšekin aakkoset ja äännejärjestelmän ja hänellä on käsitys tšekin
kielenkeskeisen kieliopin rakenteista. Hän selviytyy yksinkertaisista arkielämään ja matkailuun liittyvistä tilanteista, osaa esittäytyä ja kertoa perheestään sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali.
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126205

125940

Ke 17.00–18.30 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Dmitry Guzenko | 84,00 €

Venäjä, alkeiden jatko

Turkki, alkeet

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Engin Uludamar | 84,00 €
Taso A1.1. Lähtötaso 0. Alkeista lähtevä kurssi, jossa tutustutaan turkin kieleen ja turkkilaiseen kulttuuriin sekä opetellaan
kielen perusrakenteita. Oppikirja: Türkçe Ögrenelim 1.

Taso A1.1 Sopii noin puoli vuotta kieltä opiskelleille. Jatkamme
venäjän perusteiden opettelua. Harjoittelemme lukemista ja
ääntämistä. Opettelemme arkielämässä tarvittavia sanontoja,
kielen perusrakenteita ja maan tapoja. Teemme paljon suullisia
harjoituksia. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 Uudistettu, kpl 6-.

125950

126215

Turkki, edistyneet

Venäjä III

Ti 18.40–20.10 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Engin Uludamar | 84,00 €

Ke 18.40–20.10 | 15.9.–8.12.2021, 24 t
Dmitry Guzenko | 84,00 €

Taso A1.2. Kurssin aihepiirejä ovat ihmissuhteet, ufoista keskusteleminen, Turkin nähtävyydet sekä lehti- ja televisiouutiset.
Rakenteina käsitellään resiprookkia, kausatiivia, johtimia ja ajan
adverbeja. Kurssi sopii turkin kielen perusteet jo osaaville. Oppikirja: Mehmet Hengirmen: Türkçe Ögrenelim 2, kpl 11–14.

Taso A1.3. Jatkamme venäjän perusrakenteiden opiskelua, laajennamme sanavarastoa sekä tutustummemaan tapoihin. Harjoittelemme paljon puhumista. Sopii 2–3 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 (Huom! Ei uudistettu laitos),
kpl 17–.

126220

VENÄJÄ

Venäjä IV

126200

To 17.00–18.30 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Dmitry Guzenko | 84,00 €

Ti 18.40–20.10 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Dmitry Guzenko | 84,00 €

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–.

Venäjä, alkeet

Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tutustutaan venäläisiin kirjaimiin ja äänteisiin. Opetellaan arkielämässä tarvittavia sanontoja, kielen
perusrakenteita ja maan tapoja. Ei edellytä aikaisempaa venäjän osaamista. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1.
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KIELET

TURKKI

KIELET

126230

126233

To 18.40–20.10 | 16.9.–9.12.2021, 24 t
Dmitry Guzenko | 84,00 €

Ke 18.40–20.10 | 1.–8.9.2021, 4 t
Dmitry Guzenko | 20,00 €

Venäjä V

Venäjän ääntämiskurssi

Taso A2.1. Syvennämme venäjän kielen taitoja monipuolisesti.
Harjoittelemme paljon puhumista. Sopii 4–5 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirja: Alestalo - Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 6–.

Taso A.1. Harjoittelemme sekä yksittäisiä äänteitä että sanapainoa ja intonaatiota. Keskitymme erityisesti vaikeuksia tuottaviin kohtiin, kuten ässiin ja konsonanttien liudennukseen. Sopii
kaikille venäjän kirjaimet osaaville ja aiheesta kiinnostuneille

126231

Venäjän aakkoskurssi

Ke 18.40–20.10 | 18.–25.8.2021, 4 t
Dmitry Guzenko | 20,00 €
Tule oppimaan venäjän kielen aakkoset lyhytkurssille! Opit kyrilliset aakkoset kahden illan aikana, niin että pystyt lukemaan
venäjänkielisiä sanoja esimerkiksi matkoilla tai mainoksista. Monen sanan merkityksen arvaa, kun pystyy hahmottamaan sanan
ääntymisen. Kurssi perustuu ajatukseen: tekemällä oppii. Tarvitset mukaan vain muistiinpanovälineet, joihin kirjoitat opittavat asiat. Opettajan oma materiaali.

IHMISELTÄ IHMISELLE

ABILIS-SÄÄTIÖ

126232

Venäjän perusteiden kertaus
Ke 17.00–18.30 | 18.8.–8.9.2021, 8 t
Dmitry Guzenko | 40,00 €

Taso A1.1. Tervetuloa kertaamaan venäjän perusteet lyhyellä
kurssilla! Sopii venäjää noin puoli vuotta opiskelleille, ja niille
joiden opinnoista on jo kulunut aikaa. Käymme läpi kirjaimia ja
ääntämistä, perusrakenteita ja sanantoja, joiden avulla pystyy
kommunikoimaan yksinkertaisissa tilanteissa. Oppikirja: Alestalo: Uudistettu Kafe Piter 1, kpl 1–5.

www.abilis.fi
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Introduzione alle basi della meditazione - Meditaation perusteet italiaksi
La ja su 18.00–19.00 | 27.–28.11.2021, 2 t
Goria Gabriele | 28,00 €

Introduzione alle basi della meditazione. Nel corso verrà esplorato ed approfondito il silenzio introspettivo, e verrà introdotta
una tecnica di concentrazione. Johdanto meditaation perusteisiin. Tutkitaan ja kehitetään kunkin meditoijan henkilökohtaista
suhdetta hiljaisuuteen ja tyyneyteen, ja harjoitellaan keskittymistä.

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

140102

Taller de relajación y meditación en español
Pe 19.30–21.30 | 24.9.2021, 3 t
Manuel Fernandez | 16,00 €

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 de relajación promueven un mejor sueño y estado
de ánimo, además de aumentar la concentración y la relajación
durante el día. No necesitas experiencia previa. Opetuskieli on
espanja, mutta opettaja käyttää tarvittaessa apukielenä myös
suomea.
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140100 ● Verkkokurssi

TERVEYS JA HYVINVOINTI

219802

● Verkkokurssi

Meditaatio, alkeet/alkeisjatko

Vihatyöpaja

Ke 17.00–18.00 | Goria Gabriele | 68,00 €

La 11.15–15.30 | 18.9.2021, 5 t
Taina Koskimäki | 31,00 €

Johdanto meditaation perusteisiin. Tutkitaan ja kehitetään
kunkin meditoijan henkilökohtaista suhdetta hiljaisuuteen ja
tyyneyteen. Harjoitellaan keskittymistä, kehotietoisuutta sekä
myötätunto-meditaatiota.

Vihan tunne on meidän perustunteemme. jota me kaikki tarvitsemme. Ilman tätä tunnetta emme pärjää elämässä. Vihan
tunne nähdään kuitenkin usein pelottavana tai vahingollisena.
Voi olla hankala edes sanoa, että nyt olen vihainen. Viha on
voimaa, jonka tehtävänä on suojella ja puolustaa meitä. Vihan
kautta voimme löytää itsellemme tärkeät rajat. Luomme työpajassa turvallisen ilmapiirin, jossa on tilaa katsoa ja käsitellä
vihaa, ilman että henkisesti tai fyysisesti ketään satutetaan.
Opettelemme terveellistä, tietoista tapaa ilmaista ja kuunnella
vihan tunnetta.

140101 ● Verkkokurssi
15.9.–8.12.2021, 16 t

140101K ● Verkkokurssi
26.1.–20.4.2022, 16 t

219801

Irtipäästämisen taito

219803

Su 15.00–19.00 | 14.11.2021, 5 t
Taina Koskimäki | 31,00 €

Luonnollinen läsnäolo

Su 10.00–12.00 | 19.9.–3.10.2021, 8 t
Irene Hursti | 29,00 €

Irti päästäminen tarkoittaa luopumista sellaisesta asiasta, mikä
ei enää palvele elämässäsi. Asia, joka aiheuttaa tuskaa ja latistaa, vie energiaa pois sen sijaan, että voisit nauttia hyvästä
olostasi. Irti päästäminen voi liittyä mihin tahansa, esimerkiksi
huonoon ihmissuhteeseen, työpaikan menetykseen tai etääntymiseen hyvästä ystävästä. Irti päästämisessä on kyse siitä,
että voimme katsoa asiaa kauempaa meistä irrallisena asiana ja
alamme huomata, ettemme enää identifioidu johonkin asiaan.
Työpajassa teemme helppoja ja turvallisia harjoitteita pareittain ja yksin.

Läsnä luonnossa – ohjatuilla kävelyillä hidastetaan tahtia ja havainnoidaan ympäristöä kaikin aistein. Tehdään helposti omaksuttavia tietoisen läsnäolon harjoitteita. Lähtökohtana on ajatus
siitä, että meillä kaikilla on yhteys luontoon, sillä olemme osa
sitä. Harjoitteiden avulla opit aistimaan ympäristösi monimuotoisuutta ja syventämään itsetuntemusta. Pukeudu sään mukaisesti hyviin jalkineisiin. Ota mukaan istuinalusta, vesipullo ja
jotain pientä syötävää sekä halutessasi muistivihko ja kynä. Kuljemme hitaasti suhteellisen helppokulkuisia polkuja n. 1-2 km
pituisen matkan. Tapaamispaikat: Paloheinän-Haltialan metsä;
Ruutinkoski (Haltialan tila), Aarnimetsä (Kuninkaantammentie/
Niskala) ja Pitkäkoski (Pitkäkosken ulkoilumaja).
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219806

Paloheinän ulkoilumaja Pakilantie 124.
Ke 18.00–19.30 | 15.9.2021, 2 t
Irene Hursti | 14,00 €

La 11.15–13.15 | 9.10.2021, 3 t
Taina Koskimäki | 15,00 €

Hyvinvointihetki luonnossa

Kasvolihasten hierontaa ja leukarentoutusta
Pään ja kasvojen alueella on valtava määrä lihaksia, jotka päivän
mittaan tekevät uskomattoman paljon töitä. Välillä myös öisin
narskutellaan hampaita ja leukanivel jännittyy. Käymme erityisesti purentalihaksia läpi. Hieromme kevyesti posket, ohimon
ja leukanivelen seutua. Teemme hyvin hitaita ja kevyitä liikkeitä
leuan alueelle. Makaamme joogamatolla lämpimästi puettuna
(varaa mukaan oma joogamatto tai muu alusta). Lähtökohta on,
että annamme tilaa leuan alueelle pienillä ja varovaisilla liikkeillä. Saat hyviä ideoita kotiin vietäväksi.

Tutustut suomalaiseen terveysliikuntamuotoon asahiin ja suomalaisen metsän terveysvaikutuksiin ohjattujen rentouttavien
harjoitteiden avulla. Lähdemme tapaamispaikalta ohjatulle
kävelylle, jonka aikana tehdään aluksi ja lopuksi helppoja ja
rentouttavia asahiliikkeitä. Ne tehdään hitaasti, joten niitä tehdessä ei tule hiki. Kävelyn lomassa tehdään itsenäisesti ohjattuja tietoisen läsnäolon harjoitteita, joita jaetaan ryhmässä. Ota
mukaan istuinalusta, vesipullo ja pientä syötävää. Kuljemme
hitaasti polkuja pitkin n. 1 km pituisen matkan. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta, vain avoimen asenteen.

219807

Auta itseäsi akupisteitä naputtelemalla
(EFT-menetelmä) peruskurssi

219805

Vatsahieronta

La 13.45–16.00 | 20.11.2021, 3 t
Irene Hursti | 19,00 €

Su 15.00–18.45 | 19.9.2021, 5 t
Taina Koskimäki | 27,00 €

Tutustumme Emotional Freedom Techniques -itsehoitomenetelmään. EFT on akupunktiopisteiden naputtelua sormilla sekä
virittäytymistä samanaikaisesti tunteisiin, ajatuksiin ja kehollisiin tuntemuksiin. Menetelmän avulla voi oppia helpottamaan
oloaan sekä kehon ja mielen stressioireita. Näin koko kehon
luonnolliset paranemismekanismit pääsevät toimimaan paremmin. Käydään läpi lyhyesti EFT:n taustaa, naputeltavat akupisteet sekä opitaan tekemään henkilökohtainen ja tarkoituksenmukainen lause, jonka avulla voi auttaa itseään menetelmää
hyödyntäen. Tarvitset muistiinpanovälineet.

Vatsahierontatyöpajassa lähestymme vatsaa kosketuksen kautta. Vatsa on aivan erityislaatuinen sulatussysteemi, joka ei pilko
vain ruokaa, mutta myös tunteita. Olet ehkä huomannut, jos
sinulla on joku jännittävä tilanne edessä, vatsasi voi olla aivan
kuralla. Huomaamatta saatamme jännittää vatsalihaksia pitkiäkin aikoja aivan turhaan. Opettelemme tekniikoita oman vatsan
hierontaan ja harjoittelemme myös pareittain. Voit tulla ystävän
tai partnerisi kanssa. Kosketus on hidasta ja pehmeää. Lopuksi
hierotaan myös jalkapohjia. Varaa mukaan alusta ja tyyny, halutessasi myös hierontaöljyä.
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219808

219810

Auta itseäsi akupisteitä naputtelemalla
(EFT-menetelmä) jatkokurssi:
kipu ja kivunhallinta

Hoitava ääni

La 10.00–16.00 | 11.9.2021, 7 t
Anna Saksman | 38,00 €
Ääni ja yhteytemme omaan ääneemme voi elvyttää meitä syvästi. Lähestymme ääntä kehoa ja mieltä hoitavana sekä läsnäoloa vahvistavana elementtinä. Kyse ei ole taidoista tai “oikein
tekemisestä” vaan päinvastoin avaudumme äänelle, joka saa
olla niin kuin se siinä hetkessä ilmenee, joskus rosoista ja värisevää, toisinaan soljuvaa ja harmonista. Teemme helppoja ääni- ja
liikeharjoitteita sallivassa ilmapiirissä. Ennakkotietoja tai -taitoja
ei tarvita, mutta kiinnostus kehollisia menetelmiä kohtaan on
tarpeen. Sinun ei tarvitse esiintyä tai olla yksin huomion kohteena vaan teemme harjoitteita yhdessä. Lopuksi saat vastaanottaa lattialla maaten hoitavan äänen värähtelyjä äänimaljan,
rummun ja ihmisäänen välityksellä.

La 13.45–16.00 | 27.11.2021, 3 t
Irene Hursti | 19,00 €

EFT:n avulla voidaan hellittää kipua ja siihen liittyvä tunteita.
Tutustumalla tietoisesti erilaisiin aistimuksiinsa ja hyväksymällä
ne voi kipukin hellittää otettaan antaen tilaa vapaammalle hengitykselle ja kivuttomille hetkille. Käydään läpi erilaisia naputtelutapoja, joista opit kokemuksen kautta löytämään itsellesi
sopivan ja toimivan. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua
erilaiseen itsehoitomenetelmään ja tapaan lähestyä kipua ja siihen liittyviä tunteita. Tarvitset muistiinpanovälineet.

219809

Parantava hengitys

219811

Pe 17.15–18.45, La ja su 10.00–15.00 | 3.–5.12.2021, 14 t
Ilona Arosalo | 59,00 €

Luova ääni

La 10.00–16.00 | 9.10.2021, 7 t
Anna Saksman | 38,00 €

Pinnallinen hengitys kuormittaa elimistöä ja vaikeuttaa palautumista. Luonnollinen hengitys rentouttaa, se voi vähentää ahdistusta ja stressiä, helpottaa univaikeuksia sekä poistaa jännitystä. Syvä hengitys auttaa myös keskittymään. Kun todella
keskityt hengittämiseen, lähetät aivoillesi viestin siitä, että nyt
tulisi rauhoittua. Aivot taas lähettävät tämän viestin kehollesi, ja
kun keho rentoutuu, myös mieli rauhoittuu. Kurssin aikana saat
kokemuksen useista hengitystekniikoista, voimakkaista enegiaja syvähengityksistä pehmeisiin ja tietoisuutta lisääviin meditatiivisiin hengitysmetodeihin. Ymmärrät hengityksen olevan
syvällinen silta meditaatioon.

Annamme tilaa luovuudelle ja äänelle. Tarkoituksena on löytää
lisää vapautta (ja leikkisyyttä) omaan olemiseen ja ilmaisuun. Tutustumme ääneen kehollisena kokemuksena, leikimme, improvisoimme, teemme äänimaailmoja, avautuen myös herkemmille ja
hoitavammille värähtelyille. Aloitamme helpoista, matalan kynnyksen ääni- ja liikeharjoitteista kulkien vähitellen kohti mielikuvituksellisempaa ilmaisua, säilyttäen aina leikkisän asenteen. Emme
hae hienoutta tai briljanttiutta vaan päinvastoin annamme itsemme ja ilmaisumme olla suorituksesta vapaita. Teemme helppoja
ääni- ja liikeharjoitteita. Ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita, mutta
kiinnostus luovia ja kehollisia menetelmiä kohtaan on tarpeen.
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Meditatiivinen ääni

La 10.00–16.00 | 13.11.2021, 7 t
Anna Saksman | 38,00 €

HUOMAA MYÖS 831309 ● Verkkokurssi
ASAHI + SOINTUKYLPY S. 100

Hiljennymme kuuntelun tilaan vahvistamaan yhteyttä sisimpäämme ja läsnäoloon äänen avulla. Kuuntelemme ja tutkimme, miten hiljaisuus ja läsnäolo tapahtuvat meissä äänen tukiessa tätä prosessia. Annamme äänen sekä hoitaa meitä että
johdattaa meitä syvemmälle meditaatioon ja kontemplaatioon.
Teemme helppoja ääni- ja liikeharjoitteita sallivassa ilmapiirissä.
Ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita, mutta kiinnostus mietiskelevään työskentelyyn ja kehollisia menetelmiä kohtaan on tarpeen. Sinun ei tarvitse esiintyä tai olla yksin huomion kohteena
vaan teemme harjoitteita yhdessä. Lopuksi saat vastaanottaa
lattialla maaten hoitavan äänen värähtelyjä äänimaljan, rummun
ja ihmisäänen välityksellä.

Feldenkrais-menetelmä
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, tunneilla ei tule
hiki ja lii
kutaan paljon lattiatasossa. Päälle erittäin lämpimät
vaatteet, joissa voit liikkua ja jalkaan sukat.

219813

Sointukylpy - äänisyvärentoutus
La 13.45–15.15 | 9.10.–13.11.2021, 6 t
Irene Hursti | 26,00 €

219814

Sointukylpy on ryhmässä tapahtuva äänisyvärentoutus, joka
hoitaa kokonaisvaltaisesti kehoa ja mieltä. Rentoutuksen aikana osallistujat makaavat jumppamatolla peitteen alla (ota
mukaan). Sointukylvyn aikana ei tarvitse suorittaa mitään. Harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattavat rentoutumisen
tilaan, jossa voit päästää irti jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Sointukylpykerta koostuu alustuksesta, ohjatusta rentoutusharjoituksesta, itse sointukylvystä eli hoitavien soitinten
kuten tiibetiläisten äänimaljojen, gongin, Koshi-tuulikellojen,
tingshojen, sansulan ja sadekepin äänistä sekä ohjatusta paluusta tähän hetkeen.

Ti 17.15–18.30 | 17.–31.8.2021, 5 t
Piia Surakka | 30,00 €

Tutustu Feldenkrais® -menetelmään
Mikä ihmeen Feldenkrais? Tule kokemaan miten voit tavallisista poikkeavien liikkeiden kautta parantaa ryhtiäsi, hengittää
helpommin ja vain kokea olosi paremmaksi. Feldenkrais-menetelmän leppoisilla liikkeillä keho rentoutuu ja mieli virkistyy.
Tutustut Feldenkrais-menetelmän taustaan ja kokeilet Feldenkrais-harjoituksia. Tarvitset jumppamaton tai muun alustan ja
voit ottaa myös huovan.
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Joustavampi keho ja mieli
Feldenkrais®-menetelmällä

219816

Movement Intelligence® - liikeäly
Ti 18.45–20.00 | 14.9.–7.12.2021, 20 t
Sirpa Tarvonen | 113,00 €

Piia Surakka | 110,00 €

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. Tarvitset jumppamaton,
ja saatamme käyttää myös tuolia joillakin kerroilla.

Melt Method® - vapauta jännitystä koko kehosta
Piia Surakka | 110,00 €

Yksinkertaiset Melt Method® -itsehoidot nesteyttävät sidekudosta pienten pallojen ja pehmeän rullan avulla, purkaen turhia jännityksiä lihaksista ja nivelten ympäriltä. Liikkeet ovat nopeita ja
niiden vaikutuksen huomaa heti. Sopii kaikenikäisille, jotka haluavat hidastaa ikääntymisen vaikutuksia ja elää ilman kipuja. Melt voi
auttaa nukkumaan paremmin, antaa lisäenergiaa, parantaa ryhtiä,
vähentää stressiä ja jännitystä. Ota vesipullo mukaan. Liehuvat
lahkeet ja hihat häiritsevät liikkeiden tekemistä. Meltin tarkoituksena on nimenomaan opettaa miten voit itse hoitaa itseäsi rullien
ja pallojen avulla. Voit jatkaa hoitojen tekemistä kurssin jälkeen,
jos hankit välineet itsellesi opettajalta tai www.meltmethod.com

219819 ● Verkkokurssi

Pe 11.00–12.15 | 17.9.–3.12.2021, 18 t

219821

Ti 17.15–18.30 | 14.9.–30.11.2021, 18 t

219815

Tutustu Movement Intelligence® - liikeälyyn

219833

Ti 18.45–20.00 | 24.–31.8.2021, 3 t
Sirpa Tarvonen | 29,00 €

Ke 15.00–16.00 | 15.9.–1.12.2021, 15 t

Liikeäly on somaattisiin liikuntalajeihin kuuluvaa lempeää liikuntaa, jossa aivoille tarjotaan uusia ärsykkeitä rikkomalla kehon
totuttuja liikekaavoja. Tämä mahdollistaa orgaanisen muutosprosessin käynnistymisen opiskelijan kehossa ja kehittää kehontuntemusta, tasapainoa, nivelten ja nikamien liikkuvuutta
sekä vahvistaa luustoa pienten tärähdysten kautta. Liikeäly perustuu Feldenkrais-menetelmään. Sopii kaikenikäisille ihmisille,
myös nivel- ja selkäongelmien parissa painiville henkilöille. Tarvitset jumppamaton ja huovan.

To 17.15–18.15 | 16.9.–2.12.2021, 15 t

219829
219800

Työkaluja ja ideoita elämänmuutokseen

La 11.00 - 13.15 | 25.9.2021 - 30.10.2021 (15 oppituntia)
Irene Hursti | 56,00 €
Tämä omaan sisimpään sukeltava kurssi on sinulle, joka haluat
oppia tuntemaan paremmin itsesi, haluat saada uusia ideoita ja
työkaluja esim. elämänmuutokseen ja uuden suunnan löytämiseen. Sopii kaikille itsetuntemuksesta ja itsensä kehittämisestä
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219830

Kokemuksellinen chakramatka

Pe 17.15–18.45, La ja su 10.00–15.00 | 10.–12.12.2021, 14 t
Ilona Arosalo | 59,00 €
Tule tutustumaan intialaisen perimätiedon mukaisiin chakroihin! Teemme chakrahengitys-, chakraääni- ja kundaliinimeditaatiot. Lisäksi rentoudumme ohjatuilla mielikuvamatkoilla,
koemme Golden Light- ja muita meditaatioita. Chakramatkalla tutustut kehon 7 energiakeskukseen erilaisten kokemuksellisten dynaamisten meditaatioiden kautta. Näissä
energisoivissa kokemuksellisissa meditaatioissa käytetään
kehollisia metodeja, ääntä, tärinää (shaking) ja tanssia. Opit
myös chakroista piirtämällä ja teorian kautta. Kokemusta syvennetään ohjatuilla, rentouttavilla mielikuvamatkoilla.

219831

Kinesiologiset tasapainotukset
La ja su 12.15–15.30 | 2.–3.10.2021, 8 t
Sirpa Tarvonen | 55,00 €

Tule oppimaan, mitä tarkoittavat kinesiologiset tasapainotusmenetelmät! Osallistujat pääsevät kokeilemaan holististen menetelmien vaikutuksia itsessään ryhmätasapainotuksina ja saavat käsityksen siitä, miten eri tavoin ihminen
voidaan tasapainottaa. Keho pyrkii jatkuvasti sisäiseen tasapainoon eli homeostaasiin ja viikonlopun aikana tuemme
tätä prosessia eri tavoin. Työpaja pitää sisällään kevyttä lii-

kettä, joten valitse vaatteet, joissa on mukava liikkua. Mukaan
alusta, huopa ja vesipullo. Ensimmäisen päivän teema on "Parantavaa liikettä" ja toisen "Tasapainoa aistien kautta".

219832

Stressinhallintakurssi

La 10.00–11.30 | 18.–25.9.2021, 4 t | Minka Kallio | 34,00 €
Käsitellään stressinhallintaa niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Osallistuja saa omakohtaisen kokemuksen mielikuvaharjoittelun rentouttavista vaikutuksista. Oma alusta mukaan. Minka Kallio, FL, on psykologian lehtori, pitkänlinjan rentouttamisen ja
mielikuvaharjoittelunkin ammattilainen.

Kombuchan valmistaminen

To 16.30–19.30 / 17.00–18.00 | Eekku Aromaa | 30 €
Opetellaan kombuchan valmistusta ja maistellaan eri tavalla
maustettua kombuchaa. Ensimmäisellä kerralla laitetaan jokaiselle
oma kombucha tekeille opettajan tuomasta scobysta, startterikombuchasta ja kurssilla valmistetusta teestä ja sokerista. Toisella kerralla maustetaan ja pullotetaan oma kombucha. Ks. ohjeet
tarvikkeista verkkosivuilta. Huom: Kombuchaan saattaa syntyä
fermentointiprosessissa pieniä määriä alkoholia, noin 0,5%. Kombucha ei siis sovellu sellaisille henkilöille, joille erittäin pienetkin
alkoholimäärät ovat sopimattomia. Kombucha sisältää maitohappobakteereja. Ensimmäinen opetuskerta Kalliolassa, jälkimmäinen
verkko-opetusta. Sis. materiaalimaksun 10 euroa. Ei alaikäisille.

810100

2.–16.9.2021, 5 t

810101

2.–16.12.2021, 5 t
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

kiinnostuneille. Tutustumme hyvän elämän tieteeseen eli
positiivisen psykologiaan, konstellaatioon eli systeemiseen
ymmärrykseen, tietoiseen läsnäoloon sekä unelmakarttaan
syvemmän ymmärryksen saamiseksi itsestä sekä suhteesta
muihin ihmisiin.

TANSSI

TANSSI

Dance meditation

Ke 13.00–14.30 | Ken Mai | 127,00 €
Anyone at any age can participate in this simple dance meditation based on the prana (life energy) that exists in nature
and the universe. Meditative dance has a purifying effect on
the body and mind. Content: the three significant qualities are
tranquility (sunrise moment), dynamic (daytime), and tranquility (sunset moment). We start with the tranquility of the slow
movement, go through dynamic movements and end with sitting meditation. The teacher Ken Mai has been practicing meditation, yoga, and butoh dance for about 30 years, and this
dance meditation method is his new creation.

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

810500

15.9.–8.12.2021, 24 t

810500K

26.1.–20.4.2022, 24 t

Dance meditation, Kivikko

Nallin koulu, Nallitie 3 | Ti 17.00–18.30
Ken Mai | 113,00 €

810501

14.9.–7.12.2021, 24 t

810501K

25.1.–19.4.2022, 24 t
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Tutustu afrotanssiin rumpusäestyksellä

Ke 18.15–19.45 | Minna Määttä | 137,00 €

Ti ja to 19.20–20.35 | 31.8.–2.9.2021, 3 t
Lilli Rannikko | 29,00 €

Afrotanssia jo pidempään harrastaneille tarkoitettu tiivistahtinen kurssi. Tunti sisältää lämmittelyt, haastavampia rytmejä ja
koreografioita, sekä loppuvenyttelyn.

Perustason länsiafrikkalaisen tanssin kurssi rumpusäestyksellä.
Tunteihin sisältyy perusteellinen alkulämmittely, vauhdikasta
salin poikki treenausta, koreografian harjoittelua sekä palauttava ja rentouttava loppuvenyttely. Afrikkalainen tanssi on hauskaa, rytmitaju ja koordinaatiokyky kehittyvät ja kunto kohoaa
kuin huomaamatta. Tanssitaan avojaloin, juomapullo mukaan.

810505

15.9.–8.12.2021, 24 t

810505K

26.1.–20.4.2022, 24 t

Afrotanssi rumpusäestyksellä

810506

To 19.20–20.35 | Lilli Rannikko | 156,00 €

Nykyafro viikonloppukurssi

810503

La ja su 12.15–14.30 | 4.–5.12.2021, 6 t
Annina Tuhkunen | 47,00 €

16.9.–9.12.2021, 20 t

810503K

Tällä kurssilla nykytanssi yhdistyy länsiafrikkalaisten tanssien
ja muiden afrotanssien rentoon, juurevaan, dynaamiseen ja
virtaavaan liikekieleen ja rytmiikkaan. Tunti koostuu lämmittelyistä ja monipuolisista perusharjoitteista, jotka yhdistetään
tanssisarjoiksi. Sopii kaikille, joilla on jonkin verran kokemusta
esimerkiksi afrotansseista, nykytanssista tai muusta tanssista.
Kurssilla on livesäestys.

3.2.–5.5.2022, 20 t

Afro & kehonhuolto päivällä

Ma 13.00–14.30 | Annina Tuhkunen | 102,00 €
Lempeän tehokkaalla afro & kehonhuolto -kurssilla yhdistellään
parhaita paloja afrotanssien monipuolisesta liikekielestä ja pilatesharjoittelusta. Tunti sisältää selkärankaa mobilisoivaa liikettä sekä kehonhallinta- ja venyttelyliikkeitä. Helpot tanssisarjat
pohjautuvat länsiafrikkalaisten tanssien liikekieleen. Tuloksena
kokonaisvaltainen, koko kehoa monipuolisesti avaava ja vahvistava treeni. Avoimen tason kurssi, joka sopii peruskuntoisille
liikkujille, myös senioreille.

Itämainen tanssi alkeet

To 16.45–17.45 | Peppina Lindfors | 78,00 €
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
on vartalon osien isolaatio, jolloin esim. lantio tekee kiertyvää
liikettä rintakehän ollessa paikallaan tai lantio värisee nopeasti

810504

13.9.–13.12.2021, 24 t

810504K

24.1.–25.4.2022, 24 t
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TANSSI

Afro, edistyneet

810502

TANSSI

edestakaisin olkapäinen piirtäessä ympyröitä. Parantaa selän
liikkuvuutta, kehittää koordinaatiokykyä ja kohottaa lihaskuntoa, sekä virkistää mieltä. Syvät vatsalihakset ja lantionpohjan
lihakset voimistuvat. Ei hyppyjä.

810509

13.9.–13.12.2021, 16 t

810509K

24.1.–25.4.2022, 16 t

810507

16.9.–9.12.2021, 16 t

810505

Dancehall - Jamaikalaisen tanssin intro

810507K

VIBA, Teollisuuskatu 18 A
La ja su 12.00–14.00 | 18.–19.9.2021, 5 t
Raphael 'Japs' Delarosa | 44,00 €

27.1.–28.4.2022, 16 t

Itämainen tanssi jatko

Perehdytään dancehallin maailmaan ja kulttuuriin. Dancehall
on jamaikalainen katutanssilaji, joka kehittyy Jamaikan kaduilla.
Dancehallin liikekielessä tiukat aksentit ja räjähtävyys yhdistyvät
sulavaan ja rentoon liikkeeseen. Ei tehdä monimutkaisia liikekuvioita, vaan keskitymme liikkeen löytymiseen omasta kehosta,
musiikin tuntemiseen kehossa ja nautimme tanssimisesta!

To 17.55–19.10 | Peppina Lindfors | 79,00 €
Edellyttää hyvät perustaidot itämaisesta tanssista. Harjoitellaan
koreografia ja tehdään siihen liittyviä tanssillisia harjoituksia.

810508

16.9.–9.12.2021, 20 t

810508K

810507

27.1.–28.4.2022, 20 t

Dancehall Moves - Jamaikalaista tanssia
VIBA, Teollisuuskatu 18 A
La ja su 12.00–14.00 | 20.–21.11.2021, 5 t
Raphael 'Japs' Delarosa | 44,00 €

Soca – karibialainen karnevaalitanssi
Ma 18.15–19.15 | Kirsikka Mäkinen | 71,00 €

Soca on iloinen ja rytmikäs afrokaribialainen karnevaalitanssi,
joka on alkujaan kotoisin Trinidad & Tobagosta. Harjoittelemme socalle tyypillistä vartalonkäyttöä, perusliikkeitä, helppoja
erityyppisiä koreografioita sekä vapaamuotoisempaa tanssia.
Tutustumme myös socan taustalla olevaan kulttuuriin tanssin,
musiikin ja oheismateriaalien kautta. Sopii hyvin aloittelijoille,
eikä vaadi aiempaa tanssitaitoa. Mukaan rennot vaatteet, mukavat kengät ja vesipullo. ▶

Tehdään liikkeitä eri tanssiryhmiltä ja aikakausilta (old school,
middle school ja new school) sekä opitaan dancehall-kulttuurista. Liikkeet ovat helppoja ja kurssi sopii myös ensikertalaisille.
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810512

Seek the essence of beauty and recognize that there is both
lightness and darkness in nature. When you dance with pure
heart the beauty of individual dance appears naturally. It is important 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.

Ti 17.00–18.30 | 14.9.–7.12.2021, 24 t
Elina Puukka | 100,00 €

Jazztanssi

Ken Mai | 122,00 €

Jazztanssi on saanut vaikutteita nykytanssista, showtanssista ja
baletista, ja sille on ominaista rytmisyys, eri kehonosien tarkka
koordinaatio, liikelaatujen vaihtelu ja tilaa laajasti hyödyntävä
liike. Etenemme ryhmää kuunnellen ja perusasioita kertaillen,
joten taso soveltuu lajia aloitteleville ja jo jonkin verran harrastaneille. Tunneilla syvennetään tanssin perustekniikkaa, hiotaan
jazztanssille ominaisia liikkeitä ja tehdään sarjoja ja koreografiaa musiikista nautiskellen. Pue joustavat liikuntavaatteet. Tanssia voi avojaloin, sukkasillaan tai pehmeäpohjaisilla tossuilla.

Butotanssi A

Pe 17.00–19.00

Kuntotanssi

810510

Ke 16.00–17.00 | Sirpa Platan | 68,00 €

17.9.–10.12.2021, 32 t

Kuntotanssi on tanssillinen liikuntamuoto, tunneilla tanssitaan
helppoja askelsarjoja vaihtelevan musiikin tahtiin. Musiikkina
käytetään mm suomalaista lavatanssimusiikkia sekä latinalaismusiikkia. Kuntotanssia tanssitaan yksin, paria ei tarvita. Askeleet opetellaan alusta lähtien, tunneille voi tulla ilman aiempaa
tanssikokemusta.

810510K

28.1.–29.4.2022, 32 t

Butotanssi B

Pe 10.30–12.30

810511

810513

17.9.–10.12.2021, 32 t

15.9.–8.12.2021, 16 t

810511K

810513K

28.1.–29.4.2022, 32 t

26.1.–20.4.2022, 16 t
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TANSSI

Butotanssi

TANSSI

810516

810514

Ma 8.05–9.00 | 13.9.–13.12.2021, 15 t
Iiris Laakso | 83,00 €

Pe 14.45–15.45 | 17.9.–10.12.2021, 15 t
Iiris Laakso | 62,00 €

Tanssillinen aamunavaus

Tanssi-improvisaatio senioreille

Lempeästi energisoiva ja kehoa avaava napakka tunti, joka
käynnistää arkiviikon tanssien. Tunnit painottuvat ohjattuun
liikemateriaaliin, mutta saattavat sisältää myös selkeästi ohjattuja improvisatorisia harjoituksia. Pehmeän virittäytymisen
jälkeen siirrytään kehoa avaaviin ja turvallisia linjauksia vahvistaviin harjoitteisiin. Kurssin aikana tehdään lyhyitä teemoiltaan
vaihtelevia tanssisarjoja, jotka tanssitekniikoiltaan seikkailevat
nykytanssin ja jazztanssin hurmiollisissa maastoissa. Ei edellytä
lajituntemusta, aikaisempi tanssillinen harrastus tukee harjoitteissa. Liikutaan myös lattiatasossa. Pystytasossa liikuttaessa
haetaan painosiirtoa välillä myös yhden jalan päälle, joten jonkinasteinen tasapainokyky edesauttaa kurssille osallistumista.

Tanssi-improvisaatiokurssi lähestyy tanssimista erilaisilla ja monipuolisilla improvisaatioharjoituksilla, joiden tarkoituksena on
löytää erilaisia tanssimisen tapoja. Tunnit alkavat ohjatusta keholähtöisestä lämmittelystä. Harjoitukset ovat selkeästi ohjattuja, ja ne voivat tapahtua yksin, pareittain tai ryhmissä. Tunnit
päättyvät keholliseen rauhoittumiseen. Tavoitteena on löytää
mukavia, uusia ja kiinnostavia tapoja tanssia, ja mahdollisesti
jopa laajentaa käsitystä siitä, mitä kaikkea tanssiminen voi olla.
Aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvitse olla.

810522

Ti, ke, to ja pe 13.00–16.00 | 19.–22.10.2021, 16 t
Venla Sandgren | 83,00 €

Kulttuuritalo, Klubi, Sturenkatu 4
Ma 17.00 - 18.30 | 13.9.2021 - 29.11.2021 22 t
Susanna Nurminen | 86,00 €

Vapauta kehosi ja mielesi liikkeen avulla! Tällä kurssilla tutkitaan
uteliain mielin omaa persoonallista liikkeenlaatua. Emme tähtää
mihinkään tiettyyn lopputulokseen tai tekniseen suoritukseen,
vaan pyrimme tutustumaan kehollisuuteen ja liikkeeseen avoimin aistein, mitään arvottamatta. Jokaisen tunnin aluksi teemme aina kehoa ja mieltä lämmittäviä harjoituksia, jotka virittävät meitä tulevaa varten. Tunnilla tehdään myös runsaasti omaa
luovuutta ja ilmaisullista rohkeutta kehittäviä improvisaatioharjoituksia. Et tarvitse tanssijan taustaa, kiinnostus kehollisuuteen
ja oman liikkeen tutkimiseen riittää. Saat tukea oman kehonkielen ja kehollisuuden ymmärtämiseen laaja-alaisemmin.

810520

Tanssi-improvisaation perusteet

Aikuisbaletti alkeistaso

Kurssilla tutustutaan aikuisbalettiin aivan alkeista alkaen. Tunneilla harjoitellaan baletin perusasioita, kuten vartalon, jalkojen, käsien ja pään asentoja. Näitä yhdistetään baletin liikesanastoon tangossa ja keskilattialla rauhallisesti edeten, omaa
kehoa kuunnellen ja kauniin balettimusiikin siivittämänä. Alkeistason kurssi sopii kaikille, eikä vaadi aiempaa balettikokemusta.
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810518

Nykytanssi ”Impulsiivinen liike”

Nykytanssi on virtaava ja kokonaisvaltainen tanssin muoto, jos
sa pääset tutkimaan itseäsi liikkujana lempeässä oppimisympäristössä. Tanssiteknillinen huomio kelluu release
tekniikan,
liikkeen ketjuttamisen, läsnäolon ja itsensä kuuntelun aalloissa.
Tunnit alkavat pehmeällä virittäytymisellä, jossa ehdit pysähtyä
senhetkisen ruumiillisuutesi äärelle. Virittäytymistä seuraa kehonhuollollinen osio. Ohjatut liikesarjat liikkuvat niin pysty- kuin
lattiatasossakin, eli on toivottavaa, että opiskelija pystyy istumaan lattialla säärien päällä, ja varaamaan jonkin verran painoa
käsien päälle.

Kulttuuritalo, Klubi, Sturenkatu 4
Ke 17.05 - 18.35 | 10.11.2021 - 15.12.2021 16 t
Janne Aspvik | 56,00 €
Mistä liike kumpuaa? Pienistä maan vetovoiman alaisista korjausliikkeistä kasvaa rakenteesi läpi kulkeva kinesteettinen ketju. Vaistonvarainen impulsiivinen liike. Pitoa ja päästöä sulassa
sovussa. Viemällä huomion tiettyihin kehon osiin, tutkien niiden toimintaa ja painoa, samalla tiedostaen yhtä herkästi ympäristöäsi. Liikkuen lattialla ja pystytasossa keskipakoisvoimaa
hyödyntäen, samalla minimoiden kaiken turhan lihasjännityksen. Lähettäen juuresi syvällä maan ytimeen, ponnahtaen hyppyyn, josta laskeudut pehmeästi ja äänettömästi. Sujuu kuin
tanssi. Tunti alkaa kokonaisvaltaisilla lämmittelyharjoitteilla,
jota seuraa lattiatekniikkaosio, joka johtaa lopuksi loppusarjaan ja/tai johdettuihin improvisaatioharjoitteisiin. Tervetuloa
tanssimaan! Janne Aspvik valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta v.2010. Hän on työskennellyt tanssijana mm. Helsingin Kaupunginteatterissa sekä
Tero Saarisen, Elina Pirisen, Janina Rajakankaan, Liisa Pentin,
Mikko Hyvösen, Petri Kekonin, Alpo Aaltokosken ja Maya M.
Carrollin teoksissa.

810515

Aamunykytanssi

To 8.05–9.00 | 16.9.–9.12.2021, 15 t
Iiris Laakso | 62,00 €
Tunneilla tehdään aamuystävällisiä liikekombinaatioita. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta nykytanssista.

810517

Nykytanssi perustaso

Kulttuuritalo, Klubi, Sturenkatu 4
Ma 18.45 - 19.45 | 13.9.2021 - 29.11.2021 15 t
Iiris Laakso | 62,00 €
Kurssille suositellaan joko nykytanssin tai jonkin muun vastaavan lajin perusteiden tuntemusta.
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NYKYTANSSI

LIIKUNTA

LIIKUNTA

KUNTOLIIKUNTA
830100

Paso a paso – opi espanjaa liikkuen
La ja Su 12.15–14.30 | 30.–31.10.2021, 6 t
Annina Tuhkunen | 32,00 €

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

Viikonloppukurssilla harjoitellaan espanjan kielen perusteita,
kuten tervehtimistä, esittäytymistä ja arkisanastoa. Tavoitteena on oppia hieman espanjan alkeita ja löytää rohkeus käyttää
kieltä, vaikka se olisikin tasoltaan vaatimatonta. Kurssille ovat
tervetulleita kaikki, jotka haluavat kokeilla toiminnallista tapaa
oppia. Oppiminen tapahtuu rennon liikkumisen, musiikin ja
tanssin kautta. Mitään ennakkotietoja ei vaadita – utelias ja ennakkoluuloton mieli riittää. Pukeudu joustavaan liikunta-asuun.
¡Bienvenidos!

HUOMAA MYÖS 140102 TALLER DE RELAJACIÓN
Y MEDITACIÓN EN ESPAÑOL S. 73

Capoeira Angola alkeet

Su 9.45–10.45 | Eduardo Solorzano Tejeda | 61,00 €
Capoeira on afrobrasilialainen laji, jossa yhdistyvät musiikki,
tanssi, laulu, akrobatia, teatteri ja itsepuolustus. Teemme harjoituksia, joissa opitaan itseilmaisua ja vahvistetaan itseluottamusta musiikin ja tanssin kautta. Capoeirassa jokainen voi löytää
oman tapansa ilmaista positiivista asennetta, iloa ja vapauksia.
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830103

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 to free ourselves. We play music with percussions and sing
in Portuguese. Class is held in Finnish/English, also possible to
use Spanish & Portuguese.

25.1.–19.4.2022, 15 t

14.9.–7.12.2021, 15 t

830103K

Virkistävä aamujumppa

To 9.15–10.30 | Annika Sarvela | 85,00 €
Virkistävää aamujumppaa mukavan musiikin siivittämänä eri
teemoja käyttäen. Kuntoa ylläpitävää kehotietoisuus-, liikkuvuus-, ja lihaskuntoharjoittelua. Sopii kaikenikäisille ja -tasoisille.

830101

830104

19.9.–12.12.2021, 16 t

16.9.–9.12.2021, 20 t

830101K

830104K

27.1.–28.4.2022, 20 t

30.1.–8.5.2022, 16 t

Perusjumppa

Ma 17.00–17.55 | Kikka Repka | 69,00 €
Sopii myös aloittelijoille. Lihaskuntopainotteinen perusjumppatunti, jossa helpon lämmittelyn ja sykettä kohottavan osuuden
jälkeen tehdään lihaskuntoliikkeitä musiikin tahdissa. Tunnin lopussa venyttely.

HUOMAA MYÖS CAPOEIRA LAPSI-AIKUINEN S. 15

830105

13.9.–13.12.2021, 15 t

Kung fu

Ti 18.40–19.55 | Gabriele Goria | 98,00 €

830105K

24.1.–25.4.2022, 15 t

Harjoitetaan Shaolin Quan -tyylisuunnan perustekniikkaa ja liikesarjoja paljain käsiin, ja myöhemmin myös kepin kanssa. Shaolin Quan on kuuluisa Kiinalainen taistelulaji, jossa harjoitukset
ilmaisevat dynaamista voimaa. Pääpaino on terveyspuolella, ja
kurssi sopii kaiken ikäisille. ▶
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LIIKUNTA

Soitamme musiikkia lyömäsoittimilla ja laulamme portugaliksi.
Treeni vedetään suomeksi ja englanniksi, mutta opettajan on
tarvittaessa mahdollista auttaa espanjaksi ja portugaliksi.

LIIKUNTA

PILATES

Pilates, alkeisjatko A

Pilates on kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa kehon syviä tukilihaksia, kohentaa ja ylläpitää ryhtiä. Harjoittelulla opetellaan
liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja keskivartalon hallintaa.

Pilateksen perusteet hallitseville, vähintään vuoden lajia harrastaneille.

Ma 9.00–10.00 | Mika Lehto | 84,00 €

Menetelmän avulla voit harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja vahvan lihaksiston sekä joustavat nivelet ja hyvän lihasvenyvyyden.

830109

Pilates, alkeet

830109K

13.9.–13.12.2021, 16 t
24.1.–25.4.2022, 16 t

Ti 13.30–14.30 | Mika Lehto | 84,00 €

830106

Pilates, alkeisjatko B

14.9.–7.12.2021, 16 t

To 10.30–11.30 | Mika Lehto | 84,00 €

830106K

830110

25.1.–19.4.2022, 16 t

16.9.–9.12.2021, 16 t

Pilates, alkeet senioreille

830110K

27.1.–28.4.2022, 16 t

Ma 10.15–11.15 | Mika Lehto | 84,00 €

830107

Pilates, keskitaso

13.9.–13.12.2021, 16 t

To 15.50–16.50 | Mika Lehto | 84,00 €

830107K

Sopii pilatesta noin kaksi vuotta harrastaneille.

24.1.–25.4.2022, 16 t

830111

Pilates, alkeisjatko senioreille

16.9.–9.12.2021, 16 t

Ti 14.30–15.30 | Mika Lehto | 84,00 €

830111K

Pilateksen perusteet hallitseville, vähintään vuoden lajia harrastaneille.

27.1.–28.4.2022, 16 t

830108

14.9.–7.12.2021, 16 t

830108K

25.1.–19.4.2022, 16 t
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831000

Pe 9.00–10.00 | Saara Anttonen | 70,00 €

13.9.–13.12.2021, 24 t

Tule huoltamaan raskauden ja synnytyksen haasteet kokenutta
uudistunutta kehoa. Tunneilla vahvistamme syvien lihasten tukea pilates-liikkeiden avulla. Liikkeet myös avaavat kireitä lihaksia muun muassa hartioiden ja rintakehän alueelta. Sopii niille,
joilla synnytyksestä on kulunut vähintään 2 kk. Aikaisempaa
kokemusta pilateksesta ei tarvita. Osallistua voivat myös aiemmin synnyttäneet, jotka haluavat parantaa kehotietoisuuttaan.
Ei sovellu vaikeista synnytyskomplikaatioista kärsiville. Kurssille
voi tulla ilman vauvaa tai vauvan kanssa.

831000K

24.1.–25.4.2022, 24 t

831001

Joogan alkeet jäykille

Ma, ti, ke ja to 16.30–18.00 | 23.–26.8.2021, 8 t
Jepa Pihlainen | 42,00 €
Oletko halunnut kokeilla joogaa mutta arvelet olevasi siihen
liian jäykkä? Tällä kurssilla et ole! Pääasia joogassa ei ole notkeus vaan omaan kehoon ja hengitykseen tutustuminen. Joustattelemme kehoa lempeästi ja pakottamatta hengityksen tahtiin ja etsimme jäykälle keholle sopivia muunnelmia asanoista.
Joogaharjoitus on mahdollista tehdä turvallisesti ja mielekkäästi vaikka kuinka jäykän kehon kanssa, kun käytetään apuvälineitä. Saat lisää tilaa hengitykselle ja uutta vetreyttä kehoon.
Mitään ennakkotaitoja ei tarvita. Tästä on helppo jatkaa muille
joogakursseillemme.

830112

17.9.–10.12.2021, 16 t

830112K

28.1.–29.4.2022, 16 t

JOOGA
● Verkkokurssi

Halausjoogaa ja sisäistä hymyä

831002

Ma 20.15–21.45 | Manuel Fernandez Fernandez | 86,00 €

Astangajooga, alkeet

Tutkijat ovat havainneet, että ihmiset tarvitsevat 4 - 20 vähintään 20 sekuntia kestävää halausta päivässä tunteakseen
olonsa hyväksi. Hymyilemisellä on myös voimakkaita myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Tutkimukset osoittavat hymyn voivan tuottaa aivoissamme mielihyvää. Kurssilla
käytetään jooga-asentoja ja meditaatioita, joita tehdään fyysisessä kosketuksessa toisen henkilön kanssa, ja se sisältää
Mantak Chian taolaistekniikan sisäisestä hymystä. Mikäli kurssin
alkaessa koronavirusepidemia jatkuu, suosittelemme ilmoittautumaan samassa taloudessa asuvan ihmisen kanssa. Tunneilla
harjoitellaan 10 erilaista halausta. ▶

To 16.00–17.00 | 16.9.–9.12.2021, 15 t
Iina Heiskanen | 84,00 €
Käydään läpi astangajoogan perusteita ja tekniikkaa, keskitytään
hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen. Pääpaino on auringontervehdys- ja seisomasarjoissa. Harjoitus päätetään kevyisiin loppuliikkeisiin ja rentotukseen. Sopii aloittelijoille ja kertaukseksi
tauon jälkeen.
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Synnyttäneiden pilates
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Astangajooga, alkeisjatko

831004

Astangajooga, jatko

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, varaudu
loppurentoutusta varten lämpimin sukin ja vaattein.

Ma 18.20–19.50 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Iina Heiskanen | 127,00 €
Soveltuu kaikenikäisille, joko astangan alkeiskurssin käyneille tai
muuten astangajoogaa harrastaneille. Kerrataan alkeiskurssilla
opitut perustekniikat ja liikesarjat. Harjoitellaan seisomasarjaa,
opetellaan istumasarjaa eteenpäin ja vähitellen opetellaan loppuliikesarja kokonaisuudessaan. Vahvistetaan asentoharjoituksen
tekniikkaa ja opetellaan muistamaan liikesarjoja. Tarkoituksena on
syventää hengityksen ja liikkeiden oikeaa rytmitystä, asentojen
suuntausta ja kehon kokonaishallintaa. Tutustutaan myös perinteiseen itsenäiseen harjoitteluun opettajan ohjauksessa.

Astangajooga, alkeisjatko A
Ma 17.00–18.15

831003

13.9.–13.12.2021, 20 t | Iina Heiskanen | 105,00 €

● Verkkokurssi

Yoga en español - online

● Verkkokurssi

To 20.15–21.45 | Manuel Fernandez Fernandez | 105,00 €

Lounas-astangajooga, alkeisjatko B

Ven y únete a una relajante práctica de yoga todos los jueves
por la tarde. 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. El curso es en castellano, pero el profesor puede dar instrucciones también en finés, en caso de ser
necesario. Keskitymme Hathajoogan perusteisiin: tietoiseen
hengitykseen, rentoutukseen ja meditaatioon. Opetuskieli on
espanja, mutta opettaja käyttää tarvittaessa apukielenä myös
suomea. ▶

Pe 12.00–13.30 | Monica Schwela | 88,00 €
Instruktioner på svenska vid behov. Instruction also in English
if needed.

831003 ● Verkkokurssi
17.9.–10.12.2021, 24 t

831003K ● Verkkokurssi
28.1.–29.4.2022, 24 t

HUOMAA MYÖS TALLER DE RELAJACIÓN Y
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Lempeä hathajooga B

16.9.–9.12.2021, 24 t

Ke 10.30–12.00 | Paula Tella ja Katri Mason | 92,00 €

831005K ● Verkkokurssi

831008

27.1.–28.4.2022, 24 t

15.9.–8.12.2021, 24 t

831008K

Virkistävä hathajooga

26.1.–20.4.2022, 24 t

Ma 9.15–10.45 | Annika Sarvela | 102,00 €
Liikeharjoitusten, hengityksen, rentoutuksen ja mielikuvien
avulla avaudutaan kehotietoisuudelle, kehomielen yhteydelle
sekä tutkitaan miten hengityksen avulla voi tasapainottaa hermoston toimintaa. Harjoitukset tehdään jokaisen omista lähtökohdista. Sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin jooganneille.

● Verkkokurssi

Hathajooga keskitaso

Ma 16.30–18.00 | Manuel Fernandez Fernandez | 86,00 €
Liity rentouttavaan ja virkistävään joogaryhmään mukavasti
oman kodin rauhasta. Harjoitettava joogasuuntaus on hathaa,
joka sopii kaiken ikäisille muutaman vuoden joogaa harrastaneille. Saat paremman käsityksen siitä, miten rentoutua ja
työskennellä kehosi kanssa turvallisella tavalla; ehkäisten pehmytkudosten ja nivelten loukkaantumisia ja samalla kehittäen
fyysistä voimaa, vakautta ja joustavuutta. Harjoitukset edistävät parempaa unta ja mielialaa ja voivat auttaa myös stressin
lievittämisessä. The course is in Finnish but the teacher can
give instructions also in English, if needed.

831006

13.9.–13.12.2021, 24 t

831006K

24.1.–25.4.2022, 24 t

Lempeä hathajooga

Lempeää hathajoogaa hengitystä kuunnellen. Tehdään yksinkertaisia venytyksiä, taivutuksia ja kiertoja. Tutkitaan liikkeen
vaikutusta hengitykseen, mieleen ja kehoon. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikunta-vaatteisiin, ota loppurentoutusta
varten mukaan lämpimät sukat ja lämmin vaate.

831009 ● Verkkokurssi
13.9.–13.12.2021, 24 t

831009K ● Verkkokurssi
24.1.–25.4.2022, 24 t

Lempeä hathajooga A, Kalasatama

Shakta joogakoulu, Työpajankatu 10 A 4. kerros
Ma 19.00–20.30 | Paula Tella | 101,00 €

831007

13.9.–13.12.2021, 24 t

831007K

24.1.–25.4.2022, 24 t
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831011 ● Verkkokurssi

● Verkkokurssi

17.9.–10.12.2021, 16 t

Good morning yoga online

Ti 7.00–8.00 | Manuel Fernandez Fernandez | 61,00 €

831011K ● Verkkokurssi

Come join a relaxing yoga practice every Tuesday morning at
the comfort of your own home. We practice hatha yoga with
soft postures, suitable for people of all ages and most conditions. 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 may help 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. Kurssin opetuskieli
on englanti, mutta opettaja voi tarvittaessa antaa ohjeita suomeksi.

28.1.–29.4.2022, 16 t

Clarity flow yoga Kivikko

Nallin koulu, Nallitie 3
Ti 18.40–19.55 | Ken Mai | 102,00 €
A meditatively flowing yoga that moves slowly and continuously with deep breathing. Anyone can participate, the
teacher helps choosing between simple and more advanced
asanas (poses). The classes begin with chanting the Gayatri
Mantra, continue to moving asana excercises and pranayama
(breathing techniques), and end with meditation. Teacher Ken
Mai is a yoga teacher certificated at Patanjali Yoga Foundation in Rishikesh, India. He has practiced Zen Meditation at a
zen-monastery & a zen-temple in Japan. This yoga flow contains his original asanas and energy work.

831010 ● Verkkokurssi
14.9.–7.12.2021, 16 t

831010K ● Verkkokurssi
25.1.–19.4.2022, 16 t

831012

14.9.–7.12.2021, 24 t

● Verkkokurssi

831012K

Joogaa pehmeästi

25.1.–19.4.2022, 24 t

Pe 13.35–14.35 | Monica Schwela | 75,00 €
Virkisty viikonloppuun joustavasti joogaten. Tehdään lämmittäviä, venyttäviä ja vahvistavia liikkeitä ja asanoita omaa kehoa
kuunnellen. Opetellaan hengityksen ja liikkeen välistä yhteyttä
sekä läsnäolon taitoa. Harjoitus päättyy loppurentoutukseen.
Sopii sekä aloittelijoille että joogaa aiemmin harjoittaneille. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikunta-vaatteisiin, varaudu loppurentoutusta varten lämpimin sukin ja vaattein. Instruktioner
på svenska vid behov. Instruction also in English if needed. ▶

NOTICE ALSO 810501
DANCE MEDITATION KIVIKKO P. 80
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Asanat linjataan turvallisesti kehon senhetkistä tilaa kuunnellen. Yinissä annetaan kehon, hengityksen ja mielen rauhoittua
useiksi minuuteiksi turvallisesti tuettuihin asanoihin. Asanat
ovat muunneltavissa kehon haasteet huomioiden. Tekemisen
keskiössä on hyväksyvä läsnäolo. Sopii aloittelijoille ja aiemmin
jooganneille.

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.

831015

14.9.–7.12.2021, 24 t

831015K

Äijäjooga aamulla

25.1.–19.4.2022, 24 t

To 9.45–10.45 | Timo Airaksinen | 85,00 €

831013

Yin-jooga

16.9.–25.11.2021, 13 t

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). Joogassa harjoitellaan myös
hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa nykyhetkessä, jolloin hengityksen merkitys korostuu. Harjoitus sopii kaikille. Pukeudu joogatunneille mukaviin liikuntavaatteisiin ja varaudu loppurentoutusta varten lämpimin sukin ja vaattein.

831013K

3.2.–21.4.2022, 13 t

Äijäjooga

To 18.15–19.15 | Timo Airaksinen | 85,00 €

831014

16.9.–25.11.2021, 13 t

831014K

3.2.–21.4.2022, 13 t

Yin-jooga A

Yin & yang -jooga

Ti 18.40–20.10 | Jepa Pihlainen | 89,00 €

Ti 17.00–18.30 | Jepa Pihlainen | 102,00 €

831016

Tehdään sekä kehon koordinaatiota, voimaa ja tasapainoa kehittäviä asanoita että yin-joogan pitkiä asanoita, jotka huoltavat kehon sidekudoksia. Lempeän dynaamisissa asanoissa
tutkitaan hengityksen ja sitkeän, rauhallisen liikkeen yhteyttä.

14.9.–7.12.2021, 24 t

831016K

25.1.–19.4.2022, 24 t
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Yin-jooga B

teisiin sopiviksi. Pukeudu mukaviin joustaviin liikuntavaatteisiin,
ota mukaan villapaita ja villasukat sekä vesipullo.

To 19.25–20.55 | Peppina Lindfors | 89,00 €

831017

● Verkkokurssi

16.9.–9.12.2021, 24 t

Restoratiivinen aamujooga

831017K

La 10.00–12.00 | Helena Mörsky | 16,00 €

27.1.–28.4.2022, 24 t

Aloita viikonloppu rentoutuen restoratiivisellä aamujoogalla
kotoa käsin vaikka yöasussa. Pehmeät liikkeet, tuetut asennot
ja tietoinen hengitys auttavat palauttamaan voimavaroja. Harjoitukset parantavat liikkuvuutta, tasapainottavat elintoimintoja ja kehittävät läsnäolon taitoa. Restoratiivisissä harjoituksissa
kehoa tuetaan eri tavoin. Apuvälineet ottavat painoa pois keholta ja auttavat purkamaan jännityksiä. Asennoissa voi siten
viipyä pitkään rentoutuen ja hermoston on mahdollisuus siirtyä
palauttavaan tilaan. Voit käyttää harjoituksissa kotoa löytyviä
apuvälineitä, tuolia, joogavyötä tai nauhaa, joogatiiliä tai kirjoja
sekä vilttiä, tyynyjä tai bolsteria.

Aamun yin-jooga verkossa

Ke 9.30–11.00 | Anna Rantinoja | 84,00 €

831018 ● Verkkokurssi
15.9.–8.12.2021, 24 t

Kivikon yin-jooga

Kivimottis, Varustuksentie 5
Ke 13.30–15.00 | Anna Rantinoja | 84,00 €

831019

Restoratiivinen aamujooga verkossa A

15.9.–8.12.2021, 24 t

831021 ● Verkkokurssi
25.9.2021, 3 t

831020

Restoratiivinen aamujooga verkossa B

Palauttava jooga

La ja su 15.00–18.00 | 4.–5.12.2021, 8 t
Jepa Pihlainen | 42,00 €

831022 ● Verkkokurssi
16.10.2021, 3 t

Tiiviskurssilla käymme läpi joogan rauhoittavimpia harjoituksia
asanoiden sekä hengitys- ja keskittymisharjoitusten maailmasta. Opit rentoutumisvasteesta ja kehon palautumisesta sekä
pääset soveltamaan näitä koskevia teorioita omaan joogaharjoitukseen. Sopii hyvin myös johdatukseksi joogan maailmaan
levottomille ja herkkäunisille. Tehdyt harjoitukset ovat liikunnallisesti leppoisia ja muokattavissa monenlaisiin kehon haas-

Vahvistava jooga

Lempeästi vahva joogamuoto, joka kehittää kehotietoisuutta
ja läsnäoloa. Huolellinen työskentely auttaa suuntaamaan venytystä ja lihastyötä tasapainoisesti. Samalla mieli keskittyy ja
rauhoittuu. Tuntien teemat vaihtuvat sisältäen vahvistavia ja
vetreyttäviä seisomaliikkeitä, eteenpäin ja taaksepäin taivutuk94

Ti 13.30–14.30 | Helena Mörsky

Erityisesti senioreille suunnattu alkeiskurssi, jossa aloitetaan
perusharjoituksista tuolia ja joogavälineitä hyödyntäen.

831025 lähiopetus
831025V ● Verkkokurssi

14.9.–23.11.2021, 13 t | 68,00 €

Vahvistava jooga A

831025K lähiopetus

Ti 10.40–12.10 | Helena Mörsky

831025KV ● Verkkokurssi

831023 lähiopetus

25.1.–12.4.2022, 15 t | 71,00 €

831023V ● Verkkokurssi

14.9.–23.11.2021, 20 t | 88,00 €

Vahvistava seniorijooga jatko

Ke 10.40–12.10 | Helena Mörsky

831023K lähiopetus

Jatkokurssi on suunnattu erityisesti senioreille, joilla on aiempaa kokemusta perusharjoituksista ja joogavälineiden hyödyntämisestä.

831023KV ● Verkkokurssi

25.1.–12.4.2022, 22 t | 97,00 €

831026 lähiopetus

Vahvistava jooga B

Ke 9.00–10.30 | Helena Mörsky

831026V ● Verkkokurssi

831024 lähiopetus

15.9.–24.11.2021, 20 t | 88,00 €

831024V ● Verkkokurssi

831026K lähiopetus

15.9.–24.11.2021, 20 t | 88,00 €

831026KV ● Verkkokurssi

26.1.–13.4.2022, 22 t | 97,00 €

831024K lähiopetus
831024KV ● Verkkokurssi

26.1.–13.4.2022, 22 t | 97,00 €
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Vahvistava seniorijooga alkeet

sia, kiertoja, tuettuja palauttavia restoratiivisia asentoja sekä
rauhoittavia rentoutus- ja hengitysharjoitteita. Joogavälineitä
käytetään tukena sekä syventämässä harjoituksia. Luistamattoman joogamaton lisäksi tarvitset joogavyön tai nauhan, joogatiilet tai muut tuet sekä viltin, tyynyn tai bolsterin. Ei sovi
raskaana oleville. Tunnit toteutetaan hybridiopetuksena eli valitse kurssinumero sen mukaan kumpaan haluat ilmoittautua,
lähiopetukseen vai verkkokurssille.

LIIKUNTA

Iyengarjooga

● Verkkokurssi

Iyengarjooga, avoin taso

Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta ja nivelille suotuisia,
terveellisiä linjauksia. Pääset kokeilemaan monipuolisesti erityyppisiä joogaliikkeitä, seisoen tehtäviä liikkeitä, eteen- ja
taaksetaivutuksia, kiertoja sekä rentouttavia liikkeitä. Liikkeitä
voidaan varioida yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sopii sekä
vasta-alkajille, että Iyengarjoogaa hieman harjoittaneille. Harjoitukset tehdään paljain jaloin. Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin.

To 18.00–19.30 | Anne Anttila | 97,00 €
Ryhmä ei sovi raskaana oleville, mutta muuten kaikille, jotka haluavat tutustua iyengarjoogaan tai syventää jo aloitettua harrastustaan.

831029 ● Verkkokurssi
16.9.–9.12.2021, 24 t

831029K ● Verkkokurssi

831027

27.1.–28.4.2022, 24 t

Tutustu Iyengarjoogaan
Ke 17.00–18.15 | 1.9.2021, 2 t
Anne Anttila | 16,00 €

Iyengarjooga, jatko

Ke 18.25–19.55 | Anne Anttila | 115,00 €

Iyengarjooga, alkeet

Kerrataan ja syvennetään alkeiskurssilta tuttuja jooga-asanoita
ja laajennetaan liikevalikoimaa. Tutustutaan myös ylösalaisiin
asanoihin ja helppoihin hengitysharjoituksiin. Sopii iyengarjoogaa noin vuoden harrastaneille.

Ke 17.00–18.15 | Anne Anttila | 95,00 €

831028

15.9.–8.12.2021, 20 t

831030

831028K

15.9.–8.12.2021, 24 t

26.1.–20.4.2022, 20 t

831030K

26.1.–20.4.2022, 24 t

Viiden elementin jooga ja liike

Su 10.00–15.15 | Annika Sarvela | 36,00 € / kerta
Tutustumme liikkeen ja kehotietoisuuden kautta elementtien:
maa, vesi, tuli, ilma ja tila erilaisiin laatuihin. Kun syntyy tietoisuus elementeistä, syntyy tiedostamista siitä kuinka voimme toimia oman kehomielen ja luonnon tasapainon hyväksi.
Työskentely tapahtuu liikkeen, jooga-asentojen, hengityksen,
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La 10.00–11.30 | Solja Temmes
Raskausajan joogakurssi tukee raskauden aikana muuttuvaa kehoa. Teemme rauhallista joogaharjoitusta, joka sopii raskauden
loppumetreille asti. Kurssin joogaharjoitukset mm. 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. Tarvitset kaksi
tyynyä ja viltin. Kurssille kannattaa tulla vasta 14 raskausviikon
jälkeen.

Viiden elementin jooga ja liike, maaelementti
831031

3.10.2021, 6 t

Viiden elementin jooga ja liike, vesielementti

Raskausajan jooga A

831031

831036

31.10.2021, 6 t

18.9.–16.10.2021, 10 t | 55,00 €

Viiden elementin jooga ja liike, tulielementti

Raskausajan jooga B

831033

831037

28.11.2021, 6 t

6.11.–10.12.2021, 10 t | 55,00 €

Viiden elementin jooga ja liike, ilmaelementti

Raskausajan jooga C

831034K

831038K

30.1.2022, 6 t

22.1.–5.3.2022, 12 t | 65,00 €

Viiden elementin jooga ja liike, tilaelementti

Raskausajan jooga D

831035K

831039K

6.3.2022, 6 t

12.3.–23.4.2022, 12 t | 65,00 €

97

LIIKUNTA

Raskausajan jooga

tietoisen läsnäolon ja mielikuvien kautta jokaisen yksilöllisistä
lähtökohdista käsin, ilman suorituspaineita. Kurssit sopivat sekä
vasta-alkajille että kokeneemmille liikkujille. Lukuvuoden aikana
jokaisella viidestä elementistä on oma sunnuntaikurssinsa. Jokaisena kurssipäivänä tutkimme yhtä elementtiä. Voit osallistua
yksittäisille kursseille tai kaikille viidelle kerralle, joista muodostuu 5 elementin kokonaisuus.

LIIKUNTA

Joogapilates

831205

Metsäjooga

Paranna kehosi ryhtiä, tasapainoa, liikkuvuutta ja voimaa joogan ja pilateksen keinoin! Saat tutustua erilaisiin joogan asanaharjoituksiin ja virtaaviin sarjoihin sekä pilateksen perusteisiin.
Pääset kokemaan myös terveysliikuntamuoto asahin liikevalikoimaa, jolla maustamme harjoituksia. Tuntien intensiteetti
vaihtelee nopeampitempoisesta harjoittelusta rauhalliseen
ja rentouttavaan. Voit tulla mukaan vailla kokemuksia mistään
mainituista lajeista.

Tapaaminen Rastilan metroasemalla
Su 15.00–18.00 | 29.8.2021, 4 t
Solja Temmes | 20,00 €

To 10.00–11.00 | 2.–9.9.2021, 3 t
Anna Rantinoja | 14,00 €

Jooga- qigong- ja meditaatioharjoituksia luonnon keskellä.
Kurssi koostuu virtaavista lämmittelyliikkeistä, seisoma-asennoista ja hengitysharjoituksista sekä kehotietoisuusmeditaatioista. Puut toimivat joogan apuvälineinä, ja käytämme niitä tukena asennoissa. Metsän elementit, kuten ilma, maa ja vesi ovat
mukana harjoituksissa mielikuvina. Harjoituksen teemat ovat
painovoiman tunteminen, hengitys ja elävä, pitkä selkäranka.
Lähes kaikki liikkeet tehdään seisten, mutta hengitys- ja meditaatioharjoitukset voi tehdä istuenkin. Sopii myös aloittelijoille.

831043 ● Verkkokurssi

831207

831042 ● Verkkokurssi

Tutustu joogapilatekseen verkkokurssi

Joogapilates

Tutustu Scaravellijoogaan

To 10.00–11.00 | 16.9.–9.12.2021, 16 t
Anna Rantinoja | 67,00 €

La 12.00–15.00 | 28.8.2021, 4 t
Solja Temmes | 20,00 €

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. Scaravellijooga keskittyy selän rentouttamiseen ja vahvistamiseen. Liikeharjoitusten avulla etsitään selkärangan luonnollista asentoa.

831044

Kivikon joogapilates

Kivimottis, Varustuksentie 5
Ke 12.30–13.30 | 15.9.–8.12.2021, 16 t
Anna Rantinoja | 67,00 €
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Venytellen vetreäksi senioreille

Senioriliikunta

Rauhallisia kehonhuolto- ja venyttelyharjoituksia senioreille.
Harjoitukset kohentavat ryhtiä, lihastasapainoa, parantavat
liikkuvuutta ja kehotietoisuutta. Monipuoliset harjoitukset vetreyttävät ja virkistävät niin kehoa kuin mieltä. Pukeudu mukaviin vaatteisiin. Tunnit toteutetaan hybridiopetuksena eli valitse
kurssinumero sen mukaan kumpaan haluat ilmoittautua, lähiopetukseen vai verkkokurssille.

Ti 9.30–10.30 | Helena Mörsky

To 8.30–9.30 | Timo Airaksinen | 85,00 €
Alkulämmittelyn ja kehon avauksen jälkeen tehdään tai chi- ja
asahi 1-sarjan kevyitä voimisteluliikkeitä. Tästä siirrytään joogavaikutteiseen osioon, jossa mm. syvähengitys-, venytys-, selän
kierto- sekä tasapainoharjoitteita. Lopuksi on ohjattu syvärentoutus.

831302 lähiopetus

831300

831302V ● Verkkokurssi

16.9.–25.11.2021, 13 t

14.9.–23.11.2021, 13 t | 72,00 €

831300K

3.2.–21.4.2022, 13 t

831302K lähiopetus
831302KV ● Verkkokurssi

Seniorin tasapaino, voima ja liikkuvuus

25.1.–12.4.2022, 15 t | 79,00 €

Ma 15.45–16.45 | Kikka Repka | 84,00 €

Tunnilla keskitytään kehon lihasvoiman parantamiseen sekä
tasapainon ja liikkuvuuden lisäämiseen. Voimaa ja kehonhallintaa harjoitellaan iloisen musiikin siivittämänä. Voimaa vaativat
liikkeet vuorottelevat kevyempien, tasapainoa ja liikkuvuutta
harjoittavien liikkeiden kanssa. Tunnille voit pukeutua joustaviin
housuihin ja puseroon, jalkineina kevyet sisätossut tai kengät.

831303

Kehonhuolto-workshop

La 11.00–13.15 | 6.11.2021, 3 t
Minna Määttä | 25,00 €
Kehonhuolto on monipuolista, koko elimistön lihastasapainoa
kehittävää kehon linjausta. Se lisää vetreyttä, parantaa kehonhallintaa ja auttaa palautumaan rasituksesta. Kurssilla tehdään
erilaisia liikkuvuusharjoituksia, dynaamisia ja staattisia venytyksiä, sekä aktivoidaan kehon tukilihaksia. Ohjaaja antaa liikkeisiin
myös monipuoliset vaihtoehdot. Mukaan tarvitset joustavat liikuntavaatteet, kenkiä ei tarvita.

831301

13.9.–13.12.2021, 16 t

831301K

24.1.–25.4.2022, 16 t
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Asahi

Asahia äijille

Ma 14.45–15.45 | Yrjö Mähönen | 86,00 €

Asahi on kotimaista terveysliikuntaa, joka hoitaa ja ennaltaehkäisee selän ja hartiaseudun vaivoja, kaatumisesta johtuvia
murtumia sekä stressiä. Liikkeet ovat yksinkertaisia, hitaita,
pehmeitä ja helposti omaksuttavia. Asahissa ei tarvitse hikoilla.
Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin. Harjoitella voi sukkasillaan
tai kevyissä tossuissa. Asahi sopii kaikenikäisille, erityistaitoja
tai peruskuntoa ei vaadita. Sopii sekä aloittelijoille että asahia
aikaisemmin harjoittaneille.

Suunniteltu erityisesti miehille. Treenataan asahia myös punttien kanssa.

831307

13.9.–13.12.2021, 16 t

831307K

24.1.–25.4.2022, 16 t

Asahi terveysliikunta, alkeet A

Asahi terveysliikunta, jatkotaso

Ke 9.00–10.00
Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen (ohjaajat ohjaavat vuorotellen)
71,00 €

Ma 15.45–16.45 | Yrjö Mähönen | 86,00 €
Sopii asahia aiemmin harjoittaneille.

831304

831308

15.9.–8.12.2021, 16 t

13.9.–13.12.2021, 16 t

831304K

831308K

26.1.–20.4.2022, 16 t

24.1.–25.4.2022, 16 t

Asahi terveysliikunta, alkeet B

831309 ● Verkkokurssi

Pe 9.00–10.00 | Sirpa Platan ja Yrjö Mähönen

Asahi + sointukylpy

Ti 17.30–19.00 | 16.–30.11.2021, 6 t
Irene Hursti | 25,00 €

831305

17.9.–10.12.2021, 15 t | 70,00 €

Sopii kaikille, jotka haluavat pitää kehon ja mielen hyvinvoinnista huolta miellyttävällä ja rennolla tavalla. Aluksi tehdään seisten
helppoja ja rentouttavia asahin liikkeitä. Ne tehdään hitaasti, joten
niitä tehdessä ei tule hiki. Asahin jälkeen rentoudutaan ohjatusti ja
nautitaan jumppamatolla peiton alla harmonisten äänien ja äänivärähtelyjen rentouttavasta vaikutuksesta. Sointukylvyn soittimina on mm. äänimaljat, gongi, koshi-tuulikellot, sansula-sormipiano
ja sadekeppi. Tarvitset jumppamaton, peiton ja pienen tyynyn
sekä vesipullon. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta.

831305K

28.1.–29.4.2022, 16 t | 71,00 €

Asahi terveysliikunta, alkeet C

To 11.15–12.00 | Anna Rantinoja | 57,00 €

831306 ● Verkkokurssi
16.9.–9.12.2021, 12 t
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LOUHELA

Kurssilla tutustutaan dynaamiseen meditaatiomuotoon, joka
pohjautuu perinteiseen kiinalaiseen taistelulajiin. Harjoitellaan
Taiji Quanin perusliikkeitä, Baduanjin -sarjaa sekä Quigong
-hengitystekniikoita. Pääosassa on fyysinen ja henkinen hyvinvointi.

830114

Ti 20.05–21.20 | Gabriele Goria | 99,00 €

Louhelan onnellisten jumppa

Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Pe 18.00–19.00 | 17.9.–10.12.2021, 16 t
Riku Rosling | 43,00 €
Itsenäinen ryhmä, joka on tarkoitettu seniori-ikäisille miehille.

831310

14.9.–7.12.2021, 15 t (Ei kokoontumista 28.9., 2.11. ja 30.11.)

830115

Miesten seniorijumppa A

831310K

1.2.–19.4.2022, 15 t (Ei kokoontumista 1.3. ja 29.3.)

Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Ma 9.00–10.30 | 13.9.–13.12.2021, 24 t
Yhteyshenkilö Jussi Lescelius | 43,00 €
Itsenäinen ryhmä, joka on tarkoitettu seniori-ikäisille miehille.

830116

Miesten seniorijumppa B

HUOMAA MYÖS FELDENKRAIS, MOVEMENT
INTELLIGENCE JA MELT METHOD -KURSSIT
TERVEYDESSÄ JA HYVINVOINNISSA S. 77–78

Louhelan setlementti, Louhelankuja 3
Pe 9.00–10.30 | 17.9.–10.12.2021, 24 t
Yhteyshenkilö Jussi Lescelius | 43,00 €
Itsenäinen ryhmä, joka on tarkoitettu seniori-ikäisille miehille.
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Taiji Quan

Vuokraa tiloja
erilaisiin tapahtumiin ja juhliin
Kalliolan setlementtitalosta!
Kalliolan setlementtitalo on yhteisöllinen järjestötalo,
tapahtumapaikka ja naapuruston olohuone. Olemme
sijainneet Helsingin Alppiharjussa, Sturenkadulla jo yli
sadan vuoden ajan.
Setlementtitalon tiloja voi vuokrata, ja niissä voit järjestää esimerkiksi seminaarin, luennon, kirppiksen,
tanssit, juhlat, taidenäyttelyn tai vaikkapa saunaillan
– helposti ja edullisesti.
Suosittuja tilojamme ovat esimerkiksi auditorio sekä
Sirenius-sali, johon mahtuu jopa 200 ihmistä. Salissa
on mahdollista pitää esimerkiksi konsertteja tai teatteriesityksiä. Ja on salissa järjestetty hääjuhliakin!
Näiden lisäksi talosta löytyy myös pienempiä tiloja,
jotka soveltuvat vaikkapa kokousten pitämiseen.
LISÄTIETOJA:
www.kalliola.fi > palvelut > tilanvuokraus
sekä tilat@kalliola.fi
arkisin klo 10-16 p. 040 552 7716
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Tule mukaan
vapaaehtoiseksi!
Kalliolan vapaaehtoistoiminnassa lahjoitat aikaasi
ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi
tavalla, joka sopii sinulle.
Voit sitoutua pitkäaikaiseen toimintaan, tai tulla vaikka
vain kerran auttamaan tapahtumassa. Toteutamme
vapaaehtoistoimintaa Helsingin ja Espoon alueella.
Esimerkkejä vapaaehtoistehtävistä:
• kielikaverina toimiminen maahanmuuttajalle
• puistojumpan ohjaaja
• tapahtumien järjestämiseen liittyvät tehtävät
• Pasilan alueen toimintatiimi

Ota meihin yhteyttä ja
kysy rohkeasti lisää:
Eveliina Pasanen
Vapaaehtoistoiminnan
ohjaava koordinaattori
eveliina.pasanen@kalliola.fi
tai p. 050 324 5025
Heidi Jokinen
Vapaaehtoistoiminnan
vastaava koordinaattori
heidi.jokinen@kalliola.fi
tai p. 050 442 0556
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Kalliolan
klinikka auttaa
riippuvuuksien hoidossa
– taustasta riippumatta!

Kalliolan klinikka on kodinomainen kuntoutuskeskus
luonnonläheisessä miljöössä Nurmijärvellä. Kalliolan
klinikalta voi saada apua sekä päihderiippuvuuteen
että toiminnallisiin riippuvuuksiin kuten peliongelmaan.
Kuntoutus perustuu Minnesota-mallin mukaiseen Myllyhoitoon.
Apua voi saada myös avokuntoutuksena, joka mahdollistaa kotona asumisen ja töissä käymisen. Nettimylly-kuntoutus toteutetaan netin välityksellä Teamsissa.

Ota yhteyttä:
klinikka@kalliola.fi tai klinikka.kalliola.fi

ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIA:
”Nettimylly-kurssi oli aivan mahtava kick start raittiuteeni – oikea tehopakkaus elämän pelastavaa tietoa ja
tukea! En olisi voinut kurssin alussa uskoa, että kurssin
loputtua oloni on haikea, sillä jäin kaipaamaan kurssi-iltoja. Raittius on kuin maalipinta, jota elämän tuulet ja
tuiskut riepottavat, ja tätä maalipintaa pitää hoitaa ja
hoivata. Muuten se ei kestä.” – Timo, 35, toipuja

”Suurin motivaatiotekijäni oli ammatin säilyttäminen, kun
suostuin lähtemään päihdekuntoutukseen. Työnantajan
voimakas kanta oli, että Kalliola on paras hoitopaikka
Suomessa. Jälkikäteen olen itsekin sitä mieltä, että se oli
mulle paras.” – Hannu, 49, toipuja
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DIGITAITOJA
DUUNIIN!
Digitaitoja duuniin kurssi
alkaa elokuussa!
Kurssi on osallistujalle maksuton
Hakeminen kursseille: www.heo.fi

MAAHANMUUTTAJAVANHEMMAT
Hae mukaan
maahanmuuttajavanhemmille
tarkoitettuun suomen kielen ja
perustaitojen koulutuksen.
Kurssi on osallistujalle maksuton.
Hakeminen kursseille: www.heo.fi
HEO_Kalliola_190x130.indd 2
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Ilo oppia kieliä!
Mukaansatempaavat oppikirjamme sopivat
sekä kielikursseille että itseopiskeluun. Uuden
Otso-sovelluksen avulla voit kuunnella kirjan
tekstejä veloituksetta, kun käytössäsi on
painettu oppikirja ja älypuhelin tai tabletti.

Tutustu: finnlectura.fi/otso

Opi uutta
tai kertaa
!

opisto.kalliola.fi
#kalliola

#kalliola
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