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ILMOITTAUTUMINEN
Kursseille voi ilmoittautua kolmella tavalla: 
• verkkoilmoittaumisella , joka näyttää reaaliajassa, oletko 
saamassa kurssipaikan tai varasijan www.opistopalvelut.fi/
karstula 
• puhelimitse 044 459 6656 kansalaisopiston toimistoon  
(ei ääni- eikä tekstiviestejä)

Kurssit alkavat pääsääntöisesti viikolla 37 ja taiteen perusope-
tus viikolla 36. Koko lukuvuoden kursseilla kurssikertoja on 
pääsääntöisesti syyskaudella 11 ja kevätkaudella 13 kertaa. 
Jos aloituspäivä tai kurssikertojen määrä poikkeavat tästä, se 
on mainittu kurssitiedoissa erikseen. Syysloma on viikolla 42 
ja talviloma viikolla 9.

ALOITUS- JA ILMOITTAUTUMISPÄIVÄT
Aloituspäivä Viimeinen ilmoit-

tautumispäivä
Kevätkauden 
aloituspäivä

ma 13.9. pe 28.8. 10.1.2021
ti 14.9. ma 31.8. 11.1.2021
ke 15.9. ma 31.8. 12.1.2021
to 16.9. ma 31.8. 13.1.2021
pe 17.9. ti 1.9. 14.1.2021

LYHYTKURSSIEILLE ILMOITTAUTUMINEN tulee tehdä 
viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua.

Kurssit toteutetaan, kun osallistujia on riittävä määrä, joten 
ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä. Pääsääntöisesti 
ryhmien vähimmäiskoko on Karstulassa 7 osallistujaa, Kivijär-

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 
MA 23.8. KLO 8.00

www.opistopalvelut.fi/karstula 
tai p. 044 459 6656

Kaikille kursseille tulee ilmoittautua 
viimeistään 10 päivää etukäteen

Jos haluat jollekin kurssille mukaan mukaan kesken lukukau-
den tai ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, ota yhteys 
toimistoon.

OPINTOMAKSUT
Kurssikohtainen opintomaksu ilmoitetaan jokaisen kurssin 
kohdalla. Lisäksi joillakin kursseilla on materiaalimaksu, josta 
saa lisätietoa kurssin ohjaajalta.

Opintomaksut laskutetaan koko lukuvuoden kurssien osalta 
lokakuun aikana. Opintomaksua ei palauteta, jos opiskelija 
keskeyttää opintonsa. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää 
maksuvapautuksen.

Opintomaksun voi maksaa 
• Smartum-seteleillä tai Smartum Saldo-mobiilimaksulla 
• ePassilla 
• PAM:in alennusseteleillä 
• Kyyjärven kunnan tyky-rahalla.

Jos käytät opintomaksusi maksamiseen jotain näistä maksu-
tavoista, koko lukuvuoden kurssien osalta maksu on tehtävä 
viimeistään 30.9. Toimita setelit/alennussetelit/verkkomaksu 
määräpäivään mennessä kansalaisopiston toimistoon, Kivi-
järvellä sekä Kyyjärvellä kirjastoon. Määräajan jälkeen emme 
tee muutoksia laskutukseen. 

Lyhytkursseja voit maksaa näillä maksutavoilla koko lukuvuo-
den ajan. Kerro lyhytkurssille ilmoittautuessasi, jos käytät 
näitä maksutapoja. Muistathan, että nämä ovat henkilökoh-
taisia.

PERHEALENNUS
Perhealennuksen voivat saada samalle kurssille osallistu-
vat samassa ruokakunnassa asuvat saman perheen jäsenet 
seuraavasti: ensimmäinen osallistuja maksaa täyden mak-
sun, toinen osallistuja saa 25 % alennuksen, ja kolmannesta 
osallistuvasta perheenjäsenestä alkaen opiskelijakohtainen 

KANSALAISOPISTOON!
Käsissäsi on Karstulan kansalaisopiston 56. lukuvuoden kurs-
sitarjotin. Kurssien monimuotoisuuteen on kiinnitetty erityis-
tä huomiota: valittavana on monenlaisia tekemisen tapoja ja 
erilaisia vaihtoehtoja virkistäville ja kehittäville harrastuksille. 

Kansalaisopiston pitää tarjota toiminta-alueensa asukkaille 
mahdollisuuksia kehittää itseään, oppia uutta, pitää huolta 
sekä fyysisestä että henkisestä kunnostaan, sekä solmia ja 
ylläpitää sosiaalisia suhteita. Pääsykokeita ei järjestetä eikä 
todistuksia kysellä. Tärkeintä on kehittymisen ja oppimisen 
halu – oli ikä ja tausta mikä tahansa. Eri ikäisenä ihminen 
oppii taitoja ja omaksuu tietoja eri tavoilla, ja tähän pedago-
giseen haasteeseen vastaamme esimerkiksi tarjoamalla eri 
ikäryhmille suunnattuja kursseja ja hyödyntämällä eri-ikäisten 
ohjaajien osaamista. Jokainen meistä voi osaltaan olla ke-
hittämässä opistosta entistä paremmin muitakin innostavaa 
harrastusyhteisöä.

Viime aikojen maailmanlaajuinen pandemiatilanne on muo-
kannut kurssitarjotinta pysyvästi: verkkovälitteisiä Ikis-luen-
toja tarjotaan joka viikolle, muitakin verkkovälitteisiä kursseja 
on nyt mukana, ja tarvittaessa muussakin opetuksessa käyte-
tään etäopetuksen keinoja, jos opetuksen sisältö sen suinkin 
sallii. Ajantasaista tietoa löytyy kansalaisopiston verkkosivuil-
ta ja facebook-sivuilta.

Kurssien määriä ja kestoja on jouduttu kustannusten takia 
tarkistamaan, jotta valtionosuuksien ja kunnan omarahoittei-
sen osuuden puitteissa pysytään eikä kurssimaksuja tarvitse 
korottaa. Tarjottimella on kuitenkin hieman laajempi kattaus 
kuin viime vuonna, ja opistollemme myönnetyn opintosete-
lituen turvin voi eläkeläinen, seniori tai työtön hakea kurssi-
maksuihinsa alennusta. 

Toivotan antoisaa lukuvuotta yhteisessä  
kansalaisopistossamme!

Kirsti Keihäsvuori, rehtori

vellä ja Kyyjärvellä 5 osallistujaa. Ilmoitamme tekstiviestillä, 
jos kurssi peruuntuu.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et osallistu kurssille, jolle olet 
ilmoittautunut, ilmoitathan peruuttamisen joko sähköpostit-
se tai puhelimitse toimistoon ennen ilmoittautumisajan päät-
tymistä. Muussa tapauksessa veloitamme koko kurssimaksun. 
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Opiston toimisto Karstulan kunnantalon  
yläkerta, hallinto-osasto 
Virastotie 4, 43500 Karstula

Kirsti Keihäsvuori, rehtori 
044 459 6653, kirsti.keihasvuori@karstula.fi

Heli Alapiha, liikunta- ja viestintäsihteeri 
044 459 6656, heli.alapiha@karstula.fi

alennus on 50 % opinto-maksusta. Alennus ei koske musiikin 
yksilöopetusta. Alennukset eivät tule automaattisesti, vaan 
saadaksesi ne sinun tulee ilmoittaa siitä toimistoon mieluiten 
sähköpostilla kansalaisopisto@karstula.fi .

OPINTOSETELIALENNUKSET
Karstulan kansalaisopisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
opintoseteliavustusta, jolla voidaan korvata tai alentaa koh-
deryhmään kuuluvien opiskelijoiden opintomaksuja. 

• Työtön henkilö voi saada 30 €:n opintosetelialennuksen. 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio Kelan/työttömyyskas-
san viimeisimmästä maksutositteesta tai Kelan työvoimapo-
liittisesta lausunnosta, jossa todetaan työttömyyden alkami-
nen (voi tulostaa netistä).Liite 
toimitetaan kansalaisopiston 
toimistoon tai Kivijärvellä/
Kyyjärvellä sen voi toimittaa 
kirjastoon.

• Senioriväestö eli 63 vuotta 
täyttäneet ja eläkeläiset, jotka 
eivät ole ansiotyössä: opinto-
setelialennus on arvoltaan 10 
€. Sen voi käyttää kansalaiso-
piston ryhmäopetukseen.

• Maahanmuuttajan opintoseteliavustuksen arvo on 50 €. 
Sen voi käyttää kansalaisopiston ryhmäopetukseen.

Opintosetelihakemus tehdään samalla tavoin kuin ilmoittau-
tuminen. Jos ilmoittaudut puhelimitse, mainitse, että haluat 
jonottaa opintoseteliä. Jos ilmoittaudut netissä, ilmoittaudu 
samalla opintosetelijonoon.

Opintosetelialennukset myönnetään hakemusten saapumis-
järjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Huomaa, 
että yksi henkilö voi käyttää ainoastaan yhden alennuksen. 
Jos olet saanut alennuksen, se näkyy laskulla. Opintosete-
lialennusten viimeinen hakupäivä on 30.9.2021.

VAKUUTUKSET
Karstulan kansalaisopistolla on tapaturmavakuutus Karstulan, 
Kivijärven ja Kyyjärven kunnista tuleville, alle 70-vuotiaille 
opiskelijoille. Muista kunnista tulevat opiskelijat vastaavat 
omista vakuutuksistaan itse.

KORONA 
•  Älä osallistu opetukseen, jos sinulla on minkäänlaisia  
tartuntataudin oireita. 
• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. 
• Tarjoamme mahdollisuuksen mukaan tilanteen muuttuessa 
etäopetusta/verkkoluentoja.
Jos tilanteet muuttuvat, tiedotamme opiskelijoita  
tekstiviestillä. 

TIEDOTTAMINEN
Lukuvuoden aikana tulevista uusista kursseista sekä luen-
noista, konserteista ja tapahtumista, saa ajantasaista tietoa 
opiston verkkosivulta https://karstula.fi/kansalaisopisto/ 

ja opiston facebook-sivulta. Ilmoituksia 
merkittävistä tapahtumista laitetaan 
myös Viispiikkinen-paikallislehteen sekä 
Keskisuomalaisen Menoinfo-palveluun. 
Kursseista saa tietoja kansalaisopiston 
toimistosta, ja toimistoon voi myös kertoa 
ehdotuksia tuleviksi kursseiksi.

Ilmoittautumislomakkeen alaosassa 
suosittelemme rastittamaan kohdan, 
jossa sallitaan kansalaisopiston laitta-
van opiskelijoille sähköpostitse kursseja 
koskevia ilmoituksia, ajankohtaista asiaa 

sekä tietoja uusista kursseista. Opiskelijarekisteriin kertyviä 
yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä yhteystieto-
ja luovuteta kolmansille osapuolille.

OPISTOLAISYHDISTYS
Kaikki kansalaisopistossa kirjoilla olevat muodostavat opis-
tolaisyhdistyksen ja ovat sen toimivaltaisia jäseniä. Yhdis-
tyksellä ei ole jäsenmaksua. Opistolaisyhdistyksen kautta 
järjestetään kädentaitokurssien materiaalihankinnat sekä 
muuta virkistystoimintaa, jolla voidaan tukea kansalaisopis-
tossa opiskelevien yhteisöllisyyttä. Opistolaisyhdistyksellä on 
vuosittain yksi kokous (yleensä loppukeväällä), jossa valitaan 
yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus seuraavaan kokouk-
seen saakka. Lisätietoja opistolaisyhdistyksen toiminnasta 
saat toimistosta.

www.karstula.fi/kansalaisopisto 
 
www.opistopalvelut.fi/karstula

 Karstulan kansalaisopisto
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Kuntien yhdyshenkilöt

Pirkko Oinonen, Kivijärvi 
044 459 7871, pirkko.oinonen@kivijarvi.fi

Maarit Ohranen, Kyyjärvi 
044 459 7062, maarit.ohranen@kyyjarvi.fi

OPINTOSETELIJONOON
VOIT ILMOITTAUTUA  

VERKOSSA TAI PUHELIMITSE  
23.8. KLO 8 ALKAEN 

Eläkeläisen opintosetelijono 000000

Työttömän opintosetelijono 000001

Maahanmuuttajan opintoseteli 000002

Y
L
E
IST

IE
T
O
A



MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula

4 

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula

TAITEEN PERUSOPETUS (TPO) on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, joka on tarkoitettu ensi-
sijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaista opetussuunnitelmaa. 
Opetuksella luodaan pohjaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä annetaan edellytyksiä elinikäiseen taiteen 
harrastamiseen. Opetuksen tarkoituksena on myös kehittää ajattelun taitoja ja luovuutta. 
Yleisen oppimäärän mukaiset TPO-opinnot ovat laajuudeltaan 500 tuntia, yhden lukuvuoden mittainen yksi opintojakso on yleensä 
60 tuntia. Opinnot jakautuvat taiteenalakohtaisiin yhteisiin opintoihin ja työpajaopintohin. TPO-opinnot arvioidaan lukuvuosittain 
ja niistä annetaan todistus.

Taiteen perusopetuksen ryhmiin ilmoittaudutaan 31.8. mennessä.

Halutessaan Karstulassa asuvat taiteen perusopetuksen oppilaat voivat perheen taloudellisen tilanteen perusteella hakea lukukau-
simaksuun opintosetelialennusta (50 €). Viimeinen hakupäivä TPO-maksualennukselle on 30.9.

Lisätietoja karstula.fi/taiteen-perusopetus.
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KUVATAIDE

Teatteritaiteen perusopetuksessa opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja tavoitteita erilaisilla  
näyttämötaiteen keinoilla. Oppimistapa perustuu toiminnallisuuteen, ja siinä korostuu omakohtainen  

tekeminen sekä ryhmässä toimiminen, roolileikit ja improvisaatio. Opintojen aikana tutustutaan teatterin  
eri osa-alueisiin, kuten näyttelijäntyö, ohjaus, lavastus, puvustus, maskeeraus, käsikirjoittaminen,  

teatteritekniikka ja näyttämötaiteen historia. Lukuvuoden aikana valmistetaan pienimuotoinen teatteriesitys. 
Opintomaksu 50 €. Opettaja Raija Saarelainen.  

Ryhmät kokoontuvat Nurkkateatterilla, Hämeenpurontie 1. Aloitus 2.9.

TEATTERI 1 (7-9 –VUOTIAAT) TO KLO 14.30-16
TEATTERI 2 (10-12 –VUOTIAAT) TO KLO 16.15-17.45

TEATTERI 3 (13-17 –VUOTIAAT) TO KLO 18-19.30

Käsityötaiteen perusopinnoissa opetellaan erilaisia keinoja eri materiaalien työstämiseen askartelumaisin  
tavoin: kurssilla virkataan, kudotaan, muotoillaan pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä tutustutaan  

muotoilussa käytettäviin työvälineisiin. Opinnoista voi saada etuja myöhemmissä käsityöalan  
opinnoissa, harrastuksissa ja työelämässä. 

Opintomaksu 50 € + materiaalimaksu 30 €. 

KÄSITYÖKOULU 
ma klo 14-15.30 Karstulan käsityötalolla. Aloitus 30.8. Opettaja Kati Hakala. 

KÄDENTAIDOT

TEATTERI

Kuvataiteen perusopetuksessa tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin ja tekniikkoihin.  
Piirtäminen, maalaaminen, kuvanveisto, grafiikka, kankaanpainanta ja keramiikan työstäminen  

tulevat tutuiksi opintojen aikana. Kuvan tekemisen lähtökohtana on ilmiöiden tarkastelu ja tekniikan  
avaamat mahdollisuudet sen ilmentämiseen – kokeilemisen ilo ja löytämisen riemu! Uutta opitaan  

sekä itse tekemällä että muiden työskentelyä seuraamalla. Opintomaksu 50 € + materiaalimaksu 30 €

KARSTULAN KUVISKOULU
ke klo 14.15-15.45 Karstulan yhtenäiskoulu, kuvisluokka. Aloitus 1.9. 

Opettaja Jenni Tarvainen

KYYJÄRVEN KUVISKOULU 
ma klo 15.15-16.45 Nopolan koulu, kädentaitojen luokka. Aloitus 30.8. 

Opettaja Jenni Tarvainen

KUVATAIDE
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8.9. MATKA ONNELLISTEN SAARELLE  
- ERI KANSOJEN KEINOT HYVÄN YHTEISKUNNAN 
RAKENTAMISEEN  
tietokirjailija, ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski

15.9. ROKOTUSTEN MAHDOLLISUUDET JA UHAT 
ylilääkäri Hanna Nohynek, THL 

22.9. VENÄJÄ ETSII ITSEÄÄN SISÄISISSÄ JA  
ULKOISISSA RISTIPAINEISSA  
dosentti, FT Pekka Kauppala, HY 

29.9. TERVEELLINEN RUOKAVALIO JA  
SUPERVOIMIA LUONNOSTA  
professori emerita Raija Tahvonen TY 

IKIS-luennot ovat Jyväskylän kesäyliopiston Jyväskylässä 
järjestettyjä luentoja, joita seuraamme verkon välityk-
sellä Karstulassa kunnantalo Himmelin Valtuustosalissa 
(2.kerros). Luennoilla ei ole osallistumismaksua.

Lukukaudella 2021-22 luentoja on tarjolla joka keski-
viikko. Luento alkaa klo 14 ja loppuu noin 15.30, jonka 
jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä chatin kautta. 

Himmelissä katsottaville luennoille ei tarvitse ilmoittau-
tua etukäteen, vaan keräämme osallistujalistat vasta 
paikanpäällä.

Luentoa on mahdollista seurata myös kotoa käsin 
omalla laitteella. Tuolloin ilmoittaudutaan viim. luento-
päivänä klo 13 ja luentolinkki toimitetaan ilmoittautu-
neille sähköpostitse. Kevään luento-ohjelma julkaistaan 
joulukuussa.

6.10. AAPISKUKON MATKASSA  
- SUOMALAISEN KOULUN MENESTYSTARINA  
Professori emerita Helena Rasku-Puttonen, JYU ja  
professori emeritus Jouni Välijärvi

13.10. LUONTOASKEL TERVEYTEEN, ALLERGIAT 
ESIMERKKINÄ  
Professori, emeritus Tari Haahtela, HYKS

20.10. WIVI LÖNNIN JALANJÄLJILLÄ  
- ARKKITEHTUURIA AJAN HERMOLLA JA  
AJATTOMIA LÄHESTYMISTAPOJA  
Anna-Maija Tuunanen, lupa-arkkitehti, arkkitehti SAFA 

27.10. AIVOJEN HYVÄ ELÄMÄ  
Professori, aivotutkija Minna Huotilainen, HY 

3.11. MITEN TEKOÄLY MUUTTAA ELÄMÄÄ?  
Poliitikko, tietokirjailija Osmo Soininvaara 

10.11. LUONNONVALINTA JA VIRUSTEN  
EVOLUUTIO – KUKA VOITTAA KILPAJUOKSUN?  
Apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg, JYU 

17.11. TIEDE VASTAAN VALETIETO: MIKSI TIEDET-
TÄ JA ASIANTUNTIJOITA KYSEENALAISTETAAN? 
Professori Esa Väliverronen, HY 

24.11. SUOLISTOMIKROBISTO JA TERVEYS  
PhD, ja Ass.Prof Jonna Jalanka, HY ja Nottinghamin 
yliopisto 

1.12. KAUNIS ELÄMÄ, KAUNIS IHMINEN JA  
KAUNIS MAAILMA  
Professori emeritus Esko Valtaoja, TY 

8.12. ONNISTUUKO ILMASTONMUUTOKSEN  
TORJUMINEN? SUURI ENERGIAMUUTOS  
HÄÄMÖTTÄÄ.  
Professori Peter Lund, Aalto-yliopisto 

23.9. KARSTULAN MEIJERI
Eetu Poikonen

18.11. VASTINGIN NUORISOSEURA
Hannu Patamaa

20.1. KIMINGIN RAUTARUUKKI
Markku Möttönen

18.2. KARSTULAN KIRKKO
Eetu Poikonen

17.3 KARSTULAN URHEILUELÄMÄ 
Jouko Vierimaa

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO
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KARSTULA
KARSTULAN HISTORIA -LUENTOSARJA (131102)
torstaisin alla mainittuina päivinä klo 18–20 ● Himmelin Val-
tuustosali ● Yksittäisen luennon hinta 5 €, käteismaksu ●

Perehdymme Karstulan historiaan erilaisten aihepiirien 
kautta. Aluksi 1h 30 min luento ja sen jälkeen mahdollisuus 
kysymyksiin sekä vapaaseen keskusteluun. 

H
IST
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KARSTULA
OINOSKYLÄN KÄSITYÖPIIRI (110404)
ti 10–12.15 ●  Oinoskylän kylätalo ●  Marleena Ruuska ●  
60 € ●  Opitaan työstämään erilaisia tekstiili- ja muita  
materiaaleja käsin sekä soveltuvin työvälinein. Materiaali-
maksu erikseen ● 

KUDONTA (110405) 
ma 17.30–19.45 ● Kansalaisopisto, kudontaluokka ● Arja 
Nurminen ● 60 € ● Opitaan käyttämään kangaspuita  
erilaisten tekstiilien kutomiseen. Sopii myös aloittelijoille. 
Materiaalimaksu erikseen ● 

LIINAKURSSI (110406) 
ti klo 16:30-18:30 ● Joka toinen viikko, alk. 21.9. ● Käsityö-
talo ● Kati Hakala ● 30 € ● Opetellaan kangaspuiden käyttöä 
erilaisten koristeliinojen valmistamisessa: ripsi- / poppana-
liina, paperinaruliinat eri juhlapyhien teemoilla. Kurssi sopii 
myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kangaspuilla 
työskentelystä. ● Matriaalimaksu erikseen ● 
Max. 5 osallistujaa ● 
TEKNINEN TYÖ (110408) 
ma 16.30–20 ● Ropotti ● Pau-
liina Koivula-Rautjoki ● 60 € ● 
Opetellaan työstämään puuta ja 
metallia. Tutustutaan teknisen 
käsityön laitteisiin. Sopii niin 
aloittelijoille kuin aiemmin tek-
nisiä töitä tehneille. Materiaalit 
hankkii kukin itse. Opettajan 
kanssa sovitaan liukuman käy-
töstä opetusajan osalta. Ohjausta 
3x45min, kerran viikossa ●

OMPELUNASKALIKURSSI (110409) 
la 11–14 ● 9.10. Alkeet 1, 10 € ja 30.10. Alkeet 2, 10 € ●             
Käsityötalo ● Kirsti Keihäsvuori ● Kahden lauantain lyhyt-
kurssi ● Tutustutaan ompelunaskaliin ompelu- ja korjausväli-
neenä ja opitaan tekemään pieniä korjaus- tai askartelutöitä. 
Aiempi kokemus ompelutöistä ei ole välttämätöntä. Oma 
ompelunaskali ei ole välttämätön, materiaalimaksu erikseen. 
Kursseilla eri sisältö ●

POLKUPYÖRÄN HUOLTO JA KORJAUS (110410) 
to 24.-31.3. klo 18–21 ● Ropotti ● Teuvo Oikari ● 20 € ●  
Kahden illan lyhytkurssilla opetellaan huoltamaan oma pol-
kupyörää ja tunnistamaan ammattikorjaajaa vaativat viat ●

MOPON RASSAUS (110411) 
ti 21.9.-12.10. klo 18–20  ● Ropotti ● Petri Piispanen 
● 20 € ● Syksyn lyhytkurssilla opetellaan rassaa-
maan ja huoltamaan omaa mopoa. Materiaa-
li- ja tarvikemaksut erikseen ●

KERAMIIKKA (110424) 
to 18–20.15 ● Kansalaisopiston saviluok-
ka ● Riikka Jokisalo ● 60 € ● Tutustutaan 
erilaisiin savityön perustekniikoihin; 
makkara-ja levytekniikat, dreijaus sekä 
käsinrakentaminen. Lukukauden teeman 
mukaiset saven ja lasitteet voi ostaa  
työpajasta ●

KIVIJÄRVI
KUDONTA (110441) 
ke 16–18.15 ● Kivijärvi/Valoharju ● Riikka Jokisalo ● 60 € ● 
Opitaan kankaan rakentaminen kangaspuihin, ja kudotaan 

niillä sekä perinteisiä malleja, 
että ideoidaan yhdessä uusia. 
Sopii sekä aloittelijoille että 
pidempään harrastaneil-
le. Materiaalimaksu 
erikseen ●

PITSINNYPLÄYS 
(110442) 
to 15.15–17.30 ● 
Tainionmäen koulu 
● Anja Peltonen ● 
60 € ● Opetellaan 
erilaisiin nypläystöihin 
tarvittavia tekniikoita. 
Tarvittaessa tehdään omat 
pitsinnypläysalustat. Kurssi 
sopii sekä alkeista aloittaville että 
aiemmin nyplänneille ●

PUUTYÖ (110443) 
ti 18–21 ● Tainionmäen koulu / teknisen työn luokka ● 

Tuomo Seppälä ● 75 € ● Opetellaan nikkaroimaan uut-
ta sekä korjaamaan tai entisöimään vanhaa. Aiempaa 
kokemusta puutöistä ei tarvitse olla ●

KERAMIIKKA (110444) 
ke 18.30–20.45 ● Tainionmäen koulu ● Riikka Jokisa-
lo ● 60 € ● Katso kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

NALLEKURSSI (110445) 
pe 29.-30.10. klo 17.30–20.30, 

la 9–15 ● Tainionmäen koulu 
● Marleena Ruuska ● 20 € ● 

Kahden päivän lyhytkurssi ● Ope-
tellaan tekemään nalle. Ommellaan 
vartalo ja vaatteet sekä kasvot. Ota 
mukaan kangastilkkuja ●

KYYJÄRVI
TEKNINEN TYÖ MIEHET (110430)  
ke 17.30–20 
TEKNINEN TYÖ NAISET (110431)  
ma 17.30–20  
● Kirjaston alakerta, teknisen työn luokka ● Teuvo Oikari ● 50 € 
● Opetellaan työstämään puuta ja metallia ruuvaten ja naulaten, 
tutustutaan teknisen käsityön laitteisiin. Sopii niin aloittelijoille 

kuin aiemmin teknisiä töitä tehneille. Materiaalit 
hankitaan itse ●

KUDONTA (110432) 
ti 16–18.15 ● Paloasema ● Riikka Joki-

salo ● 40 € ● Perehdytään kangaspuilla 
kudontaan ja opetellaan oman kudonta-
mallin suunnittelua. Sopii sekä aloittajille 
että aiemmin kangaspuilla kutoneille. 
Materiaalimaksu erikseen ● Joka toinen 
viikko. Aloitus 14.9. ●

ASKARTELU JA TUUNAUS (110435) 
ke 17.30–19.45 ● Nopolan koulu ● Tiina Hon-

konen ● 40 € ● Kehitetään kädentaitoja, askarel-
laan ja tuunataan erilaisilla menetelmillä ja mate-

riaaleilla. Kurssilla käytetään paljon kierrätysmateriaaleja, joita 
luultavasti löytyy kotoa. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta ● 
Mahdollinen materiaalimaksu ● Joka toinen viikko. Aloitus 15.9. ●

SEINÄJOEN 
KÄSITYÖMESSUT 

la 27.11.2021
Aikataulu: Kivijärvi klo 7.30, Karstulan mh 

noin klo 8.10, Kyyjärvi noin klo 8.40 ●  
Paluumatkalla vieraillaan Kauhavalla  

Lankavan myymälässä ● 25€,  
sis. pääsylipun ja kyydin  
● Paikkoja rajoitetusti  

Ilm. viim.15.11. 

NÄYTTELYT
Kädentaito- ja kuvataide- 

kurssien töitä on esillä perintei-
seen tapaan huhtkuun aikana 
Karstulan Galleria Himmelissä, 
Kyyjärven kirjastossa ja Kivijär-

ven kirjastossa. 
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AVOIN KUVATAIDETYÖPAJA 1 (110301)
ti 18–20.15 ● Kansalaisopiston ateljee ● 
AVOIN KUVATAIDETYÖPAJA 2 
(110301) 
ke 15–17.15 ● Kansalaisopiston 
ateljee ● Laura Hetemäki ● 60 € 
● Kehitytään itse valitun kuvatai-
detekniikan hallinnassa, esimer-
kiksi akvarelli-, akryyli-, muste- tai 
öljyvärimaalaus. Opettajan tuella 
haetaan opiskelijan omaa tyyliä johon 
syventyä. Sopii sekä vasta-alkajille että 
pidempään harrastaneille. Omat välineet 
mukaan tai materiaalimaksu ● 

PAPERIA JA KIRJANSIDONTAA (110303)
la-su 11–13.15 ● Karstulan yhtenäiskoulu, kuvaamataidon 
luokka ● Laura Hetemäki ● 30 € ● Neljän viikonlopun lyhyt-
kurssi ● 23.-24.10., 27.-28.11., 29.-30.1. ja 19.-20.2. ● Syksyn 
kokoontumiskerroilla valmistetaan käsin paperia kierrätysma-
teriaaleista. Keväällä papereista sidotaan kirjoja länsimaisella 
ja japanilaisella sidonnalla. Kirjoihin tehdään koristeelliset 
kannet. Sopii kaikille paperinvalmistuksesta ja kirjansidonnas-
ta kiinnostuneille! Materiaaleja voi ostaa opettajalta ● 

KIVIJÄRVI
PIIRUSTUS JA MAALAUS (110340) 

ma 18–20.15, joka  2. viikko, aloitus 13.9. ● Tainionmäen 
koulu ● Laura Hetemäki ● 60 € ● Kehitytään itse valitun 

kuvataidetekniikan hallinnassa, esimerkiksi akvarelli-, 
akryyli-, muste- tai öljyvärimaalaus. Opettajan tuella 
haetaan opiskelijan omaa tyyliä johon syventyä. Sopii 
sekä vasta-alkajille että pidempään harrastaneille. 
Omat välineet mukaan tai materiaalimaksu ● 

KYYJÄRVI
POSLIININMAALAUS (110331)

ke 15.30–17.45 ● Toimipaikka avoin ● Raili Väisänen ● 50 € ● 
Opitaan erilaisten posliiniesineiden maalaustapoja ●   
Materiaalimaksu erikseen, lisätietoja opettajalta ●  

KOKEILEVAA AKVARELLIMAALAUSTA (110332 ) 
la-su 11.00–13.15 ● Nopolan koulu ● Laura Hetemäki ●  
30 € ● Neljän viikonlopun lyhytkurssi ● 
11.-12.9., 2.-3.10., 15.-16.1. ja 12.-13.2. ● Tehdään akvarelli-
maalauksia luovasti kokeillen, harjoitusten ja omien aiheiden 
kautta. Tule kokeilemaan, miten suola, sokeri, elmukelmu tai 
riisinjyvä käyttäytyy väriaineen kanssa! Sopii kaikenikäisille ●

KARSTULA
KOTIPUUTARHURIN KASVIMAA (710300)  
ke 13.10. klo 17.30–20 ● Karstulan yhtenäiskoulu ● Marko 
Ahola ● 10 € ● Opit perustietoja kasvimaan perustamisesta ja 
hoidosta: kasvimaan suunnittelu, kotipuutarhurin kalenteri, 
lannoitus, kalkitus, yleisimmät virheet hoidoissa, siemenet, 
ym. Luennolle tarvitset muistiinpanovälineet ● 

KORISTEPENSAIDEN- JA PUIDEN HOITO (710301) 
ti 9.11. klo 17.30–20 ● Karstulan yhtenäiskoulu ● Marko 
Ahola ● 10 € ● Opitaan helpot hoito-ohjeet oman kotipihan 
hoitoon: istutus, lannoitus, hoito, leikkaus ym. Luennolle 
tarvitset muistiinpanovälineet ●

SUUNNITTELE OMA PIHASI (710302) 
la-su 5.-6.2. klo 10–15.45 ● Karstulan yhtenäis-
koulu ● Marko Ahola ● 25 € ● Tutustutaan pi-
hasuunnittelun perusasioihin: kasvuvyöhyk-
keet, maanparannus, katteet, reunakasvit, 
vesiaiheet, laatoitus, valaistus, aidanteet, 
aidat, muurit, jne. Ohjatusti toteutetaan 
oman unelmapihan suunnittelu A3 val-
koiselle paperille ja valmiin suunnitelman 
piirtäminen A3 millimetripaperille. Tarvitset 
mukaan asemapiirroksen tontistasi ●

KASVIHUONEVILJELY KOTIPUUTARHASSA 
(710303) 
pe 25.3. klo 17.30–20 ● Karstulan yhtenäiskoulu ● Marko 
Ahola ● 10 € ● Tutustutaan kotipuutarhurin kasvihuonevilje-
lyn perusasioihin: millanen kasvihuone, entä sijoituspaikka, 
oikea lämpötila, kasvien kasvatus, sadonkorjuu. Luennolle 
tarvitset muistiinpanovälineet ●

KIVIJÄRVI
JOULUINEN KUKKA-ASETELMA (710332) 
ke 8.12. klo 17.30–20 ● Tainionmäen koulu ● Marko Ahola ●  
10 € ● Tule opi tekemään jouluinen kukka-asetelman, jonka 
voit viedä valmiina kotiisi. Kurssi sopii niin miehille, naisille 
kuin nuorille. Käymme läpi kukkien lukumäärän, mitä kukat 
kertovat, jne. Opettaja tuo mukanaan leikkokukat, leikkovih-
reät ja  osasisienen. Ota mukaan terävä puukko, pieni malja 
tai astia, johon teet kukka-asetelmasi! Kurssi sopii kaiken 
ikäisille ●

KYYJÄRVI
OMENAPUUN LEIKKAUS 

(710330)  
la 25.9. klo 12–15 ● Toimipaikka 
avoin ● Marko Ahola ● 10 € ● 
Opetellaan omenapuun leikkaus-
ta satoisuuden kohentamiseksi. 
Käydään läpi omenapuun leikkaa-
mista luonnossa joko kurssilaisen 
kotipuutarhassa tai opettajan 

valitsemassa paikassa. Ota mukaasi 
hyvä mieli, puutarhasakset ja sään 

mukainen vaatetus ●

LAVALAATIKKOVILJELY (710331)  
ke 25.5. klo 17–20.45 ● Toimipaikka avoin ● Marko 

Ahola ● 10 € ● Puutarhakurssilla opetellaan laatikkoviljel-
män rakentaminen, kasvien valinta, lannoitus, kasvinsuojelu, 
kastelu. Ota mukaan muistiinpanovälineet, valpas mieli ja 
pukeudu sään mukaan ●

SEINÄJOEN 
KÄSITYÖMESSUT 

la 27.11.2021
Aikataulu: Kivijärvi klo 7.30, Karstulan mh 

noin klo 8.10, Kyyjärvi noin klo 8.40 ●  
Paluumatkalla vieraillaan Kauhavalla  

Lankavan myymälässä ● 25€,  
sis. pääsylipun ja kyydin  
● Paikkoja rajoitetusti  

Ilm. viim.15.11. 
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Kansalaisopiston järjestämässä musiikinopetuksessa voit kehittyä soittajana tai laulajana omien tavoitteiden mukaisesti. Ope-
tussuunnitelma painottaa yhteisöllisyyttä, joten opetus toteutetaan pääsääntöisesti ryhmissä. Opettajien kanssa voi keskus-
tella parhaiten omaan tilanteeseen sopivasta ohjaustavasta. Yksilöohjausta on mahdollisuus saada 20 minuutin oppitunteina 
joko viikoittain tai joka toinen viikko yhdistettynä pienryhmäopetukseen. Musiikinopetukseen ilmoittaudutaan kuten muu-
hunkin kansalaisopiston opetukseen (kts. ohjelmalehden alkusivuilta ohjeet). Opiston toimistosta otetaan ilmoittautuneisiin 
yhteyttä viikoilla 35- 36 ja sovitaan yksilöohjauksen tarkempi kellonaika.

Musiikinopetusta voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

Opetusmuoto Oppitunnin kesto Kurssimaksu Oppiaineet (instrumentti)
Yhteismusisionti 45 min/vko 30 € kitara, laulu, puupuhaltimet

Yhteismusisointi ja yksilöohjaus 45 min/vko + 20 
min/joka 2. vko

95 € laulu, puupuhaltimet

Yksilöohjaus 20 min/vko 125 € laulu, puupuhaltimet, piano, rummut

M
U
SIIK

K
I

KARSTULA
LAULU (110101)
ti 14-17.30 ● Kansalaisopiston sali ● Anu Savela ● 30/95/125€ 
● max 16 osallistujaa ● Opetellaan rennossa ilmapiirissä  
äänenkäyttöä monipuolisten ääni- ja hengitysharjoitusten 
avulla. Lukuvuoden aikana on mahdollisuus esiintymiseen. 
Sopii sekä lauluharrastusta aloittaville että pidempään 
harrastaneille tyylisuunnasta riippumatta ● 

PIANO (110106)  
pe 12-18 ● Kansalaisopiston sali ● Ulla Pihlainen 
● 125 € ● Pianonsoittoa yksilöohjauksena 20min/
vko ● max 17 osallistujaa ● 

PUHALLINSOITTIMET (110108) 
pe 14–16 ● Himmeli ●  Kirsti Keihäsvuori ● 
30/95/125 € ● max 8 osallistujaa ● Opetellaan 
jonkin puupuhallinsoittimen perustaitoja ja kehity-
tään yhteissoitossa. Lukuvuosittain valmistetaan myös 
pieniä esityksiä soitinryhmänä. Sopii sekä uutta harrastusta 
aloittaville että aiemmin soittaneille. Tarvitset oman soittimen 
(huilu, nokkahuilu, oboe, klarinetti, saksofoni), opettaja voi 
neuvoa soittimen hankinnassa ●

UKULELE-PIENRYHMÄ (110114)  
to 19–19.45 ● Kansalaisopisto ● Niilo 
Oikari ● 20 € ● Opetellaan ukule-
lensoiton perusasioita yhteisesti 
ryhmässä soittaen. Oma soitin ei 
välttämätön ● Vain syyskausi ●

RUMMUT (110116)  
to 16–18 ● Kansalaisopisto ● 
Niilo Oikari ● 48 € ● Rumpujen 
soittoa yksilöohjauksena 20min/
vko ● Tutustutaan eri rytmilajeissa 
käytettäviin rumpukomppeihin ja 
opetellaan niissä tarvittavia soittotapoja 
● Vain syyskausi ● 
 

KITARA-PIENRYHMÄ (110117)  
to 18–18.45 ●  Kansalaisopisto ●  Niilo Oikari ●  20 € ●  
Opetellaan kitaransoiton perusasioita yhteisesti ryhmässä 
soittaen. Oma soitin ei välttämätön ● Vain syyskausi ● 

NAISKUORO AIKA (110118)  
ti 18–19.30 ●  Kansalaisopiston sali ● Johanna Valkeinen ●  
50 € ●  Opitaan tuoreita moniäänisiä kuorolauluja pääosin 
kevyen musiikin saralta ja tehdään äänenhuoltoharjoituksia ●

MIESKUORO (110119)  
ma 18–21 ●  Kansalaisopiston sali ●  Olli Oikari ●  60 € ●  Syys-
kaudella jatketaan Tulitauko -esityksen parissa ja valmistellaan 
joulukonserttia. Keväälle 2022 tulossa uutta ohjelmistoa. ●  
Uudet laulajat tervetulleita mukaan ●  

VIIHDEORKESTERI (110120)  
ke 18–19.30 ●  Karstulan yhtenäiskoulu, mu-

siikkiluokka ●  Olli Oikari ● 45 € ●  Kehity-
tään yhteissoitossa mukavasti ryhmässä 
musisoiden kukin kykyjensä mukaan ● 

KELOT-KUORO (110134)  
to 12.30–13.30 ●  Kansalaisopiston sali 
●  Johanna Valkeinen ●  30 € ●  Alloitus 

23.9. ●  Kehitetään laulutaitoja viihde-
musiikkia 1- ja 2-äänisesti yhdessä laulaen. 

Tervetuloa mukaan matalalla kynnyksellä: 
sopii yhtä hyvin niin kokeneem-

mille laulajille kuin ensimmäi-
seksi lauluharrastukseksi ●  

KIVIJÄRVI
PIANO (110144)

maanantaisin ●  
Kivijärvi-talo ●  
Satu Huhtasaari ●  
125 € ● Pianonsoit-
toa yksilöohjaukse-
na 20min/vko ●

YHTEISLAULUILTA 
(110145)

to klo 17.30–18.30, joka 2. viikko. Aloitus 16.9.● 
Matka-baari ● Kari Keurulainen ● Ei kurssimaksua ●  

Mukavaa yhteislaulua harmonikan säestyksellä ●

KYYJÄRVI
PIANO (110131)
tiistaisin ● Toimipaikka avoin ● Satu Huhtasaari ● 125 € ●   
Pianonsoittoa yksilöohjauksena 20min/vko ●

TÄHKÄT-KUORO (110133) 
ma 12.30–13.30 ● Monitoimitalo Kiviranta ● Johanna Valkeinen 
● 30 € ● Aloitus 13.9. ● Katso kurssikuvaus Karstulan KELOT-kuo-
ron kohdalta ●

KONSERTIT
Karstulan oppilaskonsertit

ti 30.11. ja  ke 20.4. 
Kyyjärven ja Kivijärven  

konsertit yhdessä  
Viitasalo-opiston  

kanssa. 
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KONSERTIT
Karstulan oppilaskonsertit

ti 30.11. ja  ke 20.4. 
Kyyjärven ja Kivijärven  

konsertit yhdessä  
Viitasalo-opiston  

kanssa. 

KARSTULA
ÄLYPUHELIMEN/TABLETIN KÄYTÖN ALKEET 
(340101)  
ti 10–11.30 ●  28.9.-16.11. ●  Kruukkila ●  Kari Ha-
linen ●  20 € ●  Oma laite mukaan, Android 9 tai 
uudempi. Opettajalta saa ennen kurssia apua 
päivittämisessä/uuden hankinnassa. Opetellaan 
puhelu- ja viestitoimintoja, ohjelmien asenta-
minen/ päivittäminen/poisto, tietoturva, var-
muuskopiot, valo-/ videokuvauksen perusteet, 
Whatsapp, kartat/navigointi. Kirjasuositus Ulla 
Sannikka: Seniorin älypuhelinopas ● 

ÄLYPUHELIMEN/TABLETIN EDISTYNYT 
KÄYTTÖ (340102)  
ti 10–11.30 ●  11.1.-22.2. ●  Kruukkila ●  Kari Halinen 
●  20 € ●  Oma laite mukaan, Android 9 tai uudempi. 
Opettajalta saa ennen kurssia apua päivittämisessä/uuden 
hankinnassa. Opetellaan sähköpostin käyttöä, uutispalvelui-
ta, mobiilimaksamista, verkkopankin käyttöä, pilvipalveluita, 
valo-/videokuvauksen lisätoiminnot, sosiaalista mediaa, tun-

KARSTULA
THAIMAALAINEN RUOKA (810201) 
pe 1.-15.10. klo 18–21 ●  Karstulan yhtenäiskoulu kotitalo-
usluokka ●  Dao Huhtanen ●  20 € ●  Kolmen perjantain ly-
hytkurssilla opetellaan valmistamaan perinteistä thairuokaa, 
ruokaillaan yhdessä ja tutustutaan Thaimaan ruokakulttuuriin 
● Lisäksi materiaalimaksu ● 
 
 

SLAAVILAINEN RUOKA 2 (810202) 
pe 14.-28.1. klo 18–21 ●  Karstulan 
yhtenäiskoulu kotitalousluokka 
●  Violetta Chornobil ●  20 € ●  
Opetellaan valmistamaan uusia 
slaavilaisia ruokia ja lopuksi 
ruokaillaan yhdessä. Jatkoa 
aiemmalle slaavilaisen ruuan 
kurssille, mutta sopii myös 
ensi kertaa slaavilaiseen 
ruokaan tutustuville ● Lisäksi 
materiaalimaksu ● 

NEPALILAISEN RUUAN 
PÄIVÄ (810202) 
la 9.10. klo 12-15 ● Karstulan yh-
tenäiskoulu kotitalousluokka ● Apsara 
Mala ● 10 € ● Yhden lauantain lyhytkurssilla 
opetellaan valmistamaan perinteinen nepalilainen päivälli-
nen. Lopuksi ruokaillaan yhdessä ●  
Lisäksi materiaalimaksu ●
 
 

UPEAT KAKUT (810203) 
la 9.4. klo 12–17 ● Karstulan yhtenäiskoulu kotitalousluokka 
● Jenni Salminen ● 15 € ● Yhden päivän lyhytkurssilla opi-
taan parhaat niksit upeiden kakkujen valmistuksesta. Kurssilla 
leivotaan kolme erilaista juhlakakkua; perinteinen täytekak-
ku, suussa sulava moussekakku ja täyteläinen suklaakakku. 
Lisäksi opetellaan tekemään yksinkertaisia sokerimassakoris-
teita sekä harjoitellaan erilaisia pursotustekniikoita ● Lisäksi 
materiaalimaksu ● 

 

UPEAT LEIVOKSET (810204)
la 13.11. klo 12–17 ● Karstulan yhtenäiskoulu kotitalous-
luokka ● Jenni Salminen ●  15 € ● Yhden päivän lyhytkurs-
silla opit parhaat niksit upeiden leivosten valmistuksesta. 
Kurssilla jokainen valmistaa itse kolme erilaista leivosta ● 
Lisäksi materiaalimaksu ● 

PIIRAKAT -ARKEEN JA JUHLAAN (810205) 
la 25.9. klo 12–17 ● Karstulan yhtenäiskoulu kotitalousluok-
ka ● Jenni Salminen ● 15 € ● Opetellaan parhaat niksit sekä 

suolaisten että makeiden piirakoiden valmistukseen. 
Kurssin päätteeksi keitetään kahvit ja maistellaan 

päivän leipomuksia ● Lisäksi materiaalimaksu ●
 

PIKKULEIVÄT -ARKEEN JA  
JUHLAAN (810206)
 la 5.2. klo 12–17 ● Karstulan yhtenäiskou-
lu kotitalousluokka ● Jenni Salminen ● 15 
€ ● Yhden päivän lyhytkurssilla opetel-
laan valmistamaan näyttäviä pikkuleipiä 
erilaisilla tekniikoilla. Kurssin päätteeksi 
keitetään kahvit ja maistellaan päivän 

leipomuksia ● Lisäksi materiaalimaksu ●

HYGIENIAPASSI (830206)
la 2.4. klo 10–16 ● Karstulan yhtenäiskoulu ● 

Hanni Kuronen ● 50 € ● Kurssilla suoritetaan hy-
gieniapassikoe. Kurssimateriaalin voi hakea toimistolta 

ennakkoon. Kurssille tarvitaan virallinen henkilötodistus: 
henkilökortti, passi, mopokortti tai ajokortti. Jos henkilöto-
distusta ei ole, ota hyvissä ajoin yhteyttä kansalaisopiston 
toimistoon. Kurssimaksu sisältää materiaalin, luennon, 
tentin ja passin (ei uusintatenttiä) ●

KIVIJÄRVI
UPEAT KAKUT (810207)  
la 23.4. klo 12–17 ● Tainionmäen koulu ● Jenni Salminen ●  
15 € ● Katso kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

PIIRAKAT -ARKEEN JA JUHLAAN (810208)  
la 9.10. klo 12–17 ● Tainionmäen koulu ● Jenni Salminen ● 
15 € ● Katso kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

nistautumisen ja varmenteiden käyttöä. Kirjasuositus 
Ulla Sannikka: Seniorin älypuhelinopas ● 

KIVIJÄRVI
ÄLYPUHELIMEN/TABLE-

TIN KÄYTÖN ALKEET 
(340103)  
to 10.00–11.30 ●  13.1.-
24.2. ●  Toimipaikka avoin 
●  Kari Halinen ●  20 € ●  
Katso kurssikuvaus Karstu-
lan kohdalta ● 

KYYJÄRVI
ÄLYPUHELIMEN/TABLETIN 

KÄYTÖN ALKEET (340104)  
to 10.00–11.30 ●  30.9.-18.11. ●   

Kirjasto ●  Kari Halinen ●  20 € ●  Katso kurs-
sikuvaus Karstulan kohdalta ● 
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KIRJOITTAMISEN KIRJO (110601)  
la 10–13 ● Kruukkila ● Erja Taipale ● 35 € ●  
Syksyn kurssipäivät: 25.9., 23.10., 13.11., 11.12.2021  
Kevään kurssipäivät: 8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 
23.4.2022

Tutustutaan kirjalliseen ilmaisuun 
ja opetellaan keinoja oman kir-
joittajan äänen löytämiseen ja 
vahvistamiseen. Kurssilla saa 
tukea kehittymiselle ja roh-
kaisua uusillekin kiroittami-
sen alueille. Harjaannutaan 
myös antamaan ja vas-
taanottamaan palautetta. 
Valmistellaan omia tekstejä 
julkaistavaksi eri tavoilla ●

VENÄJÄN KESKUSTELU-
RYHMÄ (120300)  
to 18–19.30 ● Karstulan yhtenäiskou-
lu ● Violetta Chornobil ● 45 € ● Ryhmässä 
keskustellen opetellaan eri yhteyksissä tarvittavia 
ilmaisuja tavoitteena ymmärretyksi tuleminen. Sopii 
venäjän kielen perusteita joskus opiskelleille ●

MATKAILUESPANJA (120305)  
to 16.30–18 ● Etäopetus ● 21.10 - 9.12. ● Tanja 
Rautavirta ● 25 € ● ¿A ti te gusta viajar? Kurssin 
sisältö painottuu matkailuun ja käytännön asioin-
tiin espanjan kielellä. Kurssi soveltuu myös vas-
ta-alkajille ja se toteutetaan Google Meet -alustalla. 
Erillisiä oppikirjoja ei tarvita ●  

KIVIJÄRVI
ENGLANNIN KIELEN PERUSKURSSI (120340)  
ke 16–17.30 ● Tainionmäen koulu ● Lotta Manni ● 45 € ● 
Kurssilla opetellaan englannin kielen perusteita. Pääpaino on 
suullisessa ilmaisussa ja kuullun ymmärtämisessä ●

KYYJÄRVI
ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ 
(120330)  
ti 18–19.30 ● Kyyjärvi, kirjasto ●  
Andrew Crozier ● 45 € ● Ryhmässä keskustellen 
opetellaan eri yhteyksissä tarvittavia ilmaisuja 
tavoitteena ymmärretyksi tuleminen. Sopii eng-
lannin kielen perusteita joskus opiskelleille ●

LUKUPIIRI (120130)  
to 18–19.30 ● Kyyjärvi, kirjasto ● Tuula Härkö-

nen ● 20 € ● Tutustutaan lukemalla ja keskustellen 
kirjallisuuden kulmakiviin tai tuoreisiin teemoi-

hin ryhmän kiinnostuksen mukaan. 
Syyskaudella 4 kertaa, keväällä 5 

kertaa. Ensimmäisellä kerralla 
13.9. sovitaan muut kokoon-

tumispäivät ●

T
E
A
T
T
E
R

I
KARSTULA
VASTINGIN TEATTERI (110219)
ti klo 18-20.30 ● Vastingin NS talo ● 40 € ● aloitus 
31.8. ● 

Ryhmässä tehdään 
perinteistä, oma-
ehtoista harras-
tajateatteria. 
Näyttelijän-
työn lisäksi 
mahdollisuus 
perehtyä pu-
vustukseen, 
lavastukseen 
ja teatteritek-
niikkaan. 

Tiedustelut  
Hannu Patamaa 040 
153 9773

KIELTEN  
ETÄKURSSIT!

Voit ilmoittautua myös muiden 
kansalaisopistojen etäkursseille. 
Eri tasoisia kielten kursseja on 

tarjolla monipuolisesti.

kansalaisopistot.fi/ 
kurssihaku

O
O

P
P
E
R

A

VIIMEISET KIUSAUKSET - 
oopperamatka Jyväskylän

kaupunginteatteriin (100200)
 

Pe 21.1.2022 klo 19
Lähtö: Kyyjärvi klo 16, Karstula klo16.30, Saarijärvi 
klo 17. Paluu n. klo 24

Hinta 90 €, sisältää matkan, pääsylipun, narikan ja 
käsiohjelman. 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.9.2021 opisto-
palvelut.fi/karstula tai puh. 044 459 6656 

Ooppera kertoo maallikkosaarnaaja ja herännäis- 
johtaja Paavo Ruotsalaisen elämästä ja sisäisistä 
kamppailuista. Teoksen keskiössä on ihminen  
virheineen, pohdintoineen ja valintoineen.

Päärooleissa laulavat Mika Kares, Johanna Rusanen 
ja Jaakko Ryhänen.

Arkistokuva: Volvoa, pesäpalloa ja pontikkaa -esitys v. 2014



MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula

11 
LIIK

U
N

TA
 &

 TA
N

SSI
KARSTULA
 
SENIORITANSSI (110501)  
to 9.30–11 ●  Kansalaisopiston sali ● Riitta Pitkänen ●  45 € ● 
Opetellaan uusia ja kerrataan aiemmin opeteltuja senioritansseja. 
Kurssi sopii myös aloittelijoille ●

LAVATANSSI, ALKEISTASO (110505) 
ti 17.30–18.45 ● Wanhat Wehkeet ● Tarja ja Tapio Perälä ● 25 € ● 
Syyskaudella: 14.9., 28.9., 5.10., 12.10., 2.11., 9.11., 23.11. Kevät-
kaudella: 11.1., 25.1.,1.2., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4. Opetellaan 
yleisimmät lavoilla tanssittavat tanssit. Lähde-
tään ihan alusta, mitään ei tarvitse osata 
etukäteen. Vapaaehtoinen parinvaihto ●

LAVATANSSI, JATKO (110506)  
ti 18.45–20.30 ● Wanhat Wehkeet ● 
Tarja ja Tapio Perälä ● 35 € • Syys-   
kaudella: 14.9., 28.9., 5.10., 12.10., 
2.11., 9.11., 23.11. Kevätkaudella: 
11.1., 25.1., 1.2., 8.2., 22.2., 8.3., 
22.3., 5.4. Kerrataan aiemmin opittu-
ja ja opetellaan uutta kivaa. Vapaaeh-
toinen parinvaihto ●

SENIORIJUMPPA 1 (830101)  
ma 11–11.45  
SENIORIJUMPPA 2 (830102)  
ma 12–12.45 ● Kansalaisopiston sali ● Anita Poikonen ● 25 € ● 
Monipuolisesti lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä liikunta sovel-
tuu sekä uusille että aiemmin liikuntaa harrastaneille. Ota mukaasi 
vaaleapohjaiset sisäliikuntajalkineet ja reipasta mieltä ●

MIESTEN JUMPPA (830103) 
ma 13–13.45 ● Kansalaisopiston sali ● Anita Poikonen ● 25 € ●  
Ylläpidetään ja kehitetään sekä lihaskuntoa että liikkuvuutta ja 
kehon yleistä hyvinvointia miesryhmässä ●

SHINDO / RENTOUTUS (830110)  
to 18–19 ● Kansalaisopiston Sali ● Anita Poikonen ● 30 € ●  
Opetellaan venyttelyrentoutusta menetelmällä, joka hoitaa kehoa 
ja mieltä. Oma alusta, tyyny ja peitto mukaan ●

TAICHI (830121)  
ma 17.30–18.30 ● Himmelin piha-alue ●  Kirsti Keihäsvuori ●  
30 € ● Tutustutaan perinteisen kiinalaisen terveyttä ja tasapainoa 
kehittävän voimistelun perusliikkeisiin sekä opetellaan  keskeisen 
liikesarjan ("muodon") alkukolmannesta. Aiempaa kokemusta 
lajista ei tarvita. Kurssi sopii myös kertaukseksi sekä tarkentavien 
liikeosioiden kehittämiseen. Mukava, joustava ja sääolot huomioiva 
vaatetus, tasapohjaiset jalkineet ●

SHINDO-LAUANTAI (830123)  
la 2.10. klo 10–12.30 
SHINDO-LAUANTAI (830124)  
la 29.1. klo 10–12.30 ● Kansalaisopiston 
Sali ● Anita Poikonen ● 5 € /pv ● Kurssilla 
opetellaan pitkä, rauhallinen rentousve-
nyttelysarja keskittyen erityisesti selän 
alueeseen. Soveltuu vasta-alkajille tai jo 
aikaisemmin shindoon tutustuneille. Ota 
mukaan patja, peitto, sopiva määrä tukityy-
nyjä ja varvassukat, jos on ●

KIVIJÄRVI
SENIORIJUMPPA (830141)  
ma 16.45–17.45 ● Liikuntasali ● Päivi Hakkarainen ● 30 € ● 
Monipuolisesti lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä liikunta 
soveltuu sekä uusille että aiemmin liikuntaa harrastaneille.  
Kuntopiirityyppisellä tunnilla huomioidaan jokaisen lähtöta-
so ja edetään omaan tahtiin. Ota mukaasi vaaleapohjaiset 
sisäliikuntajalkineet ja reipasta mieltä ●

JOOGA (830143)  
ma 18–19.30 ● Liikuntasali ● Päivi Hakkarainen ● 45 € ● 

Hathajoogassa opitaan verryttämään kehoa monipuolisilla 
harjoituksilla, jotka johdattelevat mielen tasapainoon. 

Laji soveltuu sekä vasta-alkajalle että aiemmin 
jooganneelle. Varusteina jumppa-alusta ja mukavat 

(myös lämpimät) vaatteet ●

TORSTAITREENIT (830143)  
to 18–19 ● Liikuntasali ●  Tarja Parhiala ●  30 € ●  
Kehitetään voimaa ja kestävyyttä ja  
kohotetaan sykettä! Treenataan tehokkaasti ja 

hyvällä fiiliksellä erilaisia kehonpaino- ja  
kahvakuulaharjoituksia. Käy kaikenkuntoisille, sekä 

naisille että miehille ●  

KYYJÄRVI
LAVATANSSIKURSSI, KESKITASO (110530)  
ma 18–19.30 ● Liikuntasali ● Tarja ja Tapio Perälä ● 25 € ● 
Syyskaudella: 13.9., 27.9., 4.10., 11.10., 1.11., 8.11., 22.11. 
Kevätkaudella: 10.1., 24.1., 31.1. 7.2, 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. ● 
Kertaillaan perusasioita ja opetellaan uutta lavoilla tanssitta-
vista tansseista. Edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaan. 
Vapaaehtoinen parinvaihto ●

JOOGA (830130)  
ti 15.15–16.45 ● Nuorisotalo Rientola ● Kai Heikkilä ● 45 € ●  
Jooga sopii kaiken ikäisille, aloittelijoille ja jatkajille, miehil-
le ja naisille. Astanga- tai Yin-joogaa ryhmän toivomuksen 
mukaan. Varusteina jumppa-alusta ja mukavat lämpimät 
vaatteet ●

SENIORIJUMPPA (830131)  
ke 11–12 ● Liikuntasali ● Anita Poikonen ●  
30 € ● Katso kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® (830132)  
ke 18.30–19.30 ● Liikuntasali ● Lotta Manni ● 30 € ● Lavis® 
perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 

Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa, että kukaan 
talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja suoma-

laisia lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, 
tango ja valssi ●

HYVÄLLÄ MIELELLÄ! (210110)  
to 18–19.30 ● 16.9.-4.11. ● Nopolan koulu ● 
Janne Turunen ● 25 € ● Opetellaan löy-
tämään välineitä omaan hyvään oloon ja 
voimaantumiseen. Opitaan NLP- ja mindful-

ness-harjoitusten avulla mm. stressinhallin-
taa, kiitollisuutta ja läsnäoloa. Tehdään pieniä 

mielikuva- ja rentoutusharjoituksia ●

LISÄÄ 
LIIKUNTAA!

Ohjelmalehden takasivulta 
löydät kuntien liikuntapal-

veluiden tarjontaa! 



LIIKUNTANEUVONTA
Liikuntaneuvonta on kunnan ja terveydenhuollon palvelu, jossa 
asiakasta tuetaan löytämään itselleen sopiva, omaa terveyttä  
edistävä liikuntamuoto. Tavoitteena on, että asiakas  
löytää itselleen mieluisan liikkumistavan, jolla  
edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.  
Ajanvarauksella.  

ILOA ULKOILUSTA
Ohjatut ulkoilutuokiot alkavat viikolla 35.  
Rauhallinen tahti. Ei ennakkoilmoittautumisia. 

TASAPAINOPUISTON AAMUVOIMISTELU
to klo 9.15-9.45, keskustan leikkikentän tasapainopuisto  
(maksuton). Tasapaino- ja voimaharjoittelua puiston välineillä.

IKÄIHMISTEN PYSÄKKILENKKI 
to klo 10, lähtö Heikin Tuvalta (maksuton) 

Paino: PPD - Painotalo Plus Digital Oy. Taitto ja sivunvalmistus: Karstulan kansalaisopisto/Heli Alapiha. Kuvat: Karstulan kunnan arkisto, kuvapalvelu Pixabay

KANSALAISOPISTON TOIMIPAIKAT
KIVIJÄRVI 
Kivijärven Matka-Baari, Keskustie 27 
Kivijärvi-talo, Keskustie 39 
Liikuntasali, Kivijärventie 32 
Tainionmäen koulu, Keskustie 32 
Valoharju, Koulutie 13

KYYJÄRVI 
Kirjasto, Tuliharjuntie 43 
Kirkko, Tuliharjuntie 18 
Liikuntasali, Koulutie 5 
Monitoimitalo Kiviranta, Kivirannantie 4 
Nopolan koulu, Koulutie 5 
Nuorisotalo Rientola, Tuliharjuntie 41 
Paloasema,  Honkalehdontie 8 
Teknisen työn tila, Tuliharjuntie 43

KARSTULA 
Himmeli, Virastotie 4 
Kansalaisopisto, Hämeenpurontie 1  
Karstulan yhtenäiskoulu, Koulutie 13 
Kruukkila, Muhosentie 10 
Käsityötalo, Keskustie 11 
Oinoskylän kylätalo, Kivijärventie 1189 
Ropotti, Heikkilänmäentie 30 
Wanhat Wehkeet, Erämäentie 368 
Vastingin ns-talo, Kivijärventie 567

KUNTIEN LIIKUNTAPALVELUT

SENIOREIDEN KUNTOSALIRYHMÄT
ma klo 10-11, Liikuntahallin kuntosali (30 €) 
pe klo 10-11, Liikuntahallin kuntosali (30 €) 
Ryhmässä tapahtuvaa kiertoharjoittelua kuntosalilla.

TUOLIJUMPPA
ma klo 13-13.45, Heikin Tupa (maksuton) 
Helppoa ja tehokasta liikuntaa ikääntyville. Soveltuu myös  
liikuntarajoitteisille. Tunnille mahdollista osallistua myös  
etäyhteyden kautta. Etälaitteiden lainaaminen mahdollista.

IKÄIHMISTEN VOIMA JA TASAPAINORYHMÄ 
to klo 14-14.45, Heikin Tupa (maksuton) 
Ryhmä on tarkoitettu erityisesti ikäihmisille, jotka kokevat arjen 
askareet haasteelliseksi heikentyneet liikuntakyvyn vuoksi. Tunti 
sisältää yhteisen alkulämmittelyn sekä tasapaino- ja voimaharjoi-
tuksia erilaisia välineitä apuna käyttäen.

Ryhmät alkavat viikolla 37. Ennakkoilmoittautuminen 23.8. 
alkaen. tiina.saarinen@karstula.fi tai 044 459 6511.

KARSTULAN LIIKUNTAPALVELUT

SAARIJÄRVELLE KESKIVIIKKOISIN; 
Syksy: 8.9. / 22.9. / 6.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11.  
Kevät: 19.1. / 2.2. / 16.2. / 9.3. / 23.3. / 6.4. / 20.4.
Karstulan mh 17.15. Syrjänmäen kautta. 

PIISPALAAN KESKIVIIKKOISIN; 
Syksy: 1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 3.11. / 17.11.  
Kevät: 12.1. / 26.1. / 9.2. / 23.2. / 16.3. / 30.3. / 13.4.
Karstulan mh 17.15. Kivijärventietä suoraan Piispalaan.

SAARIJÄRVELLE TORSTAISIN;  
Syksy: 16.9. / 30.9. / 14.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12. 
Kevät: 13.1. / 27.1. / 10.2. / 24.2. / 17.3. / 31.3. / 21.4.
Karstula mh 13.15. Syrjämäen kautta. 

Matka maksaa 2,50€ /henkilö. Matkalta voi nousta kyytiin.  
Uimalippu maksetaan itse. Uima-aika on noin kaksi tuntia,  
mikä sisältää 30 minuutin vesijumpan keskiviikkoisin Piispalassa   
ja torstaisin Saarijärvellä.  
 

LISÄTIETOJA: WWW.KARSTULA.FI, 044 459 6656

KARSTULAN  
UIMAHALLIMATKAT

IKÄÄNTYVIEN ILMAINEN JUMPPA
keskiviikkoisin klo 10-11 Kirsikkapuistossa. Säiden  
viiletessä siirrytään sisätiloihin. Ei ennakkoilmoittautumista. 

LISÄTIETOJA 044 459 7872

KIVIJÄRVEN 
VAPAA-AIKATOIMI

SENIOREIDEN TUOLIJUMPPA
ma klo 15.15-16 liikuntahallilla (alk. 6.9.) 

ULKOJUMPPA (lihaskunto- ja tasapainoharjoitteita)
ti klo 11-12 toimintapuisto (alk. 7.9.) 

SENIOREIDEN KUNTOSALI
ke klo 9-10 Kivirannan kuntosalilla (alk. 8.9.) 
Ryhmät ovat maksuttomia. Ohjaaja Jarkko Parkkonen.

LISÄTIETOJA 044 459 7017

KYYJÄRVEN 
LIIKUNTAPALVELUT


