
Karstula     Kivijärvi     Kyyjärvi
KARSTULAN KANSALAISOPISTO

Kurssit
2022-23



MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula2 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Katso ajantasaiset tiedot: opistopalvelut.fi/karstula

   ALKAA MA 22.8.2022 KLO 8.00

Kursseille voi ilmoittautua kahdella tavalla: 
• verkkoilmoittaumisella os. www.opistopalvelut.fi/karstula 
• puhelimitse 044 459 6656 kansalaisopiston toimistoon  
(ei vastaaja-, ääni- eikä tekstiviestejä)

Kurssit alkavat pääsääntöisesti viikolla 37 ja taiteen perusopetus 
viikolla 36. Koko lukuvuoden kursseilla kurssikertoja on pääsääntöi-
sesti syyskaudella 11 ja kevätkaudella 13 kertaa.  
 
Jos aloituspäivä tai kurssikertojen määrä poikkeavat tästä, se on 
mainittu kurssitiedoissa erikseen. Syysloma on viikolla 42 ja talvilo-
ma viikolla 9, jolloin ei ole opetusta.

LUKUKAUSIEN ALOITUSPÄIVÄT

Syyskauden aloituspäivä Kevätkauden aloituspäivä

ma 12.9. 9.1.2023
ti 13.9. 10.1.2023
ke 14.9. 11.1.2023
to 15.9. 12.1.2023
pe 16.9. 13.1.2023

KAIKILLE KURSSEILLE tulee ilmoittatutua viimeistään 7 päivää 
ennen kurssin alkua.

Kurssit toteutetaan vain, jos osallistujia on riittävä määrä, siksi 
ennakkoilmoittautuminen on pakollista. Pääsääntöisesti ryhmien 
vähimmäiskoko on Karstulassa 7 osallistujaa, Kivijärvellä ja Kyyjär-
vellä 5 osallistujaa. Ilmoitamme tekstiviestillä, jos kurssi peruuntuu.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et osallistu kurssille, jolle olet 
ilmoittautunut, ilmoitathan peruuttamisen joko sähköpostitse tai 
puhelimitse toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 
Muussa tapauksessa veloitamme koko kurssimaksun. 

Jos haluat jollekin kurssille mukaan mukaan kesken lukukauden tai 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, ota yhteys toimistoon.

PERHEALENNUS
Perhealennuksen voivat saada samalle kurssille osallistuvat sa-
massa ruokakunnassa asuvat saman perheen jäsenet seuraavasti: 
ensimmäinen osallistuja maksaa täyden maksun, toinen osallistuja 
saa 25 % alennuksen, ja kolmannesta osallistuvasta perheenjäse-
nestä alkaen opiskelijakohtainen alennus on 50 % opinto-maksusta. 
Alennus ei koske musiikin yksilöopetusta. Alennukset eivät tule 
automaattisesti, vaan saadaksesi ne sinun tulee ilmoittaa siitä 
toimistoon mieluiten sähköpostilla, heli.alapiha@karstula.fi

Kurssikohtainen opintomaksu ilmoitetaan jokaisen kurssin koh-
dalla. Lisäksi joillakin kursseilla on materiaalimaksu, josta saa 
lisätietoa toimistolta tai kurssin opettajalta.

Opintomaksut laskutetaan koko lukuvuoden kurssien osalta loka-
kuun aikana. Opintomaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää 
opintonsa. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää maksuvapautuk-
sen.

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

HUOM! Jos käytät opintomaksusi maksamiseen jotain näistä 
maksutavoista, koko lukuvuoden kestävien kurssien osalta mak-
su on tehtävä viimeistään 30.9.2022 

Toimita setelit/alennussetelit/verkkomaksu määräpäivään men-
nessä kansalaisopiston toimistoon, Kivijärvellä sekä Kyyjärvellä 
kirjastoon. Määräajan jälkeen emme tee muutoksia laskutukseen. 

Lyhytkursseja voit maksaa näillä maksutavoilla koko lukuvuoden 
ajan. Kerro lyhytkurssille ilmoittautuessasi, jos käytät näitä mak-
sutapoja. Muistathan, että nämä ovat henkilökohtaisia.

KANSALAISOPISTOON!
Luet juuri Karstulan kansalaisopiston 57. toimintavuoden kurssioh-
jelmaa. Tarjolla on sekä tuttuja että uusia vaihtoehtoja virkistäville 
ja kehittäville harrastuksille.

Kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille mahdolli-
suuksia kehittää itseään, oppia uutta, pitää huolta sekä fyysisestä 
että henkisestä kunnostaan, sekä solmia ja ylläpitää sosiaalisia suh-
teita. 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, 
mikä näkyy esimerkiksi eri ikäryhmille suunnattuina kursseina ja 
eri-ikäisten ohjaajien taitojen jakamisena. Jokainen meistä voi 
osaltaan olla kehittämässä opistosta entistä paremmin muitakin 
innostavaa harrastusyhteisöä.

Viime aikoina verkkovälitteinen opetus on tullut jäädäkseen. 
Aiempaa useampi kurssi on kokonaan verkkototeutuksena, ja tar-
vittaessa muussakin opetuksessa käytetään etäopetuksen keinoja, 

jos opetuksen sisältö sen suinkin sallii. Ajantasaista tietoa löytyy 
kansalaisopiston verkkosivuilta ja facebook-sivuilta.

Kurssien määriä ja kestoja on jouduttu kustannusten takia hieman 
tarkistamaan, jotta rahoitusraameissa pysytään eikä kurssimak-
suja tarvitse korottaa. Tarjottimella on kuitenkin monipuolisempi 
kattaus kuin viime vuonna; kotitalouden ja puutarhanhoidon 
lyhytkurssien kiinnostus oli huimaa, ja myös kielikursseja on 
saatu lisää. Opistollemme myönnetyn opintosetelituen turvin voi 
eläkeläinen, seniori tai työtön hakea kurssimaksuihinsa alennus-
ta. Maahanmuuttajille suunnattu opintosetelialennus koskee nyt 
myös tilapäisen suojelun statuksella Suomessa olevia ukrainalaisia. 
Toivotan heidätkin lämpimästi tervetulleeksi aktiivisten harrastaji-
en joukkoomme!

Tulkoon alkavasta lukuvuodesta harrastamisen uusi alku meille 
kaikille!

Kirsti Keihäsvuori, rehtori

    Opintomaksut

  Alennukset

        Ilmoittautuminen
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PERHEALENNUS
Perhealennuksen voivat saada samalle kurssille osallistuvat sa-
massa ruokakunnassa asuvat saman perheen jäsenet seuraavasti: 
ensimmäinen osallistuja maksaa täyden maksun, toinen osallistuja 
saa 25 % alennuksen, ja kolmannesta osallistuvasta perheenjäse-
nestä alkaen opiskelijakohtainen alennus on 50 % opinto-maksusta. 
Alennus ei koske musiikin yksilöopetusta. Alennukset eivät tule 
automaattisesti, vaan saadaksesi ne sinun tulee ilmoittaa siitä 
toimistoon mieluiten sähköpostilla, heli.alapiha@karstula.fi

OPINTOSETELIALENNUKSET
Karstulan kansalaisopisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä opin-
toseteliavustusta, jolla voidaan korvata tai alentaa kohderyhmään 
kuuluvien opiskelijoiden opintomaksuja. 

• Työtön henkilö voi saada 30 €:n opintosetelialennuksen. Hake-
muksen liitteeksi tarvitaan kopio Kelan/työttömyyskassan viimeisim-
mästä maksutositteesta tai Kelan lausunnosta, jossa todetaan työt-
tömyyden alkaminen. Liite toimitetaan kansalaisopiston toimistoon 
tai Kivijärvellä/Kyyjärvellä sen voi toimittaa kirjastoon.

• Senioriväestö eli 63 vuotta täyttäneet ja eläkeläiset, jotka eivät ole 
ansiotyössä: opintosetelialennus on arvoltaan 10 €. Sen voi käyttää 
kansalaisopiston ryhmäopetukseen.

• Maahanmuuttajan opintoseteliavustuksen arvo on 50 €. Alennuk-
sen voi saada myös Ukrainen alueelta sotaa paenneet Suomessa 
tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Alennuksen voi käyttää kansalai-
sopiston ryhmäopetukseen.

Opintosetelihakemus tehdään samalla tavoin kuin kurssi-ilmoit-
tautuminen. Jos ilmoittaudut puhelimitse, mainitse, että haluat 
jonottaa opintoseteliä. Jos ilmoittaudut netissä, ilmoittaudu samalla 
opintosetelijonoon. Opintosetelialennukset myönnetään hake-
musten saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.
Opintosetelialennuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2022. 

OPINTOSETELIJONOON
VOIT ILMOITTAUTUA VERKOSSA  

TAI PUHELIMITSE MA 22.8. KLO 8 ALKAEN 
Eläkeläisen opintosetelialennus 000000
Työttömän opintosetelialennus 000001

Maahanmuuttajan opintosetelialennus 000002

Y
L
E
IST

IE
T
O
A

    Opintomaksut

TIEDOTTAMINEN
Lukuvuoden aikana tulevista uusista kursseista sekä luennoista saa 
ajantasaista tietoa opiston toimistolta, opiston verkkosivulta  
karstula.fi/kansalaisopisto ja opiston facebook-sivulta. 

Kauden aikana opisto tiedottaa mahdollisista muutoksista opis-
kelijoita tekstiviesteillä. Ilmoittautuessa on tärkeää, että annat 
oikean matkapuhelinnnumerosi. Mahdolliset numeromuutokset 
kannattaa siksi myös aina ilmoittaa opiston toimistoon. Opiskeli-
jarekisteriin kertyviä yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin 
eikä yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

VAKUUTUKSET 
Karstulan kansalaisopistolla on tapaturmavakuutus Karstulan, 
Kivijärven ja Kyyjärven kunnista tuleville, alle 70-vuotiaille opiskeli-
joille. Muista kunnista tulevat opiskelijat vastaavat omista vakuu-
tuksistaan itse.

OPISTOLAISYHDISTYS
Kaikki kansalaisopistossa kirjoilla olevat muodostavat opistolais-
yhdistyksen ja ovat sen toimivaltaisia jäseniä. Yhdistyksellä ei ole 
jäsenmaksua. Opistolaisyhdistyksen kautta järjestetään kädentaito-
kurssien materiaalihankinnat sekä virkistystoimintaa, jolla voidaan 
tukea kansalaisopistossa opiskelevien yhteisöllisyyttä. Opistolais-
yhdistyksellä on vuosittain yksi kokous (yleensä loppukeväällä), 
jossa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus seuraavaan 
kokoukseen saakka. Lisätietoja opistolaisyhdistyksen toiminnasta 
saat toimistosta.

  

KUNTIEN YHDYSHENKILÖT
Kivijärvi: Pirkko Oinonen p. 044 459 7871, 
pirkko.oinonen@kivijarvi.fi

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

Opiston toimisto  
Karstulan kunnantalon yläkerta, hallinto-osasto 
Virastotie 4, 43500 Karstula

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

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

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

 Karstulan kansalaisopisto

      Yhteystiedot

Toimipaikat
KARSTULA 
Himmeli, Virastotie 4 
Heikin Tupa, Virastotie 3 
Karstulan yhtenäiskoulu, Koulutie 13 
Karstulan liikuntahalli, Koulutie 11 
Karstulan kirjasto, Koulutie 15 
Karstulan ev. opisto, Kokkolantie 12 
Kruukkila, Muhosentie 10 
Käsityötalo, Keskustie 11 
Oinoskylän kylätalo, Kivijärventie 1189 
Ropotti, Heikkilänmäentie 30 
Wanhat Wehkeet, Erämäentie 368 
Vastingin ns-talo, Kivijärventie 567

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

    Muut
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Taiteen perusopetus (TPO) 
on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, joka on 
tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusope-
tuksessa 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. 

Kurssilla

- opetellaan erilaisia keinoja eri materiaalien työstämiseen  
  askartelumaisin tavoin 
- virkataan, kudotaan, muotoillaan pehmeitä ja kovia materiaaleja  
- tutustutaan muotoilussa käytettäviin työvälineisiin 
 

Opintomaksu 50 € + materiaalimaksu 30 €. Opettaja Kati Hakala.

KÄSITYÖKOULU 
ma klo 14-15.30 Ropotti, käsityöluokka.  

Kurssilla 
- tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin ja  
  tekniikkoihin  
- opitaan piirtämisen, maalaamisen, kuvanveiston, 
  grafiikan, kankaanpainannan ja keramiikan  
  työstämistä    

Opintomaksu 50 € + materiaalimaksu 30 € 
Opettaja Jenni Tarvainen

KARSTULAN KUVISKOULU -ryhmä
ke klo 14.45-16.15 Yhtenäiskoulu, kuvisluokka. 
Aloitus 31.8. 
  
KYYJÄRVEN KUVISKOULU -ryhmä 
ma klo 15.15-16.45 Nopolan koulu, kuvisluokka. 
Aloitus 29.8.

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 arvioi-
daan lukuvuosittain ja niistä annetaan todistus.

Kurssilla  
- opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia,  
  tunteita ja tavoitteita  
- tutustutaan erilaisilla näyttämötaiteen keinoilla. 
- toiminnallisuuden, omakohtaisen tekemisen  
  sekä ryhmässä toimimisen kautta tulevat tutuksi  
  roolileikit ja improvisaatio. 
Lukuvuoden aikana valmistetaan  
pienimuotoinen teatteriesitys.  

Opintomaksu 50 €. Opettaja Kristiina Autio.  
 

Ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan liikuntahallin 
tanssisalissa/Yhtenäiskoululla. Aloitus 1.9.

Teatteri 1 (7-11v) to klo 16-17.30

Teatteri 2 (yli 12v) to klo 17.30-19

Teatteri Kuvataide

Käsityö
Taiteen perusopetuksen  
ryhmiin ilmoittaudutaan  
29.8. mennessä.

Ryhmät alkavat viikolla 35.

Halutessaan Karstulassa asuvat  
taiteen perusopetuksen oppilaat  
voivat perheen taloudellisen tilanteen 
perusteella hakea lukukausimaksuun 
opintosetelialennusta (50 €). 
TPO-maksualennus on anottava  
30.9. mennessä.

Lisätietoja: 
karstula.fi/taiteen-perusopetus

Taiteen perusopetus
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KARSTULA
VASTINGIN TEATTERI (110219)
ti klo 18-21 ● Vastingin NS talo ● Hannu Patamaa ● 40 € ● aloitus 
1.11. ● Ryhmässä tehdään perinteistä, omaehtoista harrastajateat-
teria. Näyttelijäntyön lisäksi mahdollisuus perehtyä puvustukseen, 
lavastukseen ja teatteritekniikkaan ● 

KARSTULAN KANSALAISOPISTO ON MUKANA  
MYÖS USEASSA ALUEEN KESÄTEATTEREISSA. 

SEURAA ILMOITTELUA KEVÄTKAUDELLA  
JA TULE MUKAAN!

21.9. VANHETESSA VIISASTUU? -TOTTA VAI TARUA? 
tutkijatohtori Jenni Spännäri, UEF, ÅA, HY

26.10. JA SANA TULI LIHAKSI - ELOKUVAN MATKA 
KÄSIKIRJOITUKSESTA VALKOKANKAALLE 
käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa

2.11. AIVOJEN HUOLTO UNEN AIKANA  
professori Vesa Kiviniemi, OY

14.12. SYDÄMEN SIVISTYS  
puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaasivistystyö ry. 
kanteletaiteilija Ida-Elina 

Karstulan kirjastossa seurattavilla luennoilla ei ole  
osallistumismaksua.

IKIS-LUENNOT 
ovat Jyväskylän kesäyliopiston Jyväskylässä järjestettyjä 
luentoja, joita seuraamme verkon välityksellä Karstulassa  
 

KE klo 14-16 Karstulan kirjastossa 
oheisen ohjelman mukaan  
 

Lukukaudella 2022-23 luentoja on tarjolla keskiviikkoisin. 
Luento alkaa klo 14 ja loppuu noin 15.30, jonka jälkeen on 
mahdollista esittää kysymyksiä chatin kautta. 

Kirjastossa katsottaville luennoille ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen, vaan keräämme osallistujalistat paikan päällä.

Luentoa on mahdollista seurata myös kotoa käsin omalla lait-
teella. Tuolloin ilmoittaudutaan suoraan Jyväskylän Ikäänty-
vien Yliopistoon, https://kesayo.jyu.fi/fi/ikaantyvienyliopisto. 
Tarjolla on myös muita, kuin KKOn tarjoamia luentoja. Tutustu 
tarjontaa oheisesta linkistä ja ilmoittaudu suoraan Ikääntyvien 
yliopistoon. 

   IKIS-
  luennot

Teatteri

KARSTULA
AIKUISTEN LAUTAPELIKERHO (640100)  
su 14-17 ● Heikin Tupa ● Taina Saarenketo ● 30 € ● Kurssilla 
pelataan klassikkolautapelejä sekä opetellaan aivan uusia. Peli-
päivä kerran kuukaudessa sunnuntaisin ● 
Syksy; 25.9., 16.10., 6.11. ja 4.12. 
Kevät; 15.1., 12.2., 12.3. ja 16.4.

HYVINVOIVAT JALAT 
(210200)  
la 12.11. klo 13-16 ● Heikin 
Tupa ● Anu Piispanen ●  
5 € ● Kuinka pitää huolta 
omista jaloista? Kurssilla 
opitaan jalkojen päivit-
täishoitoa, varvasjumppaa 
ja hierontaohjeita. Päivän 
päätteeksi jokainen tekee 
itselleen kevyen jalkahoidon ● 
 

KYYJÄRVI 
UNTA HOUKUTTELEMASSA (210110)  
ke 18–19.30 ● 14.9., 21.9., 5.10., 26.10 ja 16.11. ● Nopolan 
koulu ● Janne Turunen ● 25 € ● Valvottavatko stressi ja huolet? 
Kurssilla opitaan keinoja parempaan uneen mm. hengitys-, ren-
toutus- ja NLP-mielikuvaharjoituksin. 5 kokoontumiskertaa ●

    

   ENSIAVUN PERUSTEET (610101)  
    27.9.-6.10. ● Nopolan koulu ● Päivi Muhonen ● 25 € ●  
    ti 27.9. 17-20.30, la 1.10. 9-16, to 6.10. 17-20.30 ● 
    Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen,  
    (ei SPR:n korttia) 

Hyvinvointi

KARSTULA 
LUOVA VALOKUVAUS (340101)  
la 12-15 ● Yhtenäiskoulu ● Lea Saikkonen ● 30 €  ● 7 kokoontu-
mista; 24.9., 29.10., 26.11., 28.1., 25.1., 25.3. ja 29.4. ● Kurs-
silla tutustutaan valokuvan olemukseen. Opitaan sommittelua 
ja rajausta, sekä valon ja varjojen käyttöä. Teemoina kurssilla 
mm.taidevalokuvaus ja lavastetut valokuvat. Kurssilla tehdään ku-
vausretkiä, joista sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa. Väliviikoilla 
kuvauskotitehtäviä. Ryhmän toiveiden mukaan, voidaan opiskella 
myös kuvan muokkausta omalla tietokoneella ●

Valokuvaus
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KARSTULA
OINOSKYLÄN KÄSITYÖPIIRI (110404)
ti 10–12.15 ●  Oinoskylän kylätalo ●  Marleena 
Ruuska ● 60 € ●  Opitaan työstämään erilai-
sia tekstiili- ja muita materiaaleja käsin sekä 
soveltuvin työvälinein. Materiaalimaksu ● 

KUDONTA (110405) 
ti 17.00–19.15 ● Käsityötalo ● Kati Hakala 
● 60 € ● Opitaan kankaan rakentaminen 
kangaspuihin ja kutomista erilaisiin loimiin. 
Suunnitellaan kudottavat tekstiilit yhdessä. Sopii 
aloittelijoille. Materiaalimaksu erikseen ● 

OMPELU (110407) 
la ja su klo 10-13 ● 8.-9.10., 19.-20.11., 14.-15.1. ja 11.-12.2. ● 
Yhtenäiskoulu, käsityöluokka ● Satu Kalmgren ● 25 € ● Opetellaan 
ompelemaan saumurilla ja ompelukoneella yksinkertaisia vaatteita 
ja kodintekstiilejä sekä korjaamaan / tuunaamaan vaatteita. Sopii 

myös aloittelijoille ● 
TEKNINEN TYÖ (110408) 

ma 16.30–20 ● Ropotti ● Teuvo Oikari ● 60 € 
● Opetellaan työstämään puuta ja metallia. 

Tutustutaan teknisen käsityön laitteisiin. 
Sopii niin aloittelijoille kuin aiemmin teknisiä 
töitä tehneille. Materiaalit hankkii kukin itse. 
Opettajan kanssa sovitaan liukuman käy-
töstä opetusajan osalta. Opetusta 3x45min, 

kerran viikossa ●

LAPASET MÄRKÄHUOVUTTAMALLA 
(110412) 

la ja su 10-13.30 ● 29.-30.10. ●  Käsityötalo ● Julia 
Kamboura ● Kahden päivän lyhytkurssilla opetellaan märkä-

huovuttamaan lapaset sabluunan avulla. Kurssilla huovutetaan yksi 
pari lapasia ● Materiaalia voi ostaa opettajalta ●

KOLMIULOTTEINEN MUOTOILU (110424) 
to 18–20.15 ● Yhtenäiskoulu, kuvataideluokka ● Ia Könni ● 60 € 
● Opetellaan tekemään 3-ulotteisia figuureita ja esineitä mallista. 
Käytetään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita mm. savi, metalli ja 
paperimassa ●

HIMMELIKURSSI (110501) 
la 3.12. klo 10–16 ● Yhtenäiskoulu, kuvataideluokka ● Outi Takkala 
● 10 € ● Yhden päivän lyhytkurssilla opetellaan tekemään  perintei-
nen roikkuva Himmeli oljista tai muusta materiaalista ● Materiaali-
maksu erikseen ●

PAJUTYÖT (110424) 
ti 4.10. klo 17-18, la 8.10. klo 10–16 ● Yhtenäiskoulu, kuvataide-
luokka ● Outi Takkala ● 10 € ● Opetellaan tekemään pajusta erilai-
sia esineitä. Tiistain tapaamisella neuvotaan pajujen keräämisestä 
ja varastoinnista. Lauantai on pajatyöpäivä. Omat pajut mukaan ●

KALLIGRAFIAA JA KORUTEKSTAUSTA (110600) 
la 29.10. klo 10–17 ● Yhtenäiskoulu ● Marika Koskimäki ●  

20 € ● Kurssilla on tarkoitus oppia kirjoittamaan kauniisti, kou-
keroita ja kirjaimia. Tekstataan mm. sivellintusseilla (brushlet-

tering), hiusterillä (modernia kalligrafiaa) sekä perinteisellä 
tasaterällä uusia ja erilaisia mallistoja. Materiaalit voi ostaa 
kurssin alussa opettajalta, n. 35 €  ● 

KALLIGRAFIAA JA KORUTEKSTAUSTA 2 (110601) 
la 11.3. klo 10–17 ● Yhtenäiskoulu ● Marika Koskimäki ● 20 € 

● Kts. kuvaus yltä ●

KIVIJÄRVI
KUDONTA (110441) 
ke 16–18.15 ● Kivijärvi/Valoharju ● Riikka Jokisalo ● 60 € ● Opitaan 
kankaan rakentaminen kangaspuihin ja kudotaan niillä sekä perin-
teisiä malleja että ideoidaan yhdessä uusia. Sopii sekä aloittelijoille 
että pidempään harrastaneille. Materiaalimaksu erikseen ●

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

PUUTYÖ (110443) 
ti 18–21 ● Tainionmäen koulu / teknisen työn luokka ● Tuomo Sep-
pälä ● 75 € ● Opetellaan nikkaroimaan uutta sekä korjaamaan tai 
entisöimään vanhaa. Kokemusta puutöistä ei tarvitse olla ●

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

RÄSYNUKKEKURSSI (110445) 
pe 7.10. klo 17.30–20.30, la 8.10. klo 9–15 ● Tainionmäen koulu ● 
Marleena Ruuska ● 20 € ● Kahden päivän lyhytkurssi ● Opetellaan 
tekemään perinteinen räsynukke. Ommellaan vartalo, kasvot ja 
vaatteet. Ota mukaan kangastilkkuja ●

KYYJÄRVI 
 
TEKNINEN TYÖ (110430) 
ke 16.30–20.30 ● Kirjaston alakerta, teknisen työn luokka ● Teuvo 
Oikari ● 60 € ● Opetellaan työstämään puuta ja metallia ruuvaten 
ja naulaten, tutustutaan teknisen käsityön laitteisiin. Sopii niin aloit-
telijoille kuin aiemmin teknisiä töitä tehneille. Materiaalit hankitaan 
itse ● Opettajan kanssa sovitaan liukuman käytöstä opetusajan 
osalta. Opetusta 3x45min, kerran viikossa ●

KUDONTA (110432) 
ti 16–18.15 ● Paloasema ● Riikka Jokisalo ● 60 € ● Perehdytään 
kangaspuilla kudontaan ja opetellaan oman kudontamallin suun-
nittelua. Sopii sekä aloittajille että aiemmin kangaspuilla kutoneille. 
Materiaalimaksu erikseen ●

LAUTANAUHA (110500) 
la 19.11. klo 10–16 ● Nopolan koulu ● Outi Takkala ● 10 € ● Ope-
tellaan yksi vanhimmista tunnetetuista käsityötekniikoista. Tärkein 
työväline on sarja nelikulmaisia lautoja. Ilmoittautuneille lähete-
tään tarkemmat ohjeet ● Omat materiaalit tai materiaalimaksu ●

Kädentaidot

LISÄÄ KÄDENTAITOA!
Ohjelmalehden takasivulta löydät tietoa  
Karstulan käsityötalon pajatyöpäivistä!

TAMPEREEN KÄSITYÖMESSUT
LA 19.11.2022 ● Aikataulu: Kyyjärvi klo 6.20, Kivijärvi  
klo 7.00, Karstula klo 7.40 ● Hinta 35 €, sisältää pääsylipun             
ja kyydin ● Paikkoja rajoitetusti. Ilm. viim. 4.11. ●  
Lisätietoja: kadentaidot.fi ●
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KARSTULA
KUVATAIDETYÖPAJA (110301)
ti 18–20.15 ● Yhtenäiskoulu kuvataideuokka ● Satu Kalmgren 
● 60 € ● Kehitytään itse valitun kuvataidetekniikan hallinnas-
sa, esimerkiksi akvarelli-, akryyli-, muste- tai öljyvärimaalaus. 
Opettajan tuella haetaan omaa tyyliä johon syventyä. Sopii sekä 
vasta-alkajille että pidempään harrastaneille. Omat välineet 
mukaan tai materiaalimaksu ● 

PIIRUSTUKSEN PERUSKURSSI (110303)
ma 17.30–19.30 ● Yhtenäiskoulu, kuvataideluokka ● 
Lea Saikkonen ● 60 € ● Kurssilla opetellaan piirustus-
taitoa eri välineillä ja tehdään havainnointiin perus-
tuvia käsivara- ja luonnospiirustuksia, tutustutaan 
ääriviivapiirtämiseen, varjostamiseen, pelkistämi-
seen ja rikastamiseen ● 

KIVIJÄRVI
TAIDETTA MAISEMASTA (110340) 
la-su klo 12-15.45 ● 1.-2.4. ja 22.-23.4. ● Tainionmäen 
koulu ● Lea Saikkonen ● 30 € ● Kahden viikonlopun lyhyt-
kurssilla opetellan maalaamaan ja piirtämään ulkona paikallis-
ta maisemaa ja rakennettua ympäristöä. Osallistujat voivat itse 
valita käyttämänsä välineet harrastuneisuutensa mukaan ●  

KYYJÄRVI
POSLIININMAALAUS (110331)

ke 15.30–17.45 ● Rientola ● Raili Väisänen ● 50 € ● 
Opitaan erilaisten posliiniesineiden maalausta-

poja ●  Materiaalimaksu erikseen, lisätietoja 
opettajalta ●  

TAIDETTA MAISEMASTA 
(110332) la-su klo 12-15.45 ● 17.-
18.9. ja 1.-2.10. ● Nopolan koulu ● Lea 
Saikkonen ● 30 € ● Kts. kurssikuvaus 
Kivijärven kohdalta ● 

AKVARELLIMAALAUS (110333) 
la-su 11.00–13.15 ● Nopolan koulu ● 

Satu Kalmgren ● 30 € ● Kolmen viikon-
lopun lyhytkurssi ● 21.-22.1., 18.-19.2. ja 

18.-19.3. ● Opetellaan akvarellimaalauksen pe-
rinteteisiä ja uudempia tekniikoita. Sopii kaikenikäisille, 

myös aloittelijoille ●

KARSTULA
PENSASMUSTIKAN, PUOLUKAN, LAKAN JA TYRNIN 
VILJELY KOTIPUUTARHASSA (710301)  
pe 18.11. klo 17–19.15 ● Yhtenäiskoulu ● Marko Ahola ● 10 € ● 
Opettelemme mm. istutus, lannoitus, multa, kotikonstit, kasvu-
taudit, lajikkeet, jne. Saat mukaasi helpot hoito-ohjeet joita voit 
hyödyntää kotipuutarhassasi ● 

ISÄNPÄIVÄN KUKKAKIMPPU (710303) 
ti 8.11. klo 17.30–20 ● Himmeli ● Marko Ahola ●  
10 € ● Tule ja Ilahduta itseäsi tai läheisiäsi val-
mistamalla kaunis ja näyttävä kukkakimppu. 
Opettaja tuo mukanaan leikkokukat.  
Materiaalimaksu 15 € ●

BOKASHIN ABC (710305) 
ke 29.3. klo 17–19.15 ● Yhtenäiskoulu ● 
Marko Ahola ● 25 € ● Tule opettelemaan 
hajutonta kompostointia sisätiloissa ja 
kuinka saat biojätteistäsi orgaanista ainesta, 
jota voit käyttää kasveillesi ●

PUUTARHAN LUONNONMUKAINEN TU-
HOLAISTORJUNTA (710306) 
ma 3.4. klo 17–19.15 ● Yhtenäiskoulu ● Marko Ahola ● 10 € ● 
Kurssilla opit suojaamaan luonnonmukaisesti puutarhan kasve-
jasi ilman kasvinsuojeluaineita ●

OMENAPUUN LEIKKAUS (710338) 
ti 27.9. klo 17–19.15 ● Toimipaikka avoin ● Marko Ahola ●  
10 € ● Opetelemme omenapuun leikkausta luonnossa joko 
kurssilaisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. 
Kurssilla saat käytännön vinkkejä ja neuvoja omenapuun hoidos-
ta. Ota mukaasi puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan ●

KIVIJÄRVI
KEVÄINEN KUKKAKIMPPU (710307) 

to 11.5. klo 17–19.15 ● Tainionmäen koulu ● Marko Ahola 
● 10 € ● Opi valmistamaan kaunis ja ilmeikäs kukka-

kimppu. Opettaja tuo mukanaan leikkokukat.  
Materiaalimaksu 15€ ●

KYYJÄRVI
PERENNAPENKIN SUUNNITTELU- JA  
HOITO (710302)  

la 29.10. klo 10–15.15 ● Nopolan koulu ● Marko 
Ahola ● 10 € ● Opetellaan millainen paikka, multa ja 

lannoitus kukkapenkillä tulee olla  
sekä kasvinsuojelun, kastelun,  

lajikkeiden ja suunnittelun  
perusteita. Saat kurssilla myös  
hoito-ohjeet. Voit suunnitella oman 
näyttävän kukkapenkkisi opettajan 
opastuksella ●

YRTTIEN VILJELY (710304)  
to 9.2. klo 17–19.15 ● Nopolan 
koulu ● Marko Ahola ● 10 € ●  
Yrttikurssilla saat helpot niksit, joiden 
avulla voit itse kasvattaa omat yrttisi. 
Opettelemme mm. eri lajikkeet, hoi-
to-ohjeet, kylvö, koulinta, istutus. jne. ●

Kuvataide

Puutarha
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Kansalaisopiston järjestämässä musiikinopetuksessa voit kehittyä 
soittajana tai laulajana omien tavoitteiden mukaisesti. Opetussuun-
nitelma painottaa yhteisöllisyyttä, joten opetus toteutetaan pääsään-
töisesti ryhmissä. Opettajien kanssa voi keskustella parhaiten omaan 

KARSTULA
LAULU (110101)
ti 14-17.30 ● Himmeli 156 ● Anu Savela ● 30/95/125€ ● max 16 
osallistujaa ● Opetellaan rennossa ilmapiirissä äänenkäyttöä moni-
puolisten ääni- ja hengitysharjoitusten avulla. Lukuvuoden aikana 
on mahdollisuus esiintymiseen. Sopii sekä lauluharrastusta aloitta-
ville että pidempään harrastaneille tyylisuunnasta riippumatta ● 

PIANO (110106)  
pe 12-18 ● Himmeli 156 ● Ulla Pihlainen ● 125 € ● Pianonsoit-
toa yksilöohjauksena 20min/vko ● max 16 osallistujaa, 
myös aikuiset, aloittelijat ja jatkavat opiskelijat ● 

PUHALLINSOITTIMET (110108) 
pe 14–16 ● Himmeli valtuustosali ●  Kirsti 
Keihäsvuori ● 30/95/125 € ● max 8 osallistu-
jaa ● Opetellaan jonkin puupuhallinsoittimen 
perustaitoja ja kehitytään yhteissoitossa. Sopii 
sekä uutta harrastusta aloittaville että aiem-
min soittaneille. Tarvitset oman soittimen 
(huilu, nokkahuilu, oboe, klarinetti, saksofoni), 
opettaja voi neuvoa soittimen hankinnassa ●

RUMMUT (110116)  
pe 14-16 ● Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka ● Jarmo 
Keihäsvuori ● 125 € ● Rumpujen soittoa yksilöohjauksena 
20min/vko ● Tutustutaan eri rytmilajeissa käytettäviin rumpu-
komppeihin ja opetellaan niissä tarvittavia soittotapoja ● 

OPI SOITTAMAAN UKULELEA - TYÖPAJA (110134)  
la 29.10. klo 10–14 ●  Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka ● Niilo Oikari 
● 10 € ●  Työpajassa opettelemme säestämisen soittotekniikkaa ja 
muutamia sointuja sekä harjoittelemme yhdessä tuttujen laulujen 
soittamista ja laulamista ● 
 

NAISKUORO AIKA (110118)  
ti 18–19.30 ●  Yhtenäiskoulu, opinportaat ● Johanna Valkeinen ●  
50 € ●  Opitaan moniäänisiä kuorolauluja pääosin kevyen musiikin 
saralta ja tehdään äänenhuoltoharjoituksia ● Aloitus 6.9. ●

MIESKUORO (110119)  
syksy: ma ja to 18-20.30 ●  kevät: ma 18-21 ● Yhtenäiskoulu, 
opinportaat ●  Olli Oikari ●  75 € ●  Syyskaudella jatketaan tulevan 
esityksen laulujen opettelua. Uudet laulajat, tervetuloa mukaan ●  

VIIHDEORKESTERI (110120)  
ke 18–19.30 ●  Yhtenäiskoulu, mu-
siikkiluokka ●  Olli Oikari ● 45 € ●  
Kehitytään yhteissoitossa muka-
vasti ryhmässä musisoiden kukin 
kykyjensä mukaan ● 

KELOT-KUORO (110134)  
ke 15.15–16.15 ●  Yhtenäiskoulu, 

opinportaat●  Johanna Valkeinen 
●  30 € ●  Kehitetään lau-

lutaitoja laulaen yhdessä 
viihdemusiikkia 1- ja 2-ääni-

sesti. Tervetuloa mukaan matalalla kynnyksellä: 
sopii yhtä hyvin niin kokeneemmille laulajille 
kuin ensimmäiseksi lauluharrastukseksi ●  

KIVIJÄRVI
PIANO (110144)
maanantaisin ● Kivijärvi-talo ● Satu Huhta-

saari ● 125 € ● Pianonsoittoa yksilöohjaukse-
na 20min/vko ●

YHTEISLAULUILTA (110145)
to klo 18–19, joka 2. viikko. Aloitus 15.9. ● Matka-baari 

● Kari Keurulainen ● Ei kurssimaksua ●  Mukavaa yhteislaulua 
harmonikan säestyksellä ●

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

TÄHKÄT-KUORO (110133) 
to 14–15 ● Monitoimitalo Kiviranta ● Johanna Valkeinen ● 30 € ● 
Katso kurssikuvaus Karstulan KELOT-kuoron kohdalta ●

Opetusmuoto Oppitunnin kesto Kurssimaksu Oppiaineet (instrumentti)
Yhteismusisointi 45 min/vko 30 € laulu, puupuhaltimet
Yhteismusisointi ja yksilö-
ohjaus

45 min/vko + 20 
min/joka 2. vko

95 € laulu, puupuhaltimet

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

Musiikki tilanteeseen sopivasta ohjaustavasta. Yksilöohjausta on mahdolli-
suus saada 20 minuutin oppitunteina joko viikoittain tai joka toinen 
viikko yhdistettynä pienryhmäopetukseen. Musiikinopetukseen 
ilmoittaudutaan kuten muuhunkin kansalaisopiston opetukseen (kts. 
ohjelmalehden alkusivuilta ohjeet). Opiston toimistosta otetaan il-
moittautuneisiin yhteyttä viikoilla 35- 36 ja sovitaan yksilöohjauksen 
tarkempi kellonaika.

Musiikinopetusta voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

OPPILASKONSERTIT
KARSTULAN KONSERTIT  
ke 30.11.2022 klo 18 ja to 13.4.2023 klo 18      

KYYJÄRVEN JA KIVIJÄRVEN KONSERTIT  
YHDESSÄ VIITASALO-OPISTON KANSSA! 
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KYYJÄRVI
TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI (340104)  
ti 18.00–19.30 ●  7.3.-25.4. ●  Nopolan koulu 
●  Opettaja avoin ● 20 € ●  Ota tieto-
tekniikan perusvalmiudet haltuun. 
Peruskurssilla tutustut tietokoneen 
rakenteeseen ja oheislaitteisiin sekä 
tärkeimpiin ohjelmiin. Kurssilla 
opitaan ohjelmien perusteita, 
resurssinhallinnan käyttöä, tiedos-
ton luomista, tallentamista ja siir-
tämistä sekä mm. verkkokaupassa 
asiointia ja sähköpostin käyttöä ● 

KARSTULA
 

PERINNERUOKAKURSSI (810202) 
pe 4.-18.11. klo 18-21 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● Suvi 
Norring ● 20 € ● Kolmen perjantain lyhytkurssilla opetellaan val-
mistamaan paikallisia perinneruokia ja leivonnaisia ●  
Materiaalimaksu ●

KASVISRUOKAKURSSI (810211) 
pe 13.-27.1. klo 18-21 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● Suvi 
Norring ● 20 € ● Kolmen perjantain lyhytkurssilla opetellaan val-
mistamaan herkullisia kasvisruokia ● Materiaalimaksu ●

NUORTEN KOKKAUS JA LEIVONTA 
(810201) 

to 14.30-16.30 ●  Yhtenäiskoulu 
kotitalousluokka ●  Heli Alapiha ●  

30 € ● Joka toinen viikko ● 11-17 
vuotiaille ● Opetellaan valmis-
tamaan opiskelijan kukkarolle 
sopivia kotiruokia ja leivon-
naisia, nuorten toiveita 

kuunnellen. Opetal-
laan samalla laske-

maan itse valmistet-
tujen ruokien hinnat ● 

Syksy 6 ja kevät 8 kertaa. 
Materiaalimaksu n. 3€/kerta, 

tarkentuu ohjelman varmistuttua ●  

SUSHI (810210) 
pe 7.10. klo 17.30–20.30 ● Yhtenäiskoulu kotitalo-
usluokka ●  Heli Alapiha ●  10 € ●  Opetellaan valmis-
tamaan tavallisimpia susheja (maki, nigiri, gunkan). Lopuksi 
ruokaillaan yhdessä. Kurssin hintaan sisältyy bambumatto ja 
syömäpuikot ● Materiaalimaksu ● 
 

KAHDEN KAKUN KURSSI (810204) 
la 12.11. klo 12–16.30 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● Jenni 
Salminen ● 10 € ● Opetellaan valmistamaan kaksi upeaa kakkua 
juhlapöytään. Kurssilla leivotaan näyttävä kolmen komponentin 
marjainen moussekakku ja tyrmäävän täyteläinen suklaakakku. 
Opit lisäksi kakkujen erilaisia koristelutekniikoita ● Materiaali-
maksu ● 

MACARONS (810207)
pe 23.9. klo 17.30–20.30 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● 
Jenni Salminen ●  10 € ● Opetellaan leipomaan maailmankuuluja 
ranskalaisia macarons-leivoksia kolmella eri täytteellä ● Materi-
aalimaksu ●

KARJALANPIIRAKAT PASTAKONEELLA (810206) 
pe 10.2. klo 17.30–20.30 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● Jen-
ni Salminen ● 10 € ● Kurssilla opetellaan valmistamaan perintei-
siä karjalanpiirakoita. Pastakone avustaa kaulinnassa ●  
Materiaalimaksu ●
 

VOILEIPÄKAKKUKURSSI (810205)
la 11.3. klo 12–16 ● Yhtenäiskoulu kotitalousluokka ● Jenni 
Salminen ● 15 € ● Kurssilla opetellaan valmistamaan kolme 
erilaista juhlavaa voileipäkakkua. Perinteisen voileipäkakun lisäksi 
opetellaan valmistamaan hyydytetty kakku. Lisäksi harjoitellaan 

kakkujen erilaisia koristelutekniikoita ●  
Materiaalimaksu ●

HYGIENIAPASSI (830206)
la 4.2. klo 10-16 ● Yhtenäiskoulu ● Hanni 
Kuronen ● 50 € ● Kurssilla suoritetaan hygie-
niapassikoe ● Kurssille tarvitaan virallinen 
henkilötodistus ●

KYYJÄRVI
SUSHI (810209) 

pe 28.10. klo 17.30–
20.30 ● Nopolan koulu ●  Heli 

Alapiha ●  10 € ●  Katso kurssikuvaus 
Karstulan kohdalta ● 

MACARONS (810208)  
pe 18.11. klo 17.30–12.30 ● Nopolan 
koulu ● Jenni Salminen ● 10 € ● Katso 
kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

KAHDEN KAKUN KURSSI (810203)  
la 4.2. klo 12–16.30 ● Nopolan koulu ● Jenni Salminen ● 10 € ● 
Katso kurssikuvaus Karstulan kohdalta ●

Kaikille kansalaisille ilmaista materiaalia  
tietotekniikkataitojen itseopiskeluun,  
yle.fi/digitreenit

Tietotekniikka

Kotitalous

DIGITUTOR -digineuvontaa 
Karstulan kirjastossa  
torstaisin klo 13-15,  

ajanvarauksella p. 044 459 6635
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KARSTULA
 
KIRJOITTAMISEN KIRJO (110601)  
la 10–13 ● Kruukkila Erja Taipale ● 35 € ●  
Syksyn kurssipäivät: 24.9., 29.10., 12.11., 10.12.2022  
Kevään kurssipäivät: 14.1., 4.2., 11.3., 1.4., 22.4. ja 6.5.2023 
● Opetellaan keinoja oman kirjoittajan äänen löytämiseen ja vahvis-
tamiseen. Kurssilla saa tukea kehittymiselle ja rohkaisua uusillekin 
kirjoittamisen alueille. Harjaannutaan myös antamaan ja vastaan-
ottamaan palautetta. Valmistellaan omia tekstejä julkaistavaksi eri 
tavoilla ●

NÄYTELMÄN KIRJOITTAMINEN (110700) 
ke klo 17.30-19.15 ● Yhtenäiskoulu ● 35 € ● Hannu Patamaa ● 
Opetellaan näytelmän kirjoittamisen perusteita. Kokoontuminen 
kerran kuukaudessa: 14.9., 12.10., 9.11., 7.12., 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. 

UKRAINAN KIELEN ALKEET (120300)  
to 18–19.30 ● Yhtenäiskoulu ● Violetta Chornobil ● 45 € ●  
Kurssi on tarkoitettu suomenkieltä äidinkielenään puhuville. Opetel-
lan ukrainan kielen alkeita yhdessä ●

ESPANJAN ALKEET, BUENAS MIGAS (120305)  
to 16.30–18 ● Etäopetus ● Tanja Rautavirta ● 45 € ● Tiesitkö, 
että espanjaa puhutaan 21 eri maassa? Ota yhden maailman pu-
hutuimman kielen perusteet haltuun tällä innostavalla kurssilla. 
Oppitunnit järjestetään kokonaan verkossa, joten osallistua voi 
omalta koneeltaan mistä tahansa. Oppikirjana vasta päivitetty 
Buenas Migas ●  

KYYJÄRVI
LUKUPIIRI (120130)  
to 18–19.30 ● Kyyjärvi, 
kirjasto ● Tuula Härkö-
nen ● 20 € ● Tutus-
tutaan lukemalla ja 
keskustellen kirjalli-
suuden kulmakiviin tai 
tuoreisiin teemoihin 
ryhmän kiinnostuksen 
mukaan ● Syyskaudella 
4 kertaa, keväällä 5 ker-
taa. HUOM! Ensimmäinen 
kerta ti 13.9., jolloin sovitaan 
muut kokoontumispäivät ●

Kielet,
kirjallisuus

KARSTULA
 
SENIORITANSSI (110501)  
to 14–15.30 ● Liikuntahalli, Tanssisali ● Riitta Pitkänen 
●  45 € ● Opetellaan uusia ja kerrataan aiemmin 
opeteltuja senioritansseja. Kurssi sopii myös 
aloittelijoille ●

LAVATANSSI, ALKEISTASO (110505) 
ti 18–19.15 ● Evankelinen opisto ● Tarja ja 
Tapio Perälä ● 25 € ● Syksy: 13.9., 27.9., 
11.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11. Kevät: 
10.1., 24.1.,31.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 
4.4. ● Opetellaan yleisimmät lavoilla 
tanssittavat tanssit. Lähdetään ihan alusta, 
mitään ei tarvitse osata etukäteen. Vapaaeh-
toinen parinvaihto ●

LAVATANSSI, JATKO (110506)  
ti 19.15–21 ● Evankelinen opisto ● Tarja ja Tapio Perälä 
● 35 € ● Syyskaudella: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 1.11., 8.11., 
22.11. Kevätkaudella: 10.1., 24.1.,31.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. 
● Kerrataan aiemmin opittuja ja opetellaan uutta kivaa. Vapaaehtoi-
nen parinvaihto ●

SENIORIJUMPPA (830101)  
ma 11–11.45 ● Evankelinen opisto ● Anita Poikonen ● 25 € ●  
Monipuolisesti lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä liikunta soveltuu 
sekä uusille että aiemmin liikuntaa harrastaneille ● 

MIESTEN JUMPPA (830102) 
ma 12–12.45 ● Evankelinen opisto ● Anita Poikonen ● 25 € ●  
Ylläpidetään ja kehitetään sekä lihaskuntoa että liikkuvuutta ja 
kehon yleistä hyvinvointia miesryhmässä ●

SHINDO / RENTOUTUS (830110)  
to 18–19.30 ● Evankelinen opisto ● Anita Poikonen ● 45 € ●  
Opetellaan venyttelyrentoutusta menetelmällä, joka hoitaa 

kehoa ja mieltä. Oma alusta, tyyny ja peitto mukaan ●

KEILAUKSEN PERUSTEET (830160)  
to 15-16.30 ● 6.10.-17.11. ● Wanhat Wehkeet ● 

Aulis Kukkonen ● 45 € ● Opetellaan keilauksen 
perusteita. Naisille ja miehille omat radat. 
Kurssimaksu sisältää ratamaksut. 6 kokoontu-
mista ●

TAICHI (830121)  
ma 17.00–18.00 ● Heikin Tupa ●  Kirsti 

Keihäsvuori ● 30 € ● Tutustutaan perinteisen 
kiinalaisen terveyttä ja tasapainoa kehittävän 

voimistelun perusliikkeisiin sekä opetellaan 
keskeisiä liikesarjoja. Aiempaa kokemusta lajista ei 

tarvita. Kurssi sopii myös kertaukseksi sekä tarkentavien 
liikeosioiden kehittämiseen. Mukava, joustava vaatetus, tasa-

pohjaiset jalkineet ●

LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® (830111)  
ke 17.30–18.30 ● Tanssisali ● Heli Alapiha ● 30 € ● Lavis® 
perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla 
tanssitaan ilman paria tuttuja suomalaisia lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, tango ja valssi ●

Liikunta
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KYYJÄRVI
LAVATANSSIKURSSI, KESKITASO (110530)  
ma 18–19.30 ● Liikuntasali ● Tarja ja Tapio Perälä ● 25 € ●  
Syyskaudella: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 31.10., 7.11., 21.11.  
Kevätkaudella: 9.1., 23.1., 30.1. 6.2, 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ●  

Kertaillaan perusasioita ja opetellaan uutta lavoilla tanssit-
tavista tansseista. Edetään ryhmän tason ja toiveiden 

mukaan. Vapaaehtoinen parinvaihto ●

JOOGA (830130)  
ti 15–16.30 ● Nuorisotalo Rientola ● Kai 
Heikkilä ● 45 € ●  Jooga sopii kaiken ikäi-
sille, aloittelijoille ja jatkajille, miehille ja 
naisille. Astanga- tai Yin-joogaa ryhmän 
toivomuksen mukaan. Varusteina jump-
pa-alusta ja mukavat lämpimät vaatteet ●

TUOLIJUMPPA (830135)  
ma 15.15–16 ● Liikuntasali ● Jarkko Parkko-

nen ● 25 € ●  Helppoa ja tehokasta liikuntaa 
ikääntyville ● 

SHINDO-LAUANTAI (830131)  
la 26.11. 10–12.30 ● Nuorisotalo Rientola ● Anita Poikonen ● 

5 € ● Opetellaan venyttelyrentoutusta menetelmällä, joka hoitaa 
kehoa ja mieltä. Oma alusta, tyyny ja peitto mukaan. ●

KESKIVIIKKOTREENIT (830132)  
ke 18.30–19.30 ● Liikuntasali ● Alesia Venskaya● 30 € ● Kehi-
tetään voimaa, kestävyyttä ja kohotetaan sykettä! Treenataan 
tehokkaasti ja hyvällä fiiliksellä. Sopii sekä naisille että miehille ●

KUNTONYRKKEILY TUTUKSI (830133)  
la 11-12 ● 15.10., 29.10. ja 19.11. ●  
Liikuntasali ● Tanja Kyrönlahti ● 10 € 
● Kolmen kerran lyhytkurssilla ope-
tellaan kuntonyrkkeilyn perustei-
ta. Kuntonyrkkeily lisää lihaskes-
tävyyttä ja -voimaa ja on tehokas 
tapa saada kunto kohoamaan ja 
kalorit palamaan ● 

KEHONHUOLTO 
(830134)  

la 12.30-13.30 ● 15.10., 
29.10. ja 19.11. ● Liikun-

tasali ● Tanja Kyrönlahti ● 
10 € ● Kolmen kerran lyhyt-
kurssilla opetellaan kehonhuollon perusteita ja 
tehdään lempeitä harjoitteita koko keholle. Sopii 
sekä miehille, että naisille ●

LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®-päiväryhmä (830112)  
ma 15–16 ● Tanssisali ● Heli Alapiha ● 30 € ●

STEPJUMPPA (830113)  
ke 18.30–19.30 ● Tanssisali ● Heli Alapiha ● 30 € ● Välineenä 
tunnilla on steplauta, jonka päälle askelletaan. Tunti perustuu 
pienten askelsarjojen rakentamiseen ja sarjojen välissä moni-
puolisiin eri välineillä tehtäviin lihaskuntoharjoitteisiin ● 
Max 25 hlö ●

VENYTTELY / KEHONHUOLTO 
(830115)  
ke 19.30–20.15 ● Tanssisali ● Heli Alapiha 
● 25 € ● Avataan kehon kireyksiä perin-
teisillä venyttelytekniikoilla. Tutustutaan 
myös erilaisiin venyttelyn ja kehonhuol-
lon apuvälineisiin ●

KUNTOSALIHARJOITTELU 
ALOITTELIJOILLE (830114)  
ma 19–20 ● 12.9.-7.11. ● Liikuntahalli, 
kuntosali ● Markus Honkonen ● 20 € ● Kiin-
nostaako kuntosaliharjoittelu? Hämmentääkö 
laitteisto? Tule opettelemaan kuntosaliharjoittelun 
alkeita pienryhmässä ● Max 10 hlö ●

GEOKÄTKÖILY TUTUKSI (830140)  
la 1.10. klo 12–15 ● Heikin Tupa ● Taina Saarenketo ● 5 € ● 
Opetellaan suositun geokätköily-harrastamisen perusteita. 
Geokätköily on hauska ja seikkailullinen koko perheen ulkoilu-
harrastus, jota jokainen voi harrastaa omaan tahtiinsa ●  

KIVIJÄRVI
SENIORIJUMPPA (830141)  
ma 17–18 ● Liikuntasali ● useita opettajia ● 30 € ● Monipuoli-
sesti lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä liikunta soveltuu sekä 
uusille että aiemmin liikuntaa harrastaneille. Kuntopiirityyppi-
sellä tunnilla harjoitellaan oman kuntotason mukaan ●

KEHONHUOLTO (830142)  
ma 18–19 ● Liikuntasali ● useita opettajia ●  
30 € ● Avataan kehon kireyksiä perinteisillä 
venyttelytekniikoilla. Tutustutaan myös eri-
laisiin venyttelyn ja kehonhuollon apuvä-
lineisiin. Varusteina jumppa-alusta ja 
mukavat, lämpimät vaatteet ● 

TORSTAITREENIT, KEVYT 
(830145)  
to 17–18 ● Liikuntasali ●  Tarja 
Parhiala ●  30 € ●  Harjoitetaan 
liikkuvuutta, voimaa ja kestävyyt-
tä monipuolisesti ja rauhallisesti, 
mutta tehokkaasti ● 

TORSTAITREENIT (830144)  
to 18–19 ● Liikuntasali ●  Tarja Parhiala 
●  30 € ● Harjoitetaan liikkuvuutta, voimaa 
ja kestävyyttä monipuolisesti, joka kerta eri tavoin. 
Toiminnallisia harjoitteita esim. hiit, syke- ja voimaliikkeitä 
yhdistävät harjoitteet, perinteiset harjoitteet ym. ●  

LISÄÄ LIIKUNTAA!
Ohjelmalehden takasivulta löydät kuntien  

liikuntapalveluiden tarjontaa!



ILOA ULKOILUSTA
Ohjatut ulkoilutuokiot alkavat 1.9. 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) 

LIIKUNTASIHTEERI 044 459 6656  
HYVINVOINTIVASTAAVA 044 459 6511

Kansalaisopiston toimipaikatKuntien liikuntapalvelut

SENIOREIDEN KUNTOSALIRYHMÄT
pe klo 10-11, Liikuntahallin kuntosali (30 €) 
pe klo 11-12, Liikuntahallin kuntosali (30 €) 
Ryhmässä tapahtuvaa kiertoharjoittelua kuntosalilla. 
Ohjaaja; Anita Poikonen

TUOLIJUMPPA
ti 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. Tun-
ti sisältää yhteisen alkulämmittelyn sekä tasapaino- ja voima-
harjoituksia erilaisia välineitä apuna käyttäen.

Ryhmät alkavat viikolla 37. Ennakkoilmoittautuminen 22.8. 
alkaen. tiina.saarinen@karstula.fi tai 044 459 6511.

KARSTULAN  
LIIKUNTAPALVELUT

SAARIJÄRVELLE KESKIVIIKKOISIN; 
Syksy: 7.9. / 21.9. / 5.10. / 26.10. / 9.11. / 23.11. 
Kevät: 18.1. / 1.2. / 15.2. / 8.3. / 22.3. / 5.4. / 19.4. 
Karstulan mh 17.15. Syrjänmäen kautta. 

PIISPALAAN KESKIVIIKKOISIN; 
Syksy: 14.9. / 28.9. / 12.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. 
Kevät: 11.1. / 25.1. / 8.2. / 22.2. / 15.3. / 29.3. / 12.4. / 26.4.
Karstulan mh 17.15. Kivijärventietä suoraan Piispalaan.

SAARIJÄRVELLE TORSTAISIN;  
Syksy: 1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 3.11. / 17.11. / 1.12. 
Kevät: 12.1. / 26.1. / 9.2. / 23.2. / 16.3. / 30.3. / 13.4. / 27.4.
Karstula mh 14.00 Syrjämäen kautta.  
Huom! muuttunut lähtöaika. Vesijumppa alkaa klo 15.

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

LISÄTIETOJA: WWW.KARSTULA.FI, 044 459 6656 

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

LISÄTIETOJA 044 459 7872

KIVIJÄRVEN 
VAPAA-AIKATOIMI ULKOJUMPPA (lihaskunto- ja tasapainoharjoitteita)

SENIOREIDEN KUNTOSALI
 
Ryhmien tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin, 
seuraa Nopola News-kanavaa!

Ryhmät ovat maksuttomia. Ohjaaja Jarkko Parkkonen.

LISÄTIETOJA 044 459 7017

KYYJÄRVEN 
LIIKUNTAPALVELUT

KARSTULAN  
UIMAHALLIMATKAT 
v. 2022-23

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

KÄSITYÖTALON SYKSYN 2022 TYÖPAJAPÄIVÄT 
lauantaisin klo 10-15
 

La 15.10.     Neulahuovutus 
La 19.11.     Joulukorttipaja 
La 3.12.       Kynttiläpaja

KÄSITYÖTALON PAJAPÄIVILLE  
ILMOITTAUDUTAAN ENNAKKOON  
P. 044 459 6598

KÄSITYÖTALON PÄIVÄMAKSU 5€ +  
MAHDOLLINEN MATERIAALIMAKSU


