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Rehtori 
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paivi.remes@kemi.fi

Kemin	toimipiste	 Keminmaan	toimipiste
ma-to klo 12-15, pe suljettu, ma-pe klo 12-14
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Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Käynti: eteläpäädyn ovi 
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kivalo-opisto@kemi.fi kivalo-opisto@keminmaa.fi

Simon	toimipiste	 Tervolan	toimipiste
ma-pe klo 8-11  ma-pe klo 12-15
Simon kunnanvirasto Tervolan kunnanvirasto
Ratatie 6, 95200 Simo Keskustie 81, 95300 Tervola
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kivalo-opisto@simo.fi kivalo-opisto@tervola.fi

Päätoimiset	opettajat
Marjo Pitko, suunnittelijaopettaja, TaM Taina Rönkkö, kuvataideopettaja, TaM
p. 040 544 4572 p. 040 029 4612
marjo.pitko@kemi.fi taina.ronkko@kemi.fi

Leelo Köngäs, musiikinopettaja, MM Elizabeth Lattu, kielten vastuuopettaja, B.A. 
p. 040 357 1002 p. 040 578 7196
leelo.kongas@kemi.fi elizabeth.lattu@edukemi.fi

Koulutussuunnittelija
p. 040 835 1590

Lista tuntiopettajista on paperisen oppaan lopussa.
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REHTORIN	TERVEHDYS
Mennyt lukuvuosi oli kurssien uudelleen muokkausta, uuden opettelua, muutok-
siin sopeutumista ja opiskelijoiden uusiin tarpeisiin vastaamista. Opimme merki-
tyksellisiä asioita, näimme asiat uudesta näkökulmasta ja otimme suuren digiloi-
kan. Välillä kiire ja koronaväsymys vaivasivat. Tulevan lukuvuoden soisi olevan ns. 
ihan ”tavis”, mutta vaikka opiskelijat olisivat rokotettuja syksyn alkaessa, kansalais-
opistoilla on kuitenkin todennäköisesti edessään taas erilainen vuosi, kuin ennen 
koronaa. Syitä tähän on monia. Ihmiset ovat ehkä opiston sijasta löytäneet uusia 
harrastuksia, osa ei enää edes halua palata lähiopetukseen ja koronapelkokin voi 
vielä vaivata. Toisaalta ehkäpä harrastuksen nälkä onkin todella suuri.

Ilman koronaakin uusia tuulia puhaltaa opistokentällä. Verkkokurssit ovat toden-
näköisesti tulleet jäädäkseen lähiopetuksen rinnalle. Niiden myötä pystymme 
palvelemaan entistä moninaisempaa opiskelijoiden joukkoa, mutta silti perin-
teinen lähiopetus tulee säilyttämään vahvan sijansa opiston toiminnassa. Osaa-
misperusteisuus on vahvasti tulossa opistoomme ja lähitulevaisuudessa on hy-
vin todennäköistä, että opiskelijamme voi hyväksi lukea joitain opiston kursseja 
muissa opinnoissaan. 

Usein ei tule edes ajatelleeksi, kuinka moneen asiaan kansalaisopiston toiminta 
voi vaikuttaa. Yksilötasolla toimintamme auttaa yksinäisyyteen, mielenterveys-
ongelmiin, arjessa jaksamiseen, terveyden ylläpitämiseen, syrjäytymisen ehkäise-
miseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Osaltaan opisto siis on 
mukana vähentämässä sote-puolen kuluja ja parantamassa yksilön hyvinvointia. 
Opistojen toiminta tukee työllisyyttä niin suorien hankintojen kuin myös yritys-
y hteistyön kautta mutta myös opiskelijat ostavat tarvikkeita kursseille. Eikä sovi 
unohtaa lukuisia työmahdollisuuksia tuntiopettajille. Tuntiopettajat ovatkin opiston 
tärkein tuottava voimavara ja heidän työhyvinvointiinsa pitäisi olla mahdollisuuksia 
kiinnittää entistä enemmän huomiota. Menestyshän syntyy hyvinvoinnista! 

Oletpa seniori, työikäinen, lapsi tai nuori, työtön tai työllinen, olet tervetullut 
meille opiskelemaan. Meillä voit olla oma itsesi! 

Toteuta unelmiasi ja hanki uusia kokemuksia. 
Joskus on herättävä myös sateeseen, 
jotta osaa arvostaa auringon kauneutta.
Joskus täytyy uskaltaa enemmän kuin eilen,
jotta huominen olisi parempi.

                     -Tuntematon

Päivi Remes, rehtori
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TIETOA	OPISTOSTA

TOIMINTA-AIKA	2021-2022
syyslukukausi 23.8.-17.12.2021
kevätlukukausi 10.1.-30.4.2021
kesälukukausi 2.5.-23.6.2021
talviloma 7.3.-13.3.2022
pääsiäisloma 15.4.-18.4.2022

KANSALAISOPISTOTOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille 
asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Opiston toiminta-alueena on Kemin, Tervolan, 
Keminmaan ja Simon alueet. Toiminta perustuu 
lakiin vapaasta sivistystyöstä. Kuvataidekoulun 
opetus noudattaa taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelmaa ja toiminta 
perustuu Taiteen perusopetuksesta säädettyyn 
lakiin. Kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen 
tähtäävää maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta 
toteutamme valtakunnalliseen opetussuun-
nitelmaan perustuen. Toimintaa ohjaa vapaan 
sivistystyön jaosto.

TIEDOTUS
Tiedotamme uusista kursseista, tapahtumista 
ja muutoksista kotisivuillamme 
www.kivalo-opisto.fi, Lounais-Lapissa, 
kuntien tiedotuslehdissä, Instagramissa 
ja Face-bookissa www.facebook.com/
kivaloopistokemikeminmaasimotervola

OPINNOT
Opintojen alkaminen edellyttää riittävää määrää 
osallistujia. Kurssin	alkamisesta	ei	lähetetä	
erillistä	ilmoitusta.	Kurssin	peruuntuminen	
ilmoitetaan	osallistujille.	

Ilmoittautua voi pitkin lukuvuotta. Kurssin jo 
alettua voi osallistumismahdollisuutta tie-
dustella toimistosta.

Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista 
syistä johtuvista opetustilojen peruuntumi-
sista. Ilmoitamme opetuskerran peruuntumi-
sesta mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille 
tekstiviestillä. Sen vuoksi anna ilmoittautumi-
sen yhteydessä puhelinnumerosi. 

Viikoittainen opintokerta voi peruuntua kerran 
lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen 
tai muun force majeure -syyn vuoksi, eikä sitä 
tällöin korvata opiskelijalle. 

TAPAHTUMAT	KAUDELLA	2021-2022
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
asetettujen tai asetettavien rajoitusten vuoksi 
ilmoitamme muista tulevista tapahtumista 
myöhemmin. Seuraa aktiivisesti opiston ko-
tisivuja tai sosiaalista mediaa saadaksesi tietoa 
tapahtumista.

COVID-19-PANDEMIAN	VAIKUTUKSET	 
OPISTON	TOIMINTAAN	KAUDELLA	2021-2022
Korona-tilanteen	niin	vaatiessa,	kurssit	
voidaan	toteuttaa	etänä. Kurssin kohdalla 
on tieto ”Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena”, 
jos se siirtyy automaattisesti etäopetukseen 
koronatilanteessa. Lähiopetuksessa huomi-
oimme turvaohjeistukset. Seuraa aiheeseen 
liittyvää tiedotusta www.kivalo-opisto.fi ja
www.facebook.com/
kivaloopistokemikeminmaasimotervola

TILAUSKOULUTUS
Järjestämme	tilauskoulutusta kunnille, 
yhteisöille ja yrityksille. Tiedustelut rehtorilta.

TODISTUKSET
Todistus kuluvan lukuvuoden opiskelusta on 
maksuton. Aikaisempien vuosien todistus 10 €.

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa mm. 
yliopistojen tenttejä opistolla. Tentin valvonta 
on maksullista. Tiedustelut toimistosta.
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OPISKELUPAIKAN	PERUMINEN

Alennukset ja edut eivät koske erikois- ja lyhyt-
kursseja, yksilöopetusta eikä taiteen perusope-
tusta. Poikkeus: työttömän seteli ja OPH-alen-
nus käy yksilöopetukseen. Jos olet oikeutettu 
johonkin alla mainituista alennuksista, ilmoit-
taudu kurssille netin kautta ja käy sen jälkeen 
toimistolla esittämässä alennukseen oikeuttava 
tosite. Alennukseen oikeuttavaa etuutta voi 
käyttää vain yhtä kerrallaan.

LAPSET JA OPISKELIJAT
Alle	16-vuotiaille	tarkoitetuilla kursseilla on 
valmiiksi huomioitu 50 %:n alennus kurssimak-
sussa.
Opiskelijat saavat 10 €:n alennuksen kurssimak-
susta esittämällä voimassaolevan opiskelijatodis-
tuksen tai -kortin. Minimikurssimaksu on 24 €.

Opiskelupaikan peruminen on ilmoitettava aina 
opiston toimistoon viimeistään 5	arkipäivää 
ennen kurssin alkua, muutoin laskutamme kurs-
sin.	Yksinlaulun	ja	soittimien yksilöopetuksessa 
opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta opetta-
jalle. Kolmen peräkkäisen kerran ilmoittamaton 
poissaolo johtaa paikanmenetykseen kurssilta, 

KURSSIMAKSUN	MAKSAMINEN
Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssimaksu koskee 
koko lukuvuotta/koko kurssia. Ilmoittautuminen 
on aina sitova ja velvoittaa kurssimaksun maksa-
miseen. Verkkoilmoittautumisen yhteydessä voi 

ALENNUKSET

Työnantajaetuuksista meillä käyvät maksuväli-
neinä Smartum Pay, ePassi, Eazybreak ja Eden-
red. Opiston kotisivuilla on ohjeita maksamiseen. 
Jos maksat kurssimaksun Edenred -palvelussa 
tai Smartum Pay -sovelluksella, lähetä maksusta 
tieto s-postilla: kivalo-opisto@kemi.fi. Työnan-
tajaetuuksia voi palauttaa rajallisesti, joten niillä 
kannattaa maksaa vasta, kun kurssin alkaminen 
on varmistunut. ePassilla aiheettomasti mak-
setun kurssimaksun voi palauttaa asiakkaalle 
saman kalenterivuoden aikana. Smartumin ja 
Eazybreakin työnantajan etuuksilla aiheettomasti 
maksetun kurssimaksun voi palauttaa asiakkaalle 
saman vuorokauden aikana.

Jos olet jo saanut kurssista laskun ja haluat 
edelleen maksaa laskun työnantajaeduilla, pe-
rimme 5 €:n lisämaksun turhasta laskutuksesta.

Saatuasi laskun, voit maksaa sen käteisellä 
myös Kemin kaupungin kassaan kaupunginta-
lolle (6. krs). Kassa palvelee ma-pe klo 10-11.

Kurssimaksut	ovat	perintäkelpoisia.	Kemin 
kaupungilla maksuhuomautukset ja perinnän 
hoitaa Sarastia-kuntaperintä.

TYÖNANTAJAETUUDET

mikäli kurssilla on jonoa.	Perumattomasta	
opiskelupaikasta	laskutetaan	täysi	kurssimak-
su.	Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. 
Kurssimaksua ei palauteta, jos ryhmä lakkaute-
taan kesken lukuvuoden osallistujien vähyyden 
vuoksi. Kurssin lakkautuksia tästä syystä tapah-
tuu harvoin.

valita erilaisia maksutapoja. Myös verkkomaksa-
minen on mahdollista. Palautamme verkkomak-
sun, mikäli kurssi ei käynnisty. 
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OPETUSHALLITUKSEN OPINTOSETELIAVUSTUS
Alennusta myönnetäään ilmoitt autumisjärjes-
tyksessä siihen oikeutetuille. Alennusta saa 
yhteen kurssiin. Alenuksen suuruus eläkeläi-
sille, maahanmuutt ajille ja oppimisvaikeuksia 
koke ville määräytyy kulloisenkin määrärahan 
suuruuden perusteella.

TYÖTTÖMÄT
Tyött ömällä on oikeus 50 €
opintoseteliin/henkilö/lukuvuosi. Etuuden saa 
esitt ämällä TE-toimiston sivustolta tulostetun 

Oman työnhaun -tulosteen tai voit näytt ää sen 
älypuhelimen näytöltä.

KAIKUKORTTI oikeutt aa korti n halti jan maksut-
tomiin vapavalintaisiin kursseihin. Kaikukortti   ei 
koske Taiteen perusopetuksen (TPO) kursseja, 
musiikin yksilöopetusta eikä erikoishintaisia 
kursseja. Kaikukortti   on esitett ävä opiston toi-
mistossa ilmoitt autumisen yhteydessä. Korti lla 
yksi kurssi/osallistuja. Kurssia kohti  on varatt u 
1-2 Kaiku-paikkaa riippuen kurssista.

Osallistumiseen tarvitset netti  yhteyden ja 
ti etokoneen/tableti n/älypuhelimen. Sinun tulee 
pystyä tarvitt aessa käytt ämään laitt een mikro-
fonia ja kameraa. Huolehdithan, ett ä laitt een 
äänentoisto toimii. Luennoilla usein voi riitt ää 
pelkkä kuuleminen. 

Verkko-opetuksen alusta on Google Meet ja 
kurssille liitytään sinulle lähetetyn netti  linkin 
avulla. Ilmoita sähköposti osoitt eesi kurssille 
osallistuaksesi. Ohjeet verkko-opetukseen ja lin-
kin liitt ymiseen saat viimeistään 2 päivää ennen 
opetuksen alkua.

Osallistuaksesi oppitunnille, et vältt ämätt ä 
tarvitse Google-tunnuksia (gmail). Google-tun-
nusten käytt ö on kuitenkin suotavaa erityisesti  

silloin, jos osallistut älylaitt eelta. Tällöin asenna 
hyvissä ajoin ennen kurssin alkua maksuton 
Google Meet -sovellus omasta sovelluskaupas-
tasi. Kirjaudu sovellukseen Google-tunnuksillasi 
(gmail-ti li). Liity tunnille eli kokoukseen saamal-
lasi linkillä. 

Mikäli laite kysyy lupaa mikrofonin/äänen/ 
kameran/kuvan/videon käytt öön, sinun pitää 
sallia tämä, sillä muutoin sovellus ei toimi oikein 
etkä pysty käytt ämään mikrofoniasi. Huomaa 
vielä, ett ä hyväksytt yäsi nämä ja liitt yessäsi 
oppitunnille, voit sulkea kameran ja mikrofonin 
ennen lopullista liitt ymistä kokoukseen. Voit 
myös pyytää opett ajaa sulkemaan mikrofonisi. 
Opett aja ei kuitenkaan pysty avaamaan mikro-
foniasi tai kameraasi.

VERKKOKURSSIT/LUENNOT

Hybridikurssi tarkoitt aa, ett ä voit osallistua 
kurssille paikan päällä luokassa tai verkon väli-
tyksellä.

HYBRIDIKURSSI

On	mahdollista,	ett	ä	painett	uun	teksti	in	on	lipsahtanut	virhe	tai	kurssiajat	ovat	
pakott	avasta	syystä	muutt	uneet.	Voit	tarkistaa	kurssiajankohdan	ja	paikan	ilmoitt	au-
tuessa	htt	ps://www.opistopalvelut.fi	/kivalo-opisto/	tai	toimistosta.
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ILMOITTAUTUMINEN	

Ilmoitt autuminen kursseille avautuu ma	16.8.2021	klo	9	osoitt eessa:
www.opistopalvelut.fi	/kivalo-opisto
Ilmoitt autua voi myös puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla:
Kemi ma 9.00 – 16.30 (ajalla 16.8.-26.8.21), ti -to 12-15, pe suljett u
Keminmaa ma-pe klo 12.00 – 14.00
Simo ma-pe klo 8.00 – 11.00
Tervola ma-pe klo 12.00 – 15.00

Emme	huomioi	teksti	viesti	llä,	sähköposti	lla,	puhelinvastaajaan	tai	koti	sivujen	
yhteydenott	olomakkeella	tulleita	ilmoitt	autumisia.

Kurssin käynnistyminen riippuu ilmoitt autuneiden määrästä. Käynnissä oleville kursseille 
voi ilmoitt autua koko lukuvuoden ajan ja kurssipaikkoja voi ti edustella toimistolta.

Opas löytyy sähköisenä www.kivalo-opisto.fi 

Ohje	Internet-ilmoitt	autumiseen
Kirjoita selaimen osoite –kentt ään: opistopalvelut.fi /kivalo-opisto/

Kirjoita oikealla ylhäällä olevaan haku -kentt ään 
kurssinumero tai kurssin nimi.
Voit	etsiä	kursseja	myös	opett	ajan	nimellä	tai	
yksitt	äisellä	hakusanalla. Hakusanat ”syksy”, 
”kevät”, ”kesä” näytt ävät kyseessä olevan luku-
kauden lyhytkurssit. Kursseja voi selata aineitt ain 
vasemmalta kohdasta ”kurssit”. Samalla peri-
aatt eella voi hakea kursseja myös opett aja tai 
kuntakohtaisesti .
Paina ILMOITTAUDU –painikett a ja kurssi siirtyy 
Ostoskoriin. Voit valita sinne useita kursseja ja 
sen jälkeen siirtyä ostoskoriin syött ämään ilmoit-
tautumiseen vaaditut ti edot. 

Paina lopuksi Lähetä ilmoitt autuminen.

Kurssimaksun voit maksaa heti  PayTrail -verk-
komaksuna tai työnantajan edulla ePassi ja 
Smartum. Lyhytkursseille suositt elemme pelkkää 
ilmoitt autumista. Niiden maksu suoritetaan vas-
ta, kun kurssin alkaminen on varmistunut.

Ilmoitt	autua	voi	ympäri	vuoden,	mikäli	kursseil-
la	on	ti	laa.	Joillain kursseilla voi olla viimeinen 
ilmoitt autumispäivä esim. materiaaliti lausten 
vuoksi.

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN JA YLEISET OHJEET

Ilmoittautuminen on aina sitova ja velvoittaa kurssimaksun maksamiseen.

OHJE INTERNET-ILMOITTAUTUMISEEN

Kirjoita selaimen osoite –kenttään: opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/

ILMOITTAUTUMINEN lukuvuoden 2018 – 2019 kursseille alkaa maanantaina 
13.8.2017 klo 9:30

Ilmoittautuminen kursseille avautuu ma 13.8. klo 9.30 osoitteessa:

Ennakkoilmoittautumiset ajalla 13.-26.8.

Ilmoittautua voi myös puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla:
Kemin toimipiste          ma-to klo 9.00-17.00, pe suljettu
Keminmaan toimipiste ma-pe klo 8.00-11.00
Simon toimipiste           ma-pe klo 12.15-15.00
Tervolan toimipiste        ma-pe klo 12.00-15.00

EMME HUOMIOI tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai koti-
sivujen yhteydenottolomakkeella tulleita ”ilmoittautumisia”

Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella pitkin vuotta.

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN JA YLEISET OHJEET

Ilmoittautuminen on aina sitova ja velvoittaa kurssimaksun maksamiseen.

OHJE INTERNET-ILMOITTAUTUMISEEN

Kirjoita selaimen osoite –kenttään: opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/

ILMOITTAUTUMINEN lukuvuoden 2018 – 2019 kursseille alkaa maanantaina 
13.8.2017 klo 9:30

Ilmoittautuminen kursseille avautuu ma 13.8. klo 9.30 osoitteessa:

Ennakkoilmoittautumiset ajalla 13.-26.8.

Ilmoittautua voi myös puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla:
Kemin toimipiste          ma-to klo 9.00-17.00, pe suljettu
Keminmaan toimipiste ma-pe klo 8.00-11.00
Simon toimipiste           ma-pe klo 12.15-15.00
Tervolan toimipiste        ma-pe klo 12.00-15.00

EMME HUOMIOI tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai koti-
sivujen yhteydenottolomakkeella tulleita ”ilmoittautumisia”

Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella pitkin vuotta.

Keminmaan	toimipiste:	Ilmoitt	autumisessa	apua	tarvitsevat	voivat	ilmoitt	autua	
myös	Keminmaan	kirjastossa	ma-ti		16.-17.8.2020.	Asiointi	aika	varataan	soitt	amalla	
puh.	040	8493	678	tai	käymällä	paikan	päällä.
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Historia
1301421,	Kieltolain	aikainen	pirtutulva	Perämeren	
rannikolla	-	Pohjoinen	pirtu	 
-	Paikallisen	historian	luentosarja,	hybridi,	Kemi
Sataman Krouvi, Rantabulevardi 10
4.11.2021, To 17.30–19.30, Kari Filpus
Ensimmäinen luento: Pohjoisessa saa pirtusta hyvän 
hinnan. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. 
Luennon teema alueena on paikallinen lähihistoria. 
Luentosarjan ensimmäinen luento on nimeltään 
Pohjoisessa saa pirtusta hyvän hinnan. Luentosarjan 
aiheena on alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren rannikolla kieltolain aikana. Keskeistä 
luentosarjan kuluessa on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta harjoitettiin, ketkä sitä tekivät ja 
miksi. Tarkoitus on osoittaa, miten toiminta pyrittiin salaamaan ja miten salakuljetus muuttui kielto-
lain aikana. Esille tulee myös se, miten salakuljetus näkyi tutkittavalla alueella viranomaisten työssä ja 
seudun elämässä. Samassa yhteydessä pohdintaan tulee se, mikä sai ihmiset niin laajasti ja räikeällä 
tavalla rikkomaan lakia. Vapaa pääsy.

1301422,	Kieltolain	aikainen	pirtutulva	Perämeren	rannikolla	-	Salakuljetus	 
-	Paikallisen	historian	luentosarja,	hybridi,	Kemi
Sataman Krouvi, Rantabulevardi 10
20.1.2022, To 17.30–19.30, Kari Filpus
Toinen luento: Salakuljetus ammattimaistuu - paikkakuntalaiset oppivat keinot. Luennolle on ennak-
koilmoittautuminen. Luennon teema alueena on paikallinen lähihistoria. Luentosarjan toinen luento 
käsittelee salakuljetuksen ammattimaisuutta. Luentosarjan aiheena on alkoholin salakuljetus ja sen 
valvonta Perämeren rannikolla kieltolain aikana. Keskeistä on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta 
harjoitettiin, ketkä sitä tekivät ja miksi. Vapaa pääsy.

1301423,	Kieltolain	aikainen	pirtutulva	Perämeren	rannikolla	-	Viranomaiset	ja	salakuljetus 
-	Paikallisen	historian	luentosarja,	hybridi,	Kemi
Sataman Krouvi, Rantabulevardi 10
12.2.2022, La 13.00–15.00, Kari Filpus
Kolmas luento: Viranomaiset voimattomia salakuljettajille. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. 
Luennon teema alueena on paikallinen lähihistoria. Luentosarjan kolmas luento käsittelee salakulje-
tuksen ammattimaisuutta. Luentosarjan aiheena on alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren 
rannikolla kieltolain aikana. Keskeistä on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta harjoitettiin, ketkä 
sitä tekivät ja miksi. Vapaa pääsy.

1301431,	Jatulintarhasta	Jatulinlehtoon.	Tulkintoja	perämerellisestä	menneisyydestä,	syksy,	Kemi
Kemin Kulttuurikeskus, kirjaston lehtilukusali, Marina Takalon katu 3
19.10.2021, Ti 17.30–19.30, Luennoitsija Toivo Salonen
Rannikon tuntumassa olevat Jatulintarhat voivat olla iältään vain parisataa vuotta vanhoja, vaikka niiden 
”juuret” voivat yltää jopa kivikaudelle. Jatulinlehdot puolestaan ovat vaihtelevan kokoisia alueita, joissa 
voi sijaita Jatulinkirkko sekä monenlaisia kivikautisia toimintoalueita. Vaikka monet niistä ovat sijainneet 
Perämeren rannalla, maannouseman takia, ne ovat nykyään ikään kuin siirtyneet esimerkiksi kolmen-
kymmenen kilometrin päähän merestä. Luennoitsijana Lapin yliopiston filosofi emeritus Toivo Salonen. 
Tule kuuntelemaan luentoa ja keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta. Vapaa pääsy.
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Luonto-	ja	ympäristö
6105401,	Lounais-Lapin	luonto-	ja	retkikohteet	Hailuodosta	Pelloon,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
11.9.2021, La 13.00–15.00, Pentti Korpela
Lounais-Lapin luonto- ja retkikohteiden esittely/luento valokuvin. Kysees-
sä on luentoesitys, joka perustuu korkealaatuisiin luontokuviin, joista 
niiden ottaja kertoo. Kuviin on koottu alueen kauneimmat ja vaikuttavim-
mat paikat. Tämä on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta 
Pelloon ulottuvalla alueella. Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela 
kertoo kuvien ja karttojen pohjalta alueen luonnosta ja retkeily mahdolli-
suuksista sekä tiettyjen kohteiden historiasta. Erikoisuutena Lounais-lapin 
luolat ovat olleet aiemmin täysin tuntematon asia. Niitä ei löydy kartoilta 
kuin kaksi Pellon alueelta. Korpela esittelee myös niitä. Esitykseen liittyy 
myös kaksi lyhyttä videota. Vapaa pääsy.

Kuvataide
1301401,	Katsaus	Suomen	kuvataiteen	kehitykseen	
1850-luvulta	nykyaikaan	-	Taidehistorian	luentosarja,	
hybridi,	Kemi
Kemin Kulttuurikeskus, iso auditorio, Marina Takalon katu 3
9.10.2021, La 10.00–15.00, Tuija Hautala-Hirvioja
Suomen taiteen ensimmäinen luento 9.10.2021, lauantai 
klo 10-15. Luentosarja antaa perustiedot Suomen kuva-
taiteen kehityksen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä. Luen-
noitsija: Taidehistorian professori Tuija Hautala -Hirvioja. 
Luentosarjan toinen luento on lauantaina 23.10. 2021 klo 
10.00-15.00. Luentoa on mahdollista seurata myös etäyh-
teyden kautta. Etäyhteys vaatii ennakkoilmoittautumisen 
luennolle. Vapaa pääsy. Yhteistyössä Kemin taidemuseon 
kanssa.

1301402,	Katsaus	Suomen	kuvataiteen	kehitykseen	
1850-luvulta	nykyaikaan	-	Taidehistorian	luentosarja,	
hybridi,	Kemi
Kemin Kulttuurikeskus, iso auditorio, Marina Takalon katu 3
23.10.2021, La 10.00–15.00, Tuija Hautala-Hirvioja
Suomen taiteen toinen luento, lauantai 23.10. 2021 klo 10.00-15.00. Luentosarja antaa perustiedot 
Suomen kuvataiteen kehityksen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä. Luennoitsija: Taidehistorian profes-
sori Tuija Hautala -Hirvioja. Luentoa on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta. Etäyhteys vaatii 
ennakkoilmoittautumisen luennolle. Vapaa pääsy. Yhteistyössä Kemin taidemuseon kanssa.

AVO
IM

ET	YLEISÖ
LU

EN
N
O
T

11



Historia	-	sukututkimus
1301251,	Talollinen,	torppari,	suutari	vai	sotilas,	verkkokurssi,	syksy	   Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
4.–25.10.2021, Ma 17.30–19.00, Ritva Sampio, sukututkimusopettaja
8 t, Kurssimaksu 70,00 €
Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Sopii kaikille niille, jotka ovat 
kiinnostuneet selvittämään oman suvun tarinaa.
Nykyään sukututkimusaineistoa on paljon internetissä ja tutkimusta voi tehdä kotikoneelta käsin. 
Haasteeksi muodostuu arkistoaineistojen tulkinta ja omien sukutietojen löytäminen suurten tietokan-
tojen joukosta. Tällä verkkokurssilla käydään läpi sukututkimustietokantoja, joiden avulla voit tehdä 
tutkimusta muun muassa talollisista ja torppareista. Suutareiden ja muidenkin käsityöläisten sekä so-
tilaiden tutkimuksessa on omat erityispiirteensä ja kurssilla perehdymme myös niihin. Webinaarissa 
tutustutaan kirkollisten aineistojen lisäksi myös muun muassa perukirjoihin, henkikirjoihin, Suomen 
Asutuksen Yleisluetteloon ja lainhuutokortistoihin. Näiden avulla tutkija saa oman suvun kertomuk-
seen elävyyttä nimiluetteloiden lisäksi. Sisältönä: Internet-tietokantojen käyttöä ja esimerkit talolli-
sen, torpparin, suutarin ja sotilaan sukututkimuksista 1800-luvulta 1700-luvulle. Opiskelijat saavat 
kurssin ajan käyttöönsä Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen (SSHY) jäsentunnukset, jolloin heillä 
on pääsy vain jäsenille tarkoitettuihin aineistoihin. Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 23.8.2021 
mennessä niin saat automaattisesti veloituksetta bonuswebinaarin (erikseen ei tarvitse ilmoittautua): 
Suomalaiset venäjällä 1917-1964, 2.12.2021. Lisätietoa kyseisten koulutusten kohdalla: https://snell-
manedu.fi/sukututkimus

1301350,	Sukustartti,	verkkokurssi,	syksy				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
14.–16.9.2021, Ti 17.30–19.00, To 17.30–19.00, Ritva Sampio, sukututkimusopettaja
4 t, Kurssimaksu 35,00 €
Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Kurssi antaa valmiuksia tutkia 
omaa sukua itsenäisesti kotikoneelta käsin. Sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet selvittä-
mään oman suvun tarinaa ja ovat aloittamassa sukututkimusta tai eivät ole tehneet sitä vielä paljon 
internetin tietokantojen avulla. Käymme läpi muun muassa internetin sukututkimustietokantoja, 
käytännesäännöt ja tietosuojalakia. Samalla saat tietoa voitko aloittaa sukututkimuksesi suoraan 
verkossa vai tilaatko ensin aloitustietoja Digi- ja väestötietovirastosta tai kirkkoherranvirastosta. Saat 
myös vinkkejä mitä kautta varmistat, olisiko sukusi tutkimusta tehty jo aiemmin. Opiskelijat saavat 
käyttöönsä myös Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen jäsentunnukset. Niiden avulla tutkimuksen 
tekeminen helpottuu huomattavasti. Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 23.8.2021 mennessä niin 
saat automaattisesti veloituksetta bonuswebinaarin (erikseen ei tarvitse ilmoittautua): Suomalaiset 
venäjällä 1917-1964, 2.12.2021. Lisätietoa kyseisten koulutusten kohdalla: https://snellmanedu.fi/
sukututkimus
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VERKKO
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RSSIT

Kielet

Englanti
1203151,	Englantia,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–19.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: @Work, English for Work and Leisure sekä opettajan materiaali. Englannin kielen verkko-
kurssi niille, jotka haluavat kerrata kielen perusrakenteita, monipuolistaa sanavarastoaan ja kehittää 
ja rohkaistua käyttämään suullista kielitaitoaan erilaisissa käytännön vuorovaikutustilanteissa esim. 
työelämässä, matkustellessa, puhelinkeskusteluissa, ravintolassa asioimisessa ja sähköisessä viestin-
nässä. Ei opetusta 19.10. Taso 2-3.

Espanja
1207321,	Hablamos	espanol	-	espanja,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
9.9.–16.12.2021, 3.2.–5.5.2022, To 17.00–18.30, Marja Alaperä
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: De Viaje - matkailuespanjaa Tule rakastumaan espanjankieleen kulttuurin siivittämänä! 
Kurssi on suunnattu matkailupainotteisen espanjan oppimiseen ja käyttämiseen. Opit toimimaan arki-
elämän eri tilanteissa espanjaksi. Ei opetusta 14.10. ja 21.10. TASO 2.

Italia
1208221,	La	Bella	Italia	-	Italian	alkeet,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 19.00–20.30, Marina Tosi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Bella vista 1, kpl 1-4. Käytännön Italiaa aivan alkeista. Opitaan käyttämään kieltä helpoissa 
arkipäivän tilanteissa. Runsaasti suullisia harjoituksia. Tervetuloa mukaan! TASO 0.

Kreikka
1298215,	Kreikan	matkailukieltä,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
11.9.–4.12.2021, 8.1.–2.4.2022, La 10.00–11.30, Elina Kakko-Delha
28 t, Kurssimaksu 30,00 €
Oppikirja: Nykykreikkaa jokapäiväiseen käyttöön fraasikirja. Kirjat hankitaan opettajalta.
Kurssin tarkoitus on auttaa Kreikassa matkustavaa kommunikoimaan kreikankielellä perusfraaseilla. 
Lukeminen sujuu helposti foneettisen tekstin avulla. Aakkoset tulevat tutuksi fraasien yhteydessä. Kurssi 
on ponnahduslauta kreikankielen opiskeluun myöhemmin. Opetuspäivät syksyllä: 11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.2021. Keväällä: 8.1., 22.1., 5.2.,19.2., 5.3., 19.3. ja 2.4.2022. Taso 0.

Ranska
1205411,	Parlons	vivement	dans	la	matinée,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
11.9.–11.12.2021, 15.1.–23.4.2022, La 11.00–12.30, Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi soveltuu kieltä jo jonkin verran puhuville, tule rohkeasti kokeilemaan! Aiheina mm. kulttuuri, mat-
kailu, musiikki. Kertaamme myös eteen tulevat kielioppiasiat harjoitusten avulla. Jokainen etätunti myös 
nauhoitetaan ja lähetetään kurssimaksun maksaneille. TASO 3-4. Ei opetusta 6.11.2021 ja 16.4.2022.
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8011423,	Aamujooga	C,	verkkokurssi	   Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
9.9.–9.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 9.30–11.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnista huolehtiville. Työskennellään 
kehon, mielen ja hengityksen vuorovaikutuksessa ja koetaan läsnäolevan hetken ainutlaatuisuus. 
Liikunnalliset harjoitukset rentouttavat ja avaavat mahdollisuuden tutustua omaan kehoon. Pukeudu 
joustaviin vaatteisiin ja varaa itsellesi oma alusta. Tervetuloa mukaan kaikenikäiset joogasta kiinnostu-
neet! Ei opetusta 2.12.

8011491,	Chakrat,	verkkokurssi,	kesä
Verkko-opetus
9.5.–6.6.2022, Ma 16.00–17.00, Taija Sillanpää
6,65 t, Kurssimaksu 24,00 €
Nyt katoaa chakroista mystisyys! Perehdymme viiden alimman chakran toimintaan ja vaikutukseen 
alaraajojen, lantionpohjan, lantion, selän ja niska-hartiaseudun alueella. Paikallistamme chakrat 
fysiologiaan ja anatomiaan perustuen sekä lähestymme niitä fysioterapeuttisesta näkökulmasta. 
Teemme aluksi kevyitä harjoituksia seisten/istuen ja siirrymme sitten lattiatason harjoituksiin. Voit 
tehdä lattiatason harjoitukset myös leveällä sängyllä maaten. Pukeudu mukavasti. Ota esille jumppa-/
retkialusta, tyyny, viltti ja villasukat. Kurssi sopii myös miehille ja heille, joilla on liikkumisen haasteita.

8011108,	Mediyoga,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 9.00–10.30, Tuija Rantamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Tehdään kaikille sopivia yksinkertaisia, rauhallisia mutta tehokkaita fyysisiä liikkeitä yhdistettynä 
hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. Opitaan käyttämään omia voimavaroja oikein, luo-
daan sisäistä tasapainoa, ehkäistään stressiä ja vahvistetaan omaa vastustuskykyä sairauksia vastaan. 
Harjoittelussa keskitytään vain itseensä ja työskennellään omista lähtökohdista. Liikkeet voi tehdä 
istualtaan tai makuultaan. Varusteina juomapullo, alusta, huopa, väljät vaatteet ja tietokone/tabletti/
älypuhelin. Myös aloittelijat voivat tulla mukaan. Ei opetusta 20.10.

Kuntoliikunta
8002402,	Asahi	Health	®	-terveysliikunta,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.00–16.45, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Ryhmä sopii asahia pidempään harrastaneiden lisäksi myös aloittelijoille, ikääntyneille, kuntoutujil-
le ja liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa voit käyttää omaa avustajaa harjoitusten mahdollistamiseksi. 
Asahi on suomalainen terveysliikuntamuoto, joka kehittää tasapainoa ja helpottaa niska-hartiaseudun 
vaivoja. Asahi toimii kunnon kohottajana huonokuntoisille ja palauttavana sekä stressiä vähentävänä 
harjoituksena hyväkuntoisille/kiireisille. Liikkeet ovat määrätietoisen lempeitä ja ne tehdään sarjois-
sa. Liikkeet voi tehdä seisten tai tuolilla istuen. Tällä kurssilla teemme myös asahin lattiatason rentou-
tusharjoitusta. Sen voit kuitenkin toteuttaa myös tuolilla/sängyllä istuen tai leveällä sängyllä maaten. 
Ei opetusta 18.10.
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8002401,	Kotijumppa,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 14.15–15.45, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kotijumppaa vaihtuvin teemoin. Tunnilla voidaan käyttää käsipainoja sekä jumppakeppiä, -palloa ja 
-kuminauhaa. Jokaisella kerralla olkapää, niska-hartiaseutu tai selkä teemaan sisällyttäen. Välillä lii-
kutaan seisten, välillä tuolilla istuen tai lattiatasossa harjoituksia tehden. Lattian sijaan voit olla esim. 
sängyllä. Ryhmä sopiikin myös heille, joilla on jonkin verran liikkumisen rajoitteita ja tunnin aikana 
voikin käyttää omaa avustajaa kotijumpan mahdollistamiseksi. Varmista turvallinen ympäristö ja ota 
esille jumppa-alusta ja sisäliikuntavarusteet. Halutessaan kurssin tukena voi käyttää HeiaHeia-hyvin-
vointisovellusta, johon saa kurssilla opastusta. Ei opetusta 18.10.

8002405,	Rasvanpoltto,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.00–18.30, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Liikuntaryhmä rasvanpolton tueksi. Opetellaan löytämään oma rasvanpolttotaso, työskentelemään 
siellä ja hyödyntämään liikuntaa painonhallinnan tukena. Välillä käytetään käsipainoja sekä jump-
pakeppiä, -palloa ja -kuminauhaa. Varmista turvallinen ympäristö, ota esille jumppa-alusta ja sisä-
liikuntavarusteet. Halutessaan kurssin tukena voi käyttää HeiaHeia-hyvinvointisovellusta, johon saa 
kurssilla opastusta. Ei opetusta 18.10.

Näyttämötaiteet	ja	teatteri
1158400,	Tanssiva	nainen	on	kaunis	-	itämaisen	tanssin	etäleiri
Verkko-opetus
14.8.2021, la 9.30-16.00, Viktoria Karvonen
Ohjelma tarkentuu. Seuraa ilmoitteluamme. 

1102315,	Nukketeatteri	tutuksi,	verkkokurssi,	syksy				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
28.9.–7.12.2021, Ti 17.30–19.00, Anna-Maria Vänskä
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Miten elottomasta tulee elävä? Kurssilla tutustumme käytännön kautta nukketeatterin perusteisiin ja 
sen eri tyylilajeihin. Leikin avulla tutkimme liikettä, kehonkieltä ja tunteita eli miten elottomasta esi-
neestä saadaan elävä ja tunteita välittävä hahmo. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemus-
ta teatterista tai nukketeatterista. Kurssi soveltuu harrastajille ja myös esimerkiksi nukketeatterista 
kiinnostuneille varhaiskasvattajille ja opettajille. Ei opetusta 19.10.

2198121,	Esiintyjyys	etäpalaverissa	ja	etätyöhaastattelussa,	verkkokurssi,	syksy			Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
28.8.–5.9.2021, La 14.00–15.30, Su 14.00–15.30, Ida Teeri
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tule mukaan etsimään parhaat toimintatavat etäpalavereihin ja -työhaastatteluihin. Opettelemme 
asioita keskustellen ja kokeillen. Perehdymme esim. siihen, miten etäpalaveriin kannattaa valmistau-
tua ja mitä tekniikassa pitää ottaa huomioon. Kurssin aikana tartutaan epämukavuutta aiheuttaviin 
seikkoihin ja pyritään ratkaisemaan niitä sekä harjoitellaan ilmaisua etätilanteissa.
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1147139,	Räsymatto	kotikonstein,	verkkokurssi,	syksy				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
4.11.–2.12.2021, To 17.30–20.00, Johanna Riepula
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Vanhat vaatteet tai puhkikuluneet tekstiilit eivät kuulu roskikseen, niistä saa ihania mattoja ja muista 
alustoja. Osallistu räsymattokurssille kotioloista etäyhteydellä. Kurssin aikana saat vinkit ja virikkeet 
erilaisiin kotona valmistettaviin mattoihin, joihin et tarvitse kangaspuita. Tutustutaan mm. palmikko-
mattoihin käsin- tai koneommellen, erilaisiin tilkkumattoihin ja punottuihin mattoihin.

Tekstiilityö
1141158,	Neuloen	ja	virkaten,	verkkokurssi			Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
4.8.–15.12.2021, 5.1.–15.6.2022, Ke 13.00–15.30, Taija Sillanpää
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tällä kurssilla opit hyvät valmiudet neulonta- ja virkkausharrastuksen itsenäiseen kehittämiseen, sillä 
opettelemme neulonnan ja virkkauksen alkeista alkaen.
Etenemme helpoista töistä (patalappu/tiskirätti) haastavampiin (vaatteet). Jokainen tekee periaat-
teessa samaa työtä, mutta valitsee itse, millainen se on ja miten sen toteuttaa. Punaisena lankana 
kurssilla on hyötytekstiilit. Opettelemme neulomaan mm. villasukat, vanttuut ja sormikkaat sekä 
virkkaamaan mm. monikäyttöisen isoäidin neliön.
Ennen kurssin alkua saat sähköisen info-kirjeen, jossa kerrotaan ensimmäisellä kerralla tarvittavat ma-
teriaalit ja välineet. Jokainen opiskelija kustantaa materiaalit ja välineet itse.
Opetusta 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 20.10., 8.12., 15.12., 5.1., 9.3., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6. ja 
15.6. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tallenne on käytettävissä viikon.

1141253,	Ompelun	ABC,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
3.8.–14.12.2021, 4.1.–14.6.2022, Ti 13.00–15.30, Taija Sillanpää
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tällä kurssilla opit hyvät valmiudet ompeluharrastuksen itsenäiseen kehittämiseen. Opettelemme 
ompelukoneen, polkuompelukoneen ja saumurin tarvittavat säädöt, käytön ja pikahuollon. Ompe-
lua opettelemme alkeista (pussukka/kangaskassi) haastavampiin töihin (vaatteet). Jokainen tekee 
periaatteessa samaa työtä, mutta valitsee itse, millainen se on ja mistä/miten sen valmistaa. Ennen 
kurssin alkua saat sähköisen info-kirjeen, jossa kerrotaan ensimmäisellä kerralla tarvittavat materi-
aalit ja välineet. Jokainen opiskelija kustantaa materiaalit ja välineet itse, myös kierrätysmateriaaleja 
kannattaa hyödyntää.
Opetusta 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 19.10., 7.12., 14.12., 4.1., 8.3., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6. ja 
14.6. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tallenne on käytettävissä viikon.
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1141254,	Omat	kaavat,	verkkokurssi,	syksy				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
14.8.–11.12.2021, La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
28 t, Kurssimaksu 45,00 €
Opitaan piirtämään omien mittojen mukaiset kaavat (paita, housut ja hame) sekä kuosittelemaan ne 
haluttuun muotoon. Perehdytään myös omien tuotteiden myymiseen liittyviin asioihin mm. tekijänoi-
keus-, tuoteturvallisuus- ja yrittäjyysnäkökulmasta.
Tarvitset kurssille osallistuaksesi kynän, kolmioviivaimen, pitkän viivoittimen (50cm), laskimen, teippiä, 
paperipainoja (esim. kirjoja), muistiinpanopaperia ja kaavapaperia (myös leivinpaperi käy). Iso pöy-
tä helpottaa työskentelyä, mutta myös lattialle voit raivata tilaa piirtämistä varten. Mallikappaleiden 
itsenäiseen valmistukseen tarvitset normaalit ompeluvälineet ja materiaalit (esim. lakanakangas). Kurssi 
on suunnattu niille opiskelijoille, jotka pystyvät itsenäisesti ompelemaan ko. vaatteiden mallikappaleet 
kokoontumiskertojen välissä. Ennen kurssin alkua saat ohjeet omien mittojen ottamiseen.
Opetusta 14.8., 4.9., 16.10. ja 11.12. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tallenne on käytettävissä viikon.

1141292,	Käsityökahvila,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 13.00–14.00, Taija Sillanpää
34,58 t, Kurssimaksu 27,00 €
Jos kaipaat juttuseuraa kotiin, tule käsitöistä kiinnostuneiden verkkokahvilaan. Keskusteluryhmä 
on tarkoitettu noviiseille ja konkareille. Joka viikko kokoonnutaan juttelemaan käsitöihin liittyvistä 
aiheista käsitöitä tehden. Samalla parannetaan maailmaa, ratkotaan meneillään olevia käsityöpulmia 
ja jaetaan vinkkejä. Ei opetusta 18.10.

1141351,	Kirjonnan	erikoistekniikat,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
2.8.–20.12.2021, 3.1.–13.6.2022, Ma 13.00–15.30, Taija Sillanpää
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tällä kurssilla pääset tutustumaan kirjontaharrastukseen tai syventämään jo opittuja taitoja. Kurssi 
sopii niin aloittelijalle kuin jo pidempään kirjontaa harrastaneelle. Kurssilla opetellaan ristipistojen 
lisäksi lukuisia muita kirjonta-/koruompelupistoja, myös tinalankakirjonta. Perehdymme kirjontavä-
lineisiin ja materiaaleihin sekä ohjeiden lukemiseen ja muuntamiseen. Kurssilla tehdään nk. malli-
tilkkuja pistoista, joita voit hyödyntää vapaa-ajalla tekemässäsi kirjontatyössä. Kurssin aikana voit 
toteuttaa oheistyönä omaa kirjontatyötäsi, jossa etenemiseen voit saada kurssilta apua. Oheistyö voi 
olla esim. pöytäliina, seinätekstiili, tyynynpäällinen tai perinne-/rekipeitto. Ennen kurssin alkua saat 
sähköisen info-kirjeen, jossa kerrotaan ensimmäisellä kerralla tarvittavat materiaalit ja välineet. Jokai-
nen opiskelija kustantaa materiaalit ja välineet itse. Kirjontaharrastukseen pääsee kiinni edullisesti. 
(Alle 20€)
Opetusta 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 18.10., 13.12., 20.12., 3.1., 7.3., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6. ja 
13.6. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tallenne on käytettävissä viikon.
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Verkko-opetus
5.8.–16.12.2021, 10.3.–16.6.2022, To 13.00–15.30, Taija Sillanpää
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tämä kurssi vie sinut oman kodin rauhassa syvemmälle tekstiilitöiden maailmaan.
Kurssin tavoitteet sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Voimme perehtyä mm. käpypitsin valmis-
tukseen, lankakuviointiin, pieniin nahka- ja turkistöihin, helmikudonnaisiin, pahvikehyskudontaan, 
pirtanauhan valmistukseen, tuftaukseen ja huovutukseen. Tällä kurssilla on mahdollisuus opetella 
myös villantuotannon, karstauksen ja kehruun alkeet, jotta voit valmistaa itse lankaa käsityöprojek-
teihin. Tarvittaessa voimme pitää myös rukkiklinikan. Kurssilla opettelemme tekniikan, jonka avulla 
jokainen voi halutessaan työstää isommankin oheistyön vapaa-ajallaan. Ennen kurssin alkua saat säh-
köisen info-kirjeen, jossa kerrotaan ensimmäisellä kerralla tarvittavat materiaalit ja välineet. Jokainen 
opiskelija kustantaa materiaalit ja välineet itse.
Opetusta 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 21.10., 9.12., 16.12., 10.3., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6. ja 
16.6. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tallenne on käytettävissä viikon.

1141359,	Kudonta	ABC,	verkkokurssi,	kevät,	kesä				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
7.1.–17.6.2022, Pe 13.00–15.30, Taija Sillanpää
27 t, Kurssimaksu 30,00 €
Onko saatavillasi kangaspuut, mutta et tiedä, mitä niillä tekisit tai olet jo unohtanut opitun taidon? 
Tämä kurssi auttaa sinua kokoamaan kangaspuut kotiisi, valmistelemaan ne kudontaa varten sekä 
kutomaan yksinkertaisen työn, irrottamaan sen puista ja viimeistelemään sekä aloittamaan taas 
uuden. Ensimmäisellä opetuskerralla käymme läpi jokaisen kangaspuut, puiden osat ja ohjeet niiden 
kokoamiseen. Toisella kerralla perehdymme loimen, materiaalien sekä puuttuvien/tarvittavien osien 
hankintaan. Kolmannella kerralla eli toukokuussa pääsemme laittamaan loimen kangaspuihin ja ete-
nemme viikoittain kohti varsinaista kudontaa.
Jokainen opiskelija hankkii sekä kustantaa tarvittavat työvälineet ja materiaalit itse. Opettaja oh-
jeistaa kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä. Kurssin sisältö on suunniteltu niin, että työväline- ja 
materiaalikustannukset pystyy jakamaan 7.1.-6.5. väliselle ajanjaksolle.
Opetusta 7.1., 11.3., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. ja 17.6. Jokainen oppitunti tallennetaan. Tal-
lenne on käytettävissä seuraavaan kokoontumiskertaan asti.
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Tietotekniikka	ja	verkkokirjoittaminen
3401117,	Blogi	ja	verkkokirjoittaminen,	verkkokurssi,	syksy				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
7.9.–12.10.2021, Ti 18.00–19.30, Laura Paronen ja Katja Tamminen
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Oletko haaveillut blogin perustamisesta? Tällä kurssilla perehdytään blogiin ilmiönä, opetellaan 
perustamaan blogi, tekemään julkaisuja sekä muokkaamaan ulkoasua. Tutustumme myös nettikir-
joittamisen erityispiirteisiin: miten rytmittää teksti lukijaystävälliseksi ja kuinka erilaisia tulokulmia 
hyödyntämällä kerrontaan saa vivahteikkuutta. Kurssin aikana käymme läpi luovan kerronnan abc:n 
sekä autamme sinua selviämään kielioppiasioista. Kurssi toteutetaan verkossa hyödyntäen Google 
Meet -alustaa sekä sähköpostia.

3401412,	Sanoita	kuvasi	-	kuvita	sanasi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
15.3.–19.4.2022, Ti 18.00–19.30, Laura Paronen ja Katja Tamminen
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Onko puhelimeesi kertynyt kuvia hetkistä, jotka voisivat olla pieniä runoja? Vai kipinöikö pöytälaati-
kossasi runonpätkiä, jotka piirtävät säkeillään lukijan silmien eteen lyyrisen maiseman? Haluaisitko 
täyttää Instagram-tilisi runokuvilla tai tulostaa sellaisia itsellesi tai lahjaksi? Tällä lyhytkurssilla opit 
sanoittamaan kuvia runollisin keinoin, yhdistämään tekstin kuviin sekä runollisiin tarkoituksiin sopivia 
helppoja kuvankäsittelyn ja mobiilikuvaamisen tekniikoita. Opettelemme: Runon tehokeinoja, hai-
kuilun tekniikan sekä runon visuaalista asettelua. Opimme myös kuvankäsittelyä (älypuhelin riittää), 
kuvan jakamista puhelimesta eteenpäin sekä sosiaalisen median käyttöä. Kurssi toteutetaan verkossa 
hyödyntäen Google Meet -alustaa ja kurssin omaa Facebook -ryhmää sekä sähköpostia tarvittaessa.

Yrittäjyys
1306411,	Yrittäjyys	kansalaistaidoksi,	verkkokurssi				Uusi	kurssi!
Verkko-opetus
6.9.–25.10.2021, Ma 17.15–18.45, Jutta Järvinen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Yrittäjyyttä harkitsevalle tai muutoin kiinnostuneille käytännönläheinen verkkokurssi yrittäjyydes-
tä. Aihekokonaisuudet: 1. Liikeideani - oman osaamisen tuotteistaminen ja liikeidean kehittely. 2. 
Liiketoimintasuunnitelma - rahoittajalle tarkoitettu suunnitelma ja yritystoiminnan ydinprosessit. 
Kannattavuuslaskelmien teko. 3. Yritysmuoto - Eri yritysmuotojen läpikäynti. 4. Yrityksen rekisteröinti-
toimet - Yritysmuotoon soveltuvan Y-lomakkeen sekä verotus-, eläke- ja vakuutusasioiden läpikäynti. 
Tarvittavien perustamisasiakirjojen laatiminen.
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Värikylpykurssit	-	perhekurssit
Väreihin tutustuminen ja aisti-ilottelu tapahtuvat kiireettömässä ja kannustavassa ilmapiirissä vauvan
omaan tahtiin. Syntyvät teokset eivät ole värikylvyn ensisijainen tavoite, vaan tavoitteena on tämän
hetken kokeminen ja siinä eläminen – yhdessä. Kurssille sopii 5-7 perhettä. Alle kouluikäinen sisarus
voi osallistua toimintaan, jos molemmat vanhemmat ovat mukana. Osallistuvien sisarusten määrä
vaikuttaa ryhmäkokoon. Värikylpytyöpaja pohjautuu Porin lastenkulttuurikeskuksen Satakunnanlas-
tenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälän kehittämään värikylpymetodiin. Kurssin opettaja 
on saanut värikylpyohjaajakoulutuksen. Maalit valmistetaan turvallisista, maistelukelpoisista elintar-
vikkeista, joita käytetään eri muodoissaan. Mahdolliset allergiat otetaan huomioon, kun kurssimateri-
aaleja suunnitellaan. Materiaalit laskutetaan erikseen. Ilmoittaudu kurssille aikuisen nimellä. Muista 
ilmoittaa allergiat!

1034412,	Värikylpylauantai	Hilla	1-2v.	Kemi,	Syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
9.10.2021, La 10.00–11.15, Kaija Saario
1,50 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi soveltuu 1-2 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Värikylpylauantai kietoo aistit värien 
hehkuvaan hohteeseen ja haviseviin lehtiin. Koe värit - tunne äänet. Kiire jää taakse, ilo virtaa. Terve-
tuloa mukaan! Lue alkuteksti.

1034413,	Värikylpylauantai	Huuru	3	kk-1v.	Kemi,	Syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
13.11.2021, La 10.00–11.15, Kaija Saario
1,50 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi soveltuu 3 kk-1 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Värikylpylauantai herättää aistit 
talven taikaharsoon, lumen tuikkivan lämpimään vaippaan. Koe värit - tunne äänet. Kiire jää taakse, 
ilo virtaa. Tervetuloa mukaan! Lue alkuteksti.

1034414,	Värikylpylauantai	Hanki	3	kk-1v.	Kemi,	Kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
26.3.2022, La 10.00–11.15, Kaija Saario
1,50 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi soveltuu 3 kk-1 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Värikylpylauantaina kevätaurinko 
huumaa aistit ja hanki kimaltaa. Koe värit - tunne äänet. Kiire jää taakse, ilo virtaa. Tervetuloa mu-
kaan! Lue alkuteksti.

1034415,	Värikylpylauantai	Huhti	1-2v.	Kemi,	Kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
9.4.2022, La 10.00–11.15, Kaija Saario
1,50 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi soveltuu 1-2 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Värikylpylauantaina koemme kuplivat 
purot ja heräävän luonnon. Koe värit - tunne äänet. Kiire jää taakse, ilo virtaa. Tervetuloa mukaan! 
Lue alkuteksti.
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Lasten	ja	nuorten	kädentaidot
1140411,	Lasten-	ja	nuorten	kesäkädentaitopaja,	kesä,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
6.–9.6.2022, Ma 10.00–15.00, Ti 10.00–15.00, Ke 10.00–15.00, To 10.00–15.00, Arja Karplund
24 t, Kurssimaksu 24,00 €
Askartelua erilaisin tekniikoin. Kurssin tarkempi sisältö ilmoitetaan myöhemmin.

1148103,	Polkupyörän	huolto-	ja	tuunauskurssi	lapsille,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Lassilan koulu / Tekninen työ, Koulutie 2
31.8.–21.9.2021, Ti 17.00–18.30, Jani Nieminen
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla opetellaan polkupyörän perushuoltoa ja -korjausta. Esimerkiksi renkaan paikkausta, kettin-
kien vaihtamista ja kiristämistä. Oppilas voi halutessaan tuunata pyöräänsä persoonallisemmaksi. 
Kurssilla tutustutaan myös turvallisuuteen liittyviin asioihin, kuten kypärän ja valojen käyttöön.

1034112,	Vanhempi/lapsi	keramiikkapaja,	kevät,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
12.1.–13.4.2022, Ke 16.30–18.00, Anne Anttila
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. Tutustutaan kuviopainantaan ja reijitykseen. Valmistetaan 
työt kunkin oman mieltymyksen mukaan. Aloita lapsesi kanssa uusi harrastus yhdessä, jossa aikai-
sempaa kokemusta ei tarvitse olla. Aikuinen + yksi lapsi yhdellä kurssimaksulla ja lisälapsi 50 % kurssi-
maksusta. Polttomaksu ja materiaalikulut kulutuksen mukaan laskutetaan kurssin päätyttyä.

1144102,	Lasten	keramiikka	joulupaja,	syksy,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
7.11.–5.12.2021, Su 12.00–14.00, Anne Anttila
9,34 t, Kurssimaksu 24 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lasten oma joulullinen keramiikkapaja. Opetuspäivät sunnuntaisin klo 12.00-14.00 7.11., 21.11. ja 
28.11.2021. 5.12.2021 luovutetaan valmiit työt kl. 12.00-13.00. Kurssilla valmistamme käsin raken-
taen jouluksi tonttuja, enkeleitä ja joulukoristeita. Raakapoltetut työt lasitetaan. Materiaali- ja poltto-
maksu laskutetaan erikseen. Opettaja tilaa saven. Tule rohkeasti mukaan, tehdään joulu yhdessä.

1144114,	Keramiikkaa	pääsiäiseen	lapset	ja	nuoret,	kevät,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
13.3.–3.4.2022, Su 12.00–14.00, Anne Anttila
9,34 t, Kurssimaksu 24,00 €
Valmistetaan pääsiäiseksi tipuja, kukkoja, kanamunan kuoria raeruoholle ym. käsin rakentaen eri 
tekniikoita käyttäen. Raakapoltetut työt lasitetaan. Kokoontumiskerrat sunnuntaisin klo 12.00-14.00 
13.3., 20.3. ja 27.3. Valmiit työt luovutetaan 3.4. klo 12.00-13.00. Opettaja tilaa saven, materiaali- ja 
polttomaksu laskutetaan erikseen. Viim. ilmoittautumispäivä 8.3.2022.
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1034302,	Lasten	syksyinen	keramiikkapaja,	syksy,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
10.–31.10.2021, Su 12.00–14.00, Anne Anttila
8 t, Kurssimaksu 24 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lasten keramiikka kurssilla hyödytämme luonnosta lehtiä, jotka painatamme saveen kuvion saamiseksi ja jois-
ta valmistamme pikku kulhoja, koristeita ym. oman mieltymyksen mukaan. Kokoontumiskerrat: sunnuntaina 
10.10. klo 12.00-15.00, sunnuntaina 17.10 klo 12.00-14.00, su 24.10 klo 12.00-14.00. ja su 31.10 klo 12.00-
13.00 Raakapoltetut työt lasitetaan, opettaja tilaa saven. Materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen.

Lasten	ja	nuorten	Kotitalous
8102421,	Kokkikerho	9-11	v,	Kemi,	syksy,	Kemi
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
16.9.–25.11.2021, To 16.00–18.30, Sini Sorvari
19,98 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu 9-11 vuotiaille. Opetellaan keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja opetellaan käyttämään 
ruoanlaitossa tarvittavia koneita ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja välipaloja. Materiaali-
maksu laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi toteutuneiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja 
esiliina mukaan. Kerro mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. Opetuspäivät. 16.9., 
30.9., 14.10., 28.10., 11.11. ja 25.11.

8102422,	Kokkikerho	9-11	v,	Kemi,	kevät,	Kemi
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
20.1.–31.3.2022, To 16.00–18.30, Sini Sorvari
19,98 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu 9-11 vuotiaille. Opetellaan keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja opetellaan käyttämään 
ruoanlaitossa tarvittavia koneita ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja välipaloja. Materiaali-
maksu laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi toteutuneiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja esilii-
na mukaan. Kerro mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. Opetuspäivät. 20.1., 3.2., 
17.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.

8102201,	Kokkikerho	9-11	v,	syksy,	Tervola				Uusi	kurssi!
Tervolan koulukeskus, kotitalousluokka, Itäpuolentie 1545
14.9.–23.11.2021, Ti 16.00–18.30, Sini Sorvari
16,65 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu 9-11 vuotiaille. Opetellaan keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja opetellaan käyttämään 
ruoanlaitossa tarvittavia koneita ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja välipaloja. Materiaali-
maksu laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi toteutuneiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja 
esiliina mukaan. Kerro mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. Opetuspäivät. 14.9., 
28.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.

8102202,	Kokkikerho	9-11	v,	kevät,	Tervola				Uusi	kurssi!
Tervolan koulukeskus, kotitalousluokka, Itäpuolentie 1545
18.1.–29.3.2022, Ti 16.00–18.30, Sini Sorvari
19,98 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu 9-11 vuotiaille. Opetellaan keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja opetellaan käyttämään 
ruoanlaitossa tarvittavia koneita ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja välipaloja. Materiaali-
maksu laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi toteutuneiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja esilii-
na mukaan. Kerro mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. Opetuspäivät. 18.1., 1.2., 
15.2., 1.3., 15.3. ja 29.3.
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Kotitalous	-	aikuiset
Mahdollisesti ohjelmaamme tulossa ”Ruokaa maailmalta kurssi”. Seuraa ilmoitteluamme.

8102401,	Idätyksen	peruskurssi,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
8.9.2021, Ke 17.30–19.00, Sini Tossavainen
2 t, Kurssimaksu 24,00 €
Idättämällä voit pidentää tuoreruuan kasvukautta kotona. Idut ovat terveellistä ja edullista ruokaa. 
Kurssilla opitaan helpon ja halvan idätyksen perusteet.

8102402,	Hapankaalin	valmistus,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
6.10.2021, Ke 17.30–20.00, Sini Tossavainen
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Valmistetaan maitohappokäymistekniikalla hapankaalia. Työtekniikka on helppo, joten ei tarvita 
mestarikokin taitoja.

8102403,	Kimchin	valmistus,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
3.11.2021, Ke 17.30–20.00, Sini Tossavainen
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Valmistetaan korealaista Kimchiä maitohappokäymistekniikalla. Työtekniikka on helppo ja tuote on 
terveellinen.

8102404,	Miehet	kauhanvarressa,	syksy,	Kemi
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
11.9.–13.11.2021, La 14.15–17.30, Sini Sorvari
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opitaan kokkaamaan helppoja perusruokia ja välipaloja salaatista äijämättöön. Pilkotaan ja kuutioi-
daan, silputaan ja raastetaan, keittiöhygieniaa unohtamatta. Tutustutaan reseptien ihmeelliseen maa-
ilmaan. Sisältö toteutetaan kurssilaisten toiveet huomioiden. Raaka-ainemaksu laskutetaan erikseen 
lukukauden päätteeksi toteutuneiden kulujen mukaan. Esiliina mukaan! Opetuspäivät: 11.9., 25.9., 
9.10., 23.10. ja 13.11.

8102405,	Miehet	kauhanvarressa,	kevät,	Kemi
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7, Kemi
22.1.–19.3.2022, La 14.15–17.30, Sini Sorvari
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssisisältö sama kuin kurssilla nro 8102404, Miehet 
kauhanvarressa, syksy. Opetuspäivät: 22.1., 5.2., 19.2., 
5.3. ja 19.3.

8102445,	Joulupöytä	ja	viini,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
4.–18.11.2021, To 18.00–19.30, Raili Ilola
6 t, Kurssimaksu 32,00 €
Millainen viini sopii perinteiseen suomalaiseen joulupöytään? Mikä viini kinkun, entä kalapöydän, 
laatikoiden, jälkiruokien kanssa? Kurssilla opettelemme tuntemaan kolmen eri punaviinin, valkoviinin 
ja kolmen jälkiruokaviinin erityispiirteitä. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.
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8102412,	Yleisimmät	ruokasienet,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Jänkälä, Kauppakatu 30
28.8. tai 4.9.2021, La 10.00–14.00, Heidi Nikkilä
5 t, Kurssimaksu 15,00 €
Kurssilla opitaan tunnistamaan tavallisimmat ruokasienet, kuten tatit, haperot ja rouskut. Kurssin aluksi 
on teoriaopetus, jossa käydään läpi perusasiat sienten tunnistamisesta, yleisimmistä kasvupaikoista 
ja näköislajeista. Luennon jälkeen tehdään sieniretki lähimaastoon. Mukaan säänmukainen varustus, 
sienikori ja sieniveitsi. Martat tarjoavat kahvit osallistujille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Marttojen ja 
Ympärivuotinen kaupunkiviljely -hankkeen kanssa. Opetuspäivä 28.8. tai 4.9.2021 ilmoitetaan oppilaille 
tarkemman sääennustuksen varmistuessa.

8102413,	Sieniruokaa,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Jänkälä, Kauppakatu 30
11.9.2021, La 10.00–14.00, Tarja Sipilä
5 t, Kurssimaksu 15,00 €
Kurssilla opetellaan käsittelemään sieniä ja hyödyntämään niitä ruoanvalmistuksessa. Kurssi järjeste-
tään yhteistyössä Ympärivuotinen kaupunkiviljely -hankkeen sosiaalisen keittiön kanssa. Ei kurssimak-
sua. Varaudu käteisellä parin euron raaka-ainemaksuun, joka peritään kurssilla.

Hygieniapassikoulutukset
8102451,	Hygieniapassikoulutus,	syksy,	Kemi
Kemin lyseon lukion luokka, Sankarikatu 13
28.10.2021, To 17.00–21.00, kouluttaja Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla suoritetaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka 
työskentelevät elintarvikehuoneistossa työssään tai vapaa-ajalla. Kurssilla käydään läpi hygieniaosaa-
mista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, ruo-
kamyrkytykset, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Testimaksu 35 € maksetaan opettajalle. 
Henkilöllisyystodistus mukaan. Voit opiskella etukäteen netistä osoitteissa: 
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/ 
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/ 
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet 

8102452,	Hygieniapassikoulutus,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
21.4.2022, To 17.00–21.00, kouluttaja Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Hygieniapassikoulutus kuvaus edellä.

8102151,	Hygieniapassikoulutus,	syksy,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, BG2, Rovaniementie 31
1.11.2021, Ma 17.00–21.00, kouluttaja Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Hygieniapassikoulutus kuvaus edellä.

8102281,	Hygieniapassikoulutus,	syksy,	Tervola
Tervolan kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 81
14.10.2021, To 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Katso kurssin 8102151, Hygieniapassikoulutus kuvaus edellä. Koulukerho maksaa tervolalaisten ylä-
koululaisten kurssimaksun. 
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8102282,	Hygieniapassikoulutus,	kevät,	Tervola
Tervolan kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 81
6.4.2022, Ke 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Katso kurssin 8102151, Hygieniapassikoulutus kuvaus edellä. Koulukerho maksaa tervolalaisten ylä-
koululaisten kurssimaksun. 

Kauneus,	terveys	ja	hyvinvointi
8012201,	Lettikurssi,	syksy,	Tervola
Kaisajoen koulu, vanha koulu, Tuunivaarantie 36
2.–3.10.2021, La 10.00–13.15, Su 10.00–13.15, Tiina Hurtig
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Opetellaan perusletityksiä ja erilaisia letitystekniikoita apuna käyttäen tehdään lettikampauksia. 
Kurssille mukaan oma pitkähiuksinen malli sekä työvälineet (kampa, harja, pinnejä ja kumilenkkejä). 
Alaikäraja 15 vuotta.

Kehonhallinta	ja	rentoutuminen
8011417,	Kesäjoogaa	maanantaisin,	kesä,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
2.5.–20.6.2022, Ma 17.30–19.00, Arja Karplund
16 t, Kurssimaksu 27,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnista huolehtiville. Työskennellään 
kehon, mielen ja hengityksen vuorovaikutuksessa. Liikunnalliset harjoitukset rentouttavat ja avaavat 
mahdollisuuden tutustua omaan kehoon. Koetaan läsnäolevan hetken ainutlaatuisuus. Pukeudu jous-
taviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta. Tervetuloa kaikenikäiset joogasta kiinnostuneet! Kahdek-
san kokoontumista maanantaisin: 2.5., 9.5., 16.5, 23.5., 30.5., 6.6., 13.6 ja 20.6. 2022.

8011430,	Stressinpurkua	TRE-menetelmällä,	aloituskurssi	A,	syksy,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
18.9.2021, La 10.00–12.15, Arja Karplund
3 t, Kurssimaksu 30,00 €
TRE-stressinpurkuliikkeet eli TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercises) käynnistävät kehon 
luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin, jonka avulla voidaan purkaa kehon jän-
nitystiloja. TRE-liikkeillä saadaan kehossa aikaan tärinä tai värinä, jonka avulla autonominen hermosto 
purkaa lihasten jännityksiä ja hermoston ylivireyttä. Tärinä on kehon luontainen tapa palautua. TRE 
soveltuu kaikille perusterveille, omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Kyseessä on itsehoitomene-
telmä, joka lisää kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuo-
rituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot, jonka jälkeen harjoittelua voit jatkaa 
omatoimisesti tai ryhmätunneilla. TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydän-
sairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin 
vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta ja juomapullo.

8011130,	Stressinpurkua	TRE-menetelmällä,	aloituskurssi	B,	syksy,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
25.9.2021, La 10.00–12.15, Arja Karplund
3 t, Kurssimaksu 30,00 €
Katso kurssikuvaus 8011430, Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi A edellä.
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8011133,	Stressinpurkua	TRE-menetelmällä,	aloituskurssi	C,	kevät,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
18.5.2022, Ke 18.00–20.15, Arja Karplund
3 t, Kurssimaksu 30,00 €
Katso kurssikuvaus 8011430, Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi A edellä.

TRE-jatkokurssit	löytyvät	oppaan	Lukuvuoden	pituisista	kursseista	kohdasta	Kehonhallinta	ja	
	rentoutuminen	(sivu	84-85).

8011155,	Levon	ja	palautumisen	joogaviikonloppu,	kevät,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
20.–22.5.2022, Pe 17.30–19.00, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Hanna Kuosmanen
14 t, Kurssimaksu 34,00 €
Kaipaatko hengähdyshetkeä arjen haasteiden ja poikkeustilan keskellä? Haluaisitko hellittää hetkeksi 
tekemisestä ja olla vain? Lämpimästi tervetuloa kolmen päivän mittaiselle matkalle lepoon ja palau-
tumiseen joogan avulla. Viikonloppu tarjoaa mahdollisuuden jättää maailman hälinä ja vaatimukset 
hetkeksi taakse ja pysähtyä asettumaan syvästi itseemme. Tällä kurssilla annamme harjoituksille aikaa 
tapahtua meditatiivisen rauhalliseen rytmiin, leväten myös liikkeessä. Etsimme tietä kohti vaivatonta, 
pakotonta ja yksilöllistä tapaa joogata, joka tukee terveyttämme ja elinvoimaisuuttamme.
Kurssiohjelma koostuu monipuolisista asana-, hengitys-, meditaatio-, kehotietoisuus- ja rentoutushar-
joituksista. Ne auttavat palauttamaan tilan, keveyden ja syvän rentouden tunteen kehoon levollistaen 
myös mieltä. Ammennamme harjoituksiin inspiraatiota restoratiivisen joogan lisäksi mm. somaatti-
sista menetelmistä ja syvän levon meditaatiosta. Harjoitukset kannustavat löytämään uudenlaisia, 
syvästi omaa itseä kuuntelevia tapoja huoltaa ja hoitaa kehoa suorittamisen sijaan.
Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin pitkään harjoitelleillekin joogataustasta riippumatta. Mukaan tarvit-
set joogamaton, viltin, vyön tai pitkän huivin sekä tyynyn ja lämmintä vaatetta (kerrospukeutuminen 
on suositeltavaa). Sydämellisesti tervetuloa lepäämään ja latautumaan!

8011170,	Hemmotellen	A,	syksy,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Koskenvoiman kylätalo, Rovaniementie 1966
13.11.2021, La 9.00–11.30, Anne Oikarinen, Sarianna Raisio, Taija Sillanpää
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Haluatko hemmotella itseäsi? Tule viettämään mukavaa aamupäivää!
Aluksi on luvassa helppoa ja vauhdikasta tanssia. Tällöin lämmitellään sekä liikutetaan ja rentoutetaan 
kehoa showtanssin pyörteissä. Tämän jälkeen annetaan stressin, kiireen ja kireyksien sulaa pois joogan 
avulla. Harjoitus perustuu Hatha -joogaan, jonka avulla tehdään lujan lempeitä harjoituksia, syvenne-
tään hengitystä ja annetaan mielelle tietoisesti mahdollisuus rentoutua. Tunnin lopuksi Peter Hess ® 
-sointukylvyn maljojen ja gongin lumoavat äänet kutsuvat sinut laskeutumaan syvärentoutukseen.
Varaa tanssitunnille joustava vaatetus. Varaa mukaan myös lämmintä vaatetta, ettei hiki kylmää ja 
vilu valloita laskeutuessasi rentoutukseen. Ota mukaasi myös vesipullo, jumppa-/retkialusta, viltti tai 
pari, villasukat ja jopa vanttuut, jos sormesi/kätesi palelevat helposti. Voit tuoda myös tyynyn tai pari, 
jos mukava asento sitä vaatii. Voit tanssia avojaloin tai tanssiin soveltuvilla kengillä/jumppatossuilla.

8011470,	Hemmotellen	B,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
13.11.2021, La 12.30–15.00, Anne Oikarinen, Sarianna Raisio, Taija Sillanpää
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Katso kurssin, Hemmotellen A kuvaus.
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8011370,	Hemmotellen	C,	kevät,	Filpus,	Simo			Uusi	kurssi!
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
26.3.2022, La 9.00–11.30, Anne Oikarinen, Sarianna Raisio, Taija Sillanpää
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Katso kurssin, Hemmotellen A kuvaus

8011270,	Hemmotellen	D,	kevät,	Tervola				Uusi	kurssi!
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
26.3.2022, La 13.00–15.30, Anne Oikarinen, Sarianna Raisio, Taija Sillanpää
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Katso kurssin, Hemmotellen A kuvaus. 

Kuvataide
Maalaus	ja	piirustus

1035103,	Abstrakti	maisema	-	Pastelli-	ja	akvarelli-
maalaus,	Keminmaa			Uusi	kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
20.–22.8.2021, Pe 11.00–16.00, La 11.00–16.00,  
Su 11.00–16.00, Merja Laine
18 t, Kurssimaksu 75,00 €
Kurssin sisältö: abstrahoinnin perusteet, hiukan vä-
riteoriaa (valot ja varjot), sään salliessa työskennel-
lään ja maalataan ulkona. Muutokset mahdollisia.

1035107,	Akvarellestäjät,	syksy,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
22.–24.10.2021, Pe 18.00–21.15, La 10.00–17.00, Su 10.00–17.00, Jaakko Heikkinen
20 t, Kurssimaksu 80,00 €
Intensiivisellä kurssilla opitaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti eri vesiohenteisia maalaus- ja piirus-
tustekniikoita, sekä löydetään rohkeutta ja varmuutta omaan ilmaisuun. Kurssin jatko-osa kesällä 2022.

1035108,	Akvarellestäjät,	kevät,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
3.–5.6.2022, Pe 18.00–21.15, La 10.00–17.00, Su 10.00–17.00, Jaakko Heikkinen
20 t, Kurssimaksu 80,00 €
Tällä intensiivisellä kurssilla jatketaan ja syvennetään opittua. Kesäkurssilla yhdistellään ennakkoluu-
lottomasti eri vesiohenteisia maalaus- ja piirustustekniikoita, sekä löydetään rohkeutta ja varmuutta 
omaan ilmaisuun.

1035112,	Muotokuvaa	maalaten,	syksy,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
11.–19.9.2021, La 10.00–17.00, Su 10.00–17.00, Jouko Alapartanen
32 t, Kurssimaksu 35,00 €
Siirtokurssi keväältä 2021 syksylle 2021. Kurssi on täynnä. Taidemaalari Jouko Alapartasen johdolla 
syvennetään muotokuvamaalauksen perusteita. Tavoitteena kolmiulotteisen muotokuvan hahmotta-
minen, anatomian perusteita ja värien käyttö muotokuvassa.
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1035151,	Hahmosuunnittelu	ja	omien	hahmojen	luominen	-	Digitaalinen	piirtäminen,	Keminmaa			
Uusi	kurssi!
Keminmaan keskuskoulu, atk1-luokka, Rovaniementie 31
11.–12.9.2021, La 12.00–17.00, Su 12.00–17.00, Anni-Ilona Saario
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Oletko tuttu hahmonsuunnittelun konseptin kanssa? Onko sinulla kenties jo katras omia hahmoja, 
etsitkö uutta kipinää omien hahmojen luontiin vai oletko kiinnostunut ennestään tuntemattomaan 
aiheeseen tutustumiseen? Kurssilla tutustutaan lyhyesti oman hahmon konseptiin, käydään läpi erin-
laisia hahmotyyppejä sekä hahmonluonnin vaiheita ja suunnitellaan hahmo tai muutama. Kurssi sopii 
nuorille ja aikuisille.

1035152,	Digitaalisen	piirtämisen	workshop,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Keminmaan keskuskoulu, atk1-luokka, Rovaniementie 31
25.9.–10.10.2021, La 12.00–17.00, Su 12.00–17.00, Anni-Ilona Saario
36 t, Kurssimaksu 40,00 €
Digitaalinen taide ja piirtäminen on kuvataiteen ja kuvittamisen alalla nouseva tähti. Kurssilla käy-
dään läpi digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita ja digitaalisen taiteen prosessia. Kurssin 
aikana on tarkoitus luoda digitaalinen maalaus ohjaajan opastamana, sekä digitaalisen taiteen parissa 
aloittelijat että kokeneemmat tekijät ovat tervetulleita. Kurssin vetäjä osaa digitaalisen piirtämisen 
ohjelmista antaa neuvoja Paint tool SAI, Clip studio paint, Procreate, Adobe Fresco ja Photoshop 
ohjelmiin mutta muidenkin ohjelmien käyttäjät ovat tervetulleita! Kurssin vetäjän löytää sosiaalisesta 
mediasta nimimerkillä qpeura. Kurssi sopii nuorille ja aikuisille.

1035153,	Luonnoskirjatyöskentely	ja	inspiraation	lähteet,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
30.–31.10.2021, La 12.00–17.00, Su 12.00–17.00, Anni-Ilona Saario
12 t, Kurssimaksu 35,00 €
Luonnoskirja on monelle taiteilijalle ja visuaaliselle tekijälle muistiinpanojen tekemisen lisäksi inspi-
raation lähde ja inspiraation tallettamisen paikka. Luonnoskirjan avulla on päästy eroon monesta 
taide blockista ja luomisen kuivasta kaudesta, ja kurssilla pyrimme käymään läpi vinkkejä tähän ja 
yleiseen inspiraation löytämiseen. Luonnoskirjasta on moneen, ja kurssilla käymme läpi luonnoskirjan 
käyttötapojen lisäksi vinkkejä ja uusia ideoita luonnoskirja työskentelyn avuksi ja mielenkiintoisen 
luonnoskirjan rakentamiseen.

1035211,	Maisemaa	maalaten,	syksy,	Tervola				Uusi	kurssi!
Nuorisotila, Tervola, Keskustie 90
4.–26.9.2021, La 10.00–17.00, Su 10.00–17.00, Jouko Alapartanen
32 t, Kurssimaksu 35,00 €
Taidemaalari Jouko Alapartasen johdolla maalataan maisemaa mallista tai mielikuvituksesta. Maise-
man hahmottamista ulkona maalaten, (säävarauksella) tai valokuvaa apuna käyttäen. Myös maise-
man voi luoda mielikuvitusta käyttäen. Kurssin ajankohta: aloitus viikonloppu la-su 4.-5.9. klo 10-17 ja 
jatkuu 25.-26.9.la -su klo 10-17.

Taidegrafiikka	ja	kuvanveisto

1036111,	Taidegrafiikkaa	savelle	-	lyhytkurssi,	syksy,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
1.–29.10.2021, Pe 17.30–20.45, La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45, Marjo Pitko
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Taidegrafiikan lyhytkurssi. Kurssin aikana tutustutaan taidegrafiikan ja keramiikan yhdistämiseen. 
Kurssimaksu sisältää työvälineiden käytön. Materiaalit ja polttomaksu laskutetaan. Kurssi jakautuu 
kahteen osaan: työskentelyprosessi 1.-3.10. ja töiden palautus 29.10. Tiedustelut p. 040 544 4572.
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1036112,	Värikäs	toukokuu	-	Taidegrafiikan	värivedostus,	kevät,	Keminmaa			Uusi	kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
21.–22.5.2022, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00, Marjo Pitko
14 t, Kurssi- ja materiaalimaksu 27,00 €
Taidegrafiikan värivedostamisen lyhytkurssi. Opetusta la-su 21-.22.5.klo 10-16. Kurssin aikana keskity-
tään taidegrafiikan vedostamiseen ja värivedostamisen eri vaiheisiin. Jokainen painokuva vedostetaan 
syväpainopaperille taidegrafiikkaprässin avulla. Kurssin opetuksessa painotetaan myrkytöntä tapaa 
työskennellä. Kurssimaksu sisältää työvälineiden käytön. Muusta materiaalista ja vedostuspaperista 
peritään maksu kulutuksen mukaan. Tiedustelut p. 040 544 4572.

Keramiikka	ja	muotoilu

1144411,	Paperisavi,	syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
3.–25.9.2021, Pe 17.00–20.30, Su 10.00–16.00, La 10.00–16.00, Tiina Nolte
24,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 36,50 €
Kurssilla voi tutustua paperisaven erikoisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Paperisavi on keramiikka, jossa 
saveen on lisätty paperimassaa. Paperin kuidut lisäävät massan kestävyyttä ja siitä voi muotoilla taval-
lista savea ohuempia ja kapeampia esineitä. On myös mahdollista liittää täysin kuivia paperisavipaloja 
tukevasti yhteen. Poltossa paperi palaa pois ja esine on huokoinen ja kokoonsa verrattuna kevyt. Val-
mistamme aluksi oman paperisavimassan, mistä muotoillaan vapaa-aiheinen esine käsin rakentaen 
tai muottia käyttäen. Viimeisenä kurssipäivänä kahden viikon jälkeen voi lasittaa poltetun työnsä. 
Opetusta 3. - 5.9. (pe klo 17.00-20.30, la-su klo 10.00-16.00) ja la 25.9. klo 10.00-14.15.

1144412,	Paperisavi,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
1.–23.4.2022, Pe 17.00–20.30, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00, Tiina Nolte
24,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 36,50 €
Katso kurssin 1144411, Paperisavi, syksy kuvaus.
Opetusta 8.-10.4. (pe klo 17.00-20.30, la-su klo 10.00-16.00) ja la 30.4. klo 10.00-14.15.

1147412,	Hilpeät,	helpot	kipsityöt,	kevät,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
15.1.–12.2.2022, La 10.00–15.00, Johanna Riepula
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tervetuloa kipsitöiden maailmaan! Kipsi on edullinen ja monikäyttöinen materiaali sekä valu- että 
veistotöihin. Tällä kurssilla tutustutaan materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin. Voit valmistaa koriste- tai 
käyttöesineitä kipsistä tai tehdä taatusti erilaisen puutarhatontun pihaasi tai parvekettasi vartioi-
maan. Pienesineiden lisäksi kipsistä voidaan rakentaa jykeviäkin käyttö- tai koriste-esineitä. Erilaisella 
pintakäsittelyllä saadaan vaihtelua ulkonäköön sekä parannettua säänkestoakin.

1147131,	Hilpeät,	helpot	kipsityöt,	kevät,	Keminmaa			Uusi	kurssi!
Keminmaan keskuskoulu, kuvataideluokka, Rovaniementie 31
29.4.–28.5.2022, La 10.00–15.00, Pe 10.00–15.00, Johanna Riepula
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tervetuloa kipsitöiden maailmaan! Kipsi on edullinen ja monikäyttöinen materiaali sekä valu- että 
veistotöihin. Tällä kurssilla tutustutaan materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin. Voit valmistaa koriste- tai 
käyttöesineitä kipsistä tai tehdä taatusti erilaisen puutarhatontun pihaasi tai parvekettasi vartioi-
maan. Pienesineiden lisäksi kipsistä voidaan rakentaa jykeviäkin käyttö- tai koriste-esineitä. Erilaisella 
pintakäsittelyllä saadaan vaihtelua ulkonäköön sekä parannettua säänkestoakin.
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1034111,	Keramiikkaa	syksyyn,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
9.9.–2.12.2021, To 18.00–20.30, Anne Anttila
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Keramiikkaa käsin rakentaen, tutustutaan perustekniikoihin ja eri pintakäsittelyihin sekä valmistetaan 
työt kunkin oman mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta kera-
miikan teosta ei tarvitse olla, sopii kaikille kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaali- ja poltto-
maksu kulutuksen mukaan. Viimeinen ilm. päivä 29.8.

1034113,	Keramiikkaa	kevääseen,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
13.1.–14.4.2022, To 18.00–20.30, Anne Anttila
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Keramiikkaa käsin rakentaen, tutustutaan perustekniikoihin ja eri pintakäsittelyihin sekä valmistetaan 
työt kunkin oman mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta kera-
miikan teosta ei tarvitse olla, sopii kaikille kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaali- ja poltto-
maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta viikolla 10.

1147121,	Valetaan	betonipatsaita	ja	muotin	valmistus,	Liedakkala,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
29.11.–2.12.2021, Ma 17.00–20.15, Ti 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15, To 17.00–20.15, Mariaana Kola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Valamme massalla patsaita: enkeleitä, tonttuja, lintuja ym. opettajan valmiisiin muotteihin ja opettelemme 
nestemäisellä lateksilla oman muotin valmistamisen, joten harrastusta voi jatkaa myös kotona. Kurssilla 
opastus muottien käytöstä, huolto ja oman muotin valmistamisen ohjeet ja tukimuotin tekeminen.

1144308,	Jouluinen	keramiikkapaja,	syksy,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
19.11.–3.12.2021, Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.00, Anne Anttila
16,33 t, Kurssimaksu 27 €
Valmistetaan käsin rakentaen omat tontut, enkelit, tuikut ym. itselle tai joululahjoiksi kunkin oman 
mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven. Materiaali- ja polttomaksu 
laskutetaan erikseen. Opetuspäivät: perjantai 19.11.2021 klo 18.00 - 20.30 lauantai 20.11.2021 klo 
10.00 - 15.00 tällöin valmistetaan joulullisia töitä. Lauantaina 27.11.2021 klo 10.00 - 15.00 lasitetaan 
raakapoltetut työt. 3.12.2021 klo 17.00 - 18.00 luovutetaan valmiit työt.
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1147314,	Hilpeät,	helpot	kipsityöt,	kevät,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon asema yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
26.2.–26.3.2022, La 10.00–15.00, Johanna Riepula
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tervetuloa kipsitöiden maailmaan! Kipsi on edullinen ja monikäyttöinen materiaali sekä valu- että 
veistotöihin. Tällä kurssilla tutustutaan materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin. Voit valmistaa koriste- tai 
käyttöesineitä kipsistä tai tehdä taatusti erilaisen puutarhatontun pihaasi tai parvekettasi vartioi-
maan. Pienesineiden lisäksi kipsistä voidaan rakentaa jykeviäkin käyttö- tai koriste-esineitä. Erilaisella 
pintakäsittelyllä saadaan vaihtelua ulkonäköön sekä parannettua säänkestoakin.

1147212,	Hilpeät,	helpot	kipsityöt,	kevät,	Tervola				Uusi	kurssi!
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
9.4.–7.5.2022, La 10.00–15.00, Johanna Riepula
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tervetuloa kipsitöiden maailmaan! Kipsi on edullinen ja monikäyttöinen materiaali sekä valu- että 
veistotöihin. Tällä kurssilla tutustutaan materiaaliin ja sen mahdollisuuksiin. Voit valmistaa koriste- tai 
käyttöesineitä kipsistä tai tehdä taatusti erilaisen puutarhatontun pihaasi tai parvekettasi vartioi-
maan. Pienesineiden lisäksi kipsistä voidaan rakentaa jykeviäkin käyttö- tai koriste-esineitä. Erilaisella 
pintakäsittelyllä saadaan vaihtelua ulkonäköön sekä parannettua säänkestoakin.

1144307,	Pihakoriste	/	Istutusruukut,	kevät,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
1.–23.4.2022, Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Anne Anttila
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Valmistetaan pihalle keramiikkaruukkuja ja pihakoristeita käsin rakentaen eri tekniikoita käyttäen. 
Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven, materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen. 
Opetuspäivät: pe 1.4. klo 18.00-20.30, la 2.4. klo 10-15 ja su 10.4. klo 10-15 sekä la 23.4. klo 12-13 
luovutetaan valmiit työt.

1144201,	Keramiikkaa	joka	toinen	perjantai	-	syksy,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
10.9.–5.11.2021, Pe 17.30–20.00, Anne Anttila
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetellaan keramiikan perustekniikat ja eri pintakäsittelyt sekä kuviopainannat. Tutustutaan eri 
savilaatuihin, joista valmistetaan omavalintaisia töitä, raakapoltetut työt lasitetaan. Sopii kaikille 
kiinnostuneille, joten aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. Opettaja tilaa saven. 
Materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen. Opetus päivät 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. ja 5.11. 
ensimmäiset kolme kertaa valmistamme oma valintaisia töitä 22.10. lasitetaan raakapoltetut työt ja 
5.11. luovutetaan valmiit työt klo 17.00 - 18.00

1144202,	Keramiikkaa	joka	toinen	perjantai	-	kevät,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
11.3.–29.4.2022, Pe 17.30–20.00, Anne Anttila
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetellaan keramiikan perustekniikat ja eri pintakäsittelyt sekä kuviopainannat. Tutustutaan eri 
savilaatuihin, joista valmistetaan omavalintaisia töitä, raakapoltetut työt lasitetaan. Sopii kaikille 
kiinnostuneille, joten aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. Opettaja tilaa saven. 
Materiaali – ja kurssimaksu laskutetaan erikseen. Opetuspäivät keväällä: 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., ja 
29.4. ensimmäiset kolme kertaa valmistetaan omavalintaisia töitä, 22.4. lasitetaan raakapoltetut työt 
ja 29.4. luovutetaan valmiit työt klo 17-18
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Käden	taidot

Erikoistekniikat

1147312,	Kasvivärjäys	villalangalle,	syksy	
Toimipaikka avoin, ilmoitetaan
27.–29.8.2021, Pe 17.00–20.15, La 10.00–17.45, Su 10.00–16.00, Satu-Minna Röyttä
20 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssilla on ollut keväällä 2021 Värjäysinfo. Opit keskeisimmät kasvivärjäyksessä tarvittavat menetel-
mät sekä käsittelemään villaa värjättävänä materiaalina. Kurssilla käytetään oppilaiden kesän aikana 
keräämiä kasveja sekä ostettavia luonnonväriaineita. Värjättävänä materiaalina käytetään villalankaa. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja.

1147406,	Huovuttaen	arkeen	ja	juhlaan,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
18.–20.2.2022, Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla valmistetaan merino- ja suomenlampaanvillasta hattuja, tossuja, laukkuja, seinävaatteita 
ym. märkähuovuttamalla, koristelut neulahuovuttamalla. Kurssi sopii sekä aloittelijalle, että aiemmin 
huovutusta harrastaneelle. Villat voi ostaa ohjaajalta.

1147407,	Innostu	mosaiikista,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
4.–14.5.2022, Ke 17.00–21.00, To 17.00–21.00, Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.00, Ke 17.00–18.30, 
Arja Karplund
23 t, Kurssimaksu 29,00 €
Mosaiikkitekniikalla saat edullisesti kestäviä, kauniita pintoja sisä- tai ulkokäyttöön. Hyödynnä 
kierrätysmateriaalit: keramiikka/posliiniastiat, kaakelit (käyttämättömät), peilinpalaset, simpukat ja 
lasihelmet. Uudista rasioita, ruukkuja tai vaikka pöydänpinta. Toteuta esim. koristepallo puutarhaan, 
tarjotin, kello, koruja minimosaiikeista tai omia ideoitasi. Kurssilla opit mosaiikkityön perusteet ja 
tutustut työvälineisiin. Alaikäraja 8 v., aikuisen seurassa 6 v. Info ke 4.5.2022 klo 17.00-18.30. Kurs-
sipäivät ke-pe 11.5., 12.5., 13.5.2022 klo 17-21 ja la 14.5. klo 10-15. Infossa ideoidaan tehtävät työt 
ja käydään läpi tarvittavat materiaalit. Jos et pääse infoon, ole yhteydessä opettajaan, p. 040 750 
5382. Opettajalta voit ostaa materiaaleja ja tilanteen mukaan yhteistilaus. Tervetuloa aloittelijat sekä 
mosaiikkitekniikkaan jo aikaisemmin tutustuneet.

1147421,	Moderni	kranssi	kuivakukista	A,	syksy,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
5.10.2021, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla toteutetaan kranssi tällä hetkellä suuressa suosiossa olevista kuivakukista. Kranssissa voidaan 
käyttää myös silkkikukkia mukana. Tarvikkeista maksu suoraan opettajalle kulutuksen mukaan alk 17 €. 
Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com

1147422,	Jouluinen	havukranssi,	syksy,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
30.11.2021, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla valmistetaan havukranssi useampia erilaisia havuja sekä eucalyptusta yhdistellen. Koristeita 
voi lisätä halutessaan. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Tarvikemaksu kulutuksen mukaan suoraan 
opettajalle alk. 17 €. Mukaan oksasakset/sekatöörit ja essu sekä tarvittaessa ohuet työkäsineet. Oh-
jaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.
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1147423,	Jouluinen	havukranssi,	syksy,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
7.12.2021, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla valmistetaan havukranssi useampia erilaisia havuja sekä eucalyptusta yhdistellen. Koristeita 
voi lisätä halutessaan. Tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Tarvikemaksu kulutuksen mukaan suoraan 
opettajalle alk. 17 €. Mukaan oksasakset/sekatöörit ja essu sekä tarvittaessa ohuet työkäsineet. Oh-
jaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.

1147424,	Jouluinen	kukka-asetema,	syksy,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
14.12.2021, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla valmistetaan jouluinen kukka-asetelma joko omaan tai opettajalta ostettuun astiaan. Asetel-
massa käytetään jouluisia kestäviä leikkokukkia sekä havuja ja muita vihreitä. Myös muita koristeita 
voi halutessaan lisätä asetelmaan. Tarvikemaksu kulutuksen mukaan alk 20 €. Ohjaajana kurssilla 
toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut tuula.lokka@gmail.com.

1147425,	Moderni	kranssi	kuivakukista	B,	kevät,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
8.2.2022, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla toteutetaan kranssi tällä hetkellä suuressa suosiossa olevista kuivakukista. Kranssissa voidaan 
käyttää myös silkkikukkia mukana. Tarvikkeista maksu suoraan opettajalle kulutuksen mukaan alk. 17 €. 
Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com

1147426,	Moderni	kranssi	kuivakukista	B,	kevät,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
22.3.2022, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla toteutetaan kranssi tällä hetkellä suuressa suosiossa olevista kuivakukista. Kranssissa voidaan 
käyttää myös silkkikukkia mukana. Tarvikkeista maksu suoraan opettajalle kulutuksen mukaan alk. 17 €. 
Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com

1147427,	Keväinen	leikkokukkakimppu,	kevät,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
5.4.2022, Ti 17.45–21.00, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla valmistetaan keväinen kukkakimppu asettelupohjaa hyväksi käyttäen. Asettelupohja valmistetaan 
ensin koivunoksista tai pajusta. Maksu tarvikkeista suoraan opettajalle kulutuksen mukaan alk. 20 €. Oh-
jaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.

1147428,	Keväinen	kukka-asetelma,	kevät,	Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
12.4.2022, Ti 17.30–20.45, Tuula Lokka
4 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla valmistetaan keväinen kukka-asetelma omaan tai opettajalta ostettuun astiaan kevään kukista 
sekä sopivista vihreistä ja oksista. Muita koristeita myös voidaan lisätä. Maksu tarvikkeista suoraan opet-
tajalle kulutuksen mukaan alk. 20 €. Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätieduste-
lut kurssista tuula.lokka@gmail.com
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1147435,	Kalannahan	parkitseminen,	syksy,	Kemi
Veitsiluodon kalapaikka, Tankokarintie 39
25.9.–23.10.2021, La 10.00–16.00, Johanna Riepula
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kalannahka päätyy usein kompostiin, vaikka se on mainio käsityömateriaali pienen vaivannäön jäl-
keen. Kurssilla opitaan parkitsemaan kalannahkaa kasviparkitusaineella ja esitellään erilaisia tapoja 
hyödyntää sitä koriste- tai käyttötuotteissa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla puhdistetaan nahat ja 
aloitetaan parkitusprosessi. Tapaamisten väliaikana ollaan etäyhteydessä aiheesta. Toinen kurssipäivä 
sisältää nahkojen pingotuksen ja nahkojen jatkokäsittelyn. Tällöin myös esitellään erilaisia käyttökoh-
teita. Opetus 25.9. Veitsiluodon kalapaikalla ja 23.10. Kulttuurikeskus, lk 308.

1147436,	Nahkaranneke	parkkinahasta,	syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
30.10.2021, La 10.00–17.00, Johanna Riepula
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin valmistaa koristeranneke 
tai käyttöranneke. Hyödynnetään parkkinahan värjäys-, kuviointi- 
ja pakotusominaisuuksia. Aiempaa kokemusta ei vaadita, perus-
materiaalin voit ostaa kurssilta.

1147411,	Tinalankakirjonnan	uudet	sovellukset,	syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
27.–28.11.2021, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Johanna Riepula
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opitaan tinalankakirjonnan perusteet ja kehitellään tekniik-
kaa omiin sovelluksiin. Kurssilla voi hyödyntää myös omia materiaaleja 
ja yhdistää töihin esim. kalannahkaa, helmiä, koristenauhoja. Tavalli-
nen harjoitustyö on ranneke, mutta voit myös yhdistää koristelutapaa esim. koristenappiin, laukun päällisiin, 
takin koristeisiin yms. Et tarvitse aiempaa kokemusta, perusmateriaalit ja työvälineet voit ostaa kurssilta.

1147112,	Himmelin	harmoniaa,	syksy,	Keminmaa
Keskihervan Kylätalo, Hervantie 39
22.–24.10.2021, Pe 18.00–21.15, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00, Riitta Arola
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Himmeli on tilan ja ajan taidetta. Kurssilla valmistetaan himmeleitä, tähtiä ja kransseja, myös ulos 
upeat valohimmelit voit kurssilla valmistaa. Materiaaleina oljet, pillit tai lasiputkihelmet sekä sähkö- 
ja akryyliputket. Tule mukaan, tiedossa iloisia ja luovia hetkiä himmeleiden parissa!

1147113,	Huovuttaen	arkeen	ja	juhlaan,	syksy,	Keminmaa
Keskihervan Kylätalo, Hervantie 39
11.–13.11.2021, To 18.00–21.15, Pe 18.00–21.15, La 10.00–16.00, Riitta Arola
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla valmistetaan märkähuovuttamalla merino- ja suomenlampaanvillasta hattuja, tossuja, 
laukkuja, seinävaatteita, huiveja ym. yksityiskohdat ja koristelut neulahuovuttaen. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille, että kauemmin huovutusta harrastaneille. Villaa voi ostaa opettajalta.

1147150,	Kahvipusseista	kori,	kassi	tai	koriste,	syksy,	kevät,	Keminmaa
Lautiosaaren Kylätalo, Takalantie 1-5
22.–24.10.2021, 18.–20.2.2022, Pe 17.00–20.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Vuokko Kääriäinen
32 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kahvipussi on oiva ja kestävä kierrätysmateriaali koreissa ja kasseissa. Tule punomaan kahvipussikori, 
ompelemaan kassi, taittelemaan pannunalusia tai joutsenia. Mukaan kurssille pyykkipoikia, nuppi-
neuloja ja ompelukone. Opettajalla on reilusti ylimääräisiä kahvipusseja. Opetusta kahtena viikonlop-
puna: 22.-24.10.2021 ja 18.-20.2.2022, mutta voit osallistua myös vain toiseen.
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1147111,	Pihapiirin	syyskoristeet,	syksy,	Keminmaa
Keskihervan Kylätalo, Hervantie 39
24.–26.9.2021, Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tehdään pihapiirin syksyisiä koristeita luonnonmateriaaleista mm. pajulinnut, amppelit, kranssit. 
Omat tarvikkeet: risut, havut, pajut, varvut, sammaleet, rautalankaa, sivuleikkurit.

1147105,	Hopeakoru	/	lusikat	koruiksi	A,	2	viikonloppua,	syksy,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, käsityöluokka, Rovaniementie 31
29.10.–27.11.2021, La 9.00–15.00, Pe 17.00–20.15, Mariaana Kola
22 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erilaisia ketjumalleja sekä taontaa käyttäen hopealevystä riipuk-
sia, ranne- ja korvakoruja, uusiokoruja lusikoista sekä hopeasavesta omia suunniteltuja koruja. Korui-
hin voi lisätä myös lasihelmiä. Opetuspäivät 29.-30.10. ja 26.-27.11 Kurssipaikan saaneet: Lisätiedoista 
löytyy info-paketti, jossa tilausohjeet materiaaleille. Tilaa materiaalisi kurssille ajoissa.

1147106,	Hopeakoru	/	lusikat	koruiksi	B,	viikonloppu,	kevät,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, käsityöluokka, Rovaniementie 31
25.–27.2.2022, Pe 17.30–20.45, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00, Mariaana Kola
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erilaisia ketjumalleja sekä taontaa käyttäen hopealevystä 
riipuksia, ranne- ja korvakoruja, uusiokoruja lusikoista sekä hopeasavesta omia suunniteltuja koruja. 
Koruihin voi lisätä myös lasihelmiä. Kurssipaikan saaneet: Lisätiedoista löytyy info-paketti, jossa tilaus-
ohjeet materiaaleille.
Hopeakoru-kurssin info: 
Kurssille mukaan, 2 kpl lattapihdit, pyöröpihdit, sivuleikkurit ym. työkalut, mitä omistat korun tekemiseen 
(saha, terät, porakone, juotosvälineet) muistiinpano välineet, kynä/paperit, sakset, maalarinteippi. Työ-
alustaksi käy tumma kangaspala, pieniä rasioita lenkkien säilytykseen (vanhat pilleripurkit yms.). Juotteet 
kaasu ym yhteiskäytössä olevat maksetaan opettajalle kurssipaikalla, käytön mukaan. Kurssilla käytössä 
opettajan työvälineistöä ja mallitöitä ja alan kirjallisuutta. Pinterestistä löydät minut, nimellä Mariaana 
Kola, siellä on paljon hopeakoru ja lusikkakoruideoita. Lusikoista voit tehdä myös koruja, mieluiten ho-
pealeimoin eli 813 tai 830 leimat, alpakka lusikoista voi tehdä myös, mutta muistettava, että ne sisältävät 
nikkeliä, eivätkä kestä kuumennuksia ja taivutuksia niin hyvin kuin aterinhopea.
Materiaalihankinnat:
Ketju-ja hopeatöihin hopealankaa 925 sterling, vahvuus sen työn mukaan mitä suunnittelet.
Vahvuudet 0,3-0,7 mm ovat viikinkipunontoihin (pehmeät), menekki 5m rannekoruun, kaulaketjuun 15 
m. Vahvuus 0,7-2mm kaikenlaisiin ketjutöihin – eniten menee 0,8 ja 1mm vahvuista puolikovaa lankaa, 
(rannekoruun 3m, kaulaketjuun mallista riippuen 3-8 m)
Lankoja myös kuviopinnalla, ja litteinä, ja puolipyöreinä (papuketju esim)
Hopealevyä:
Ohuet hopealevyt 0,4 mm-0,5mm pieniin korvakoru ja riipustöihin, paksummat levyt 0,8-1mm taontatyöt, 
rannekorut ja riipukset, sormukset.
Hopealankoja myy useampikin verkkokauppa mm. kankurinaitta.fi, hopealanka.fi, rasmussen.fi, kivipekat.
fi, näistä myös lukot, korviskoukut ym. Hopeasavi, sitä on 3 eri muotoa, pasta= siveltävä, ruiskusavi= purso-
tettava ja muovailtava on se kolmas. Näitä löytyy Hopeasavi.fi. Tilaa materiaalisi ajoissa!
Ota yhteyttä opettajaan lisätietoja varten ajoissa, jos et tiedä mitä pitäisi hankkia, mieluiten sähköpostilla 
mariaana.kola@gmail.com tai puhelimitse/whatsapp/messeger myös puh: 0407442067
Tervetuloa ihanan harrastuksen pariin. Terveisin Mariaana Kola!
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1147310,	Hopeakoru	/	lusikat	koruiksi	-	lyhytkurssi	A,	2	viikonloppua,	syksy,	Simo
Simon asema yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
1.10.–4.12.2021, Pe 17.00–20.45, La 9.15–15.30, Mariaana Kola
24 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetuspäivät pe-la 1-2.10. ja 3.-4.12.2021. Kurssilla voi valmistaa ketjuja hopealangasta sekä hopea/ku-
pari/messinki -levyistä taontaa käyttäen riipuksia, sormuksia, korva- ja rannekoruja, kivenistutusta, viikin-
kipunontaa ym Hopeasavesta sekä vanhoista alpakka-/hopealusikoista voi myös valmistaa erilaisia koruja. 
Kurssi-info materiaaleista ja tarvittavista työvälineistä ilmoittautumisen jälkeen. Paikka Simon yläkoulu/ 
metalliluokka. Kurssille mukaan, 2 kpl lattapihdit, pyöröpihdit, sivuleikkurit ym työkalut, mitä omistat 
korun tekemiseen (saha, terät, porakone, juotosvälineet) muistiinpano välineet, kynä/paperit, sakset, 
maalarinteippi, työalustaksi tumma kangaspala, pieniä rasioita lenkkien säilytykseen (vanhat pilleripurkit 
yms.). Juotteet kaasu ym. yhteiskäytössä olevat maksetaan opettajalle kurssipaikalla, käytön mukaan. 
Kurssilla käytössä opettajan työvälineistöä ja mallitöitä ja alan kirjallisuutta. Pinterestistä löydät minut, 
nimellä Mariaana Kola, siellä paljon hopeakoru ja lusikkakoruideoita. Lusikoista voit tehdä myös koruja, 
mieluiten hopealeimoin eli 813 tai 830 leimat, alpakka lusikoista voi tehdä myös, mutta muistettava, että 
ne sisältävät nikkeliä, eivätkä kestä kuumennuksia ja taivutuksia niin hyvin kuin aterinhopea. Materiaa-
lihankinnat: Ketju- ja hopeatöihin hopealankaa 925 sterling, vahvuus sen työn mukaan mitä suunnitte-
let. vahvuus 0,3-0,7 mm ovat viikinkipunontoihin (pehmeät) menekki 5m rannekoru, kaulaketju 15 m 
0,7-2mm kaikenlaisiin ketjutöihin – eniten menee 0,8 ja 1mm vahvuista puolikovaa lankaa, (rannekoru 3 
m kaulaketjuun mallista riippuen 3-8 m). Lankoja myös kuviopinnalla, ja litteinä, ja puolipyöreinä (esim. 
papuketju). Hopealevyä: ohuet hopealevyt 0,4 mm-0,5mm pieniin korvakoru ja riipustöihin paksummat 
levyt 0,8-1mm taontatyöt, rannekorut ja riipukset, sormukset. Hopealankoja myy useampikin verkko-
kauppa mm. kankurinaitta.fi, hopealanka.fi, rasmussen.fi, kivipekat.fi, näistä myös lukot, korviskoukut ym. 
Hopeasavi, sitä on 3 eri muotoa, pasta= siveltävä, ruiskusavi= pursotettava ja muovailtava on se kolmas. 
Hopeasavi.fi, löytyy näitä ja sieltä galleriasta voi tutkia. Tilaa materiaalisi ajoissa! Ota yhteyttä opettajaan 
lisätietoja varten ajoissa, jos et tiedä mitä pitäisi hankkia, mieluiten sähköposti mariaana.kola@gmail.
com, puhelimitse/whatsapp/messeger myös puh. 0407442067 Tervetuloa ihanan harrastuksen pariin.

1147311,	Hopeakoru	/	lusikat	koruiksi	B,	2	viikonloppua,	kevät,	Simo
Simon asema yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
21.1.–7.5.2022, Pe 17.00–20.45, La 9.15–15.30, Mariaana Kola
22 t, Kurssimaksu 29,00 €
Opetuspäivät 21.-22.1 ja 6.-7.5.2022 Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erimallisia ketjuja sekä ho-
pea/kupari/messinki -levyistä taontaa käyttäen riipuksia, sormuksia, korva- ja rannekoruja. Hopeasa-
vesta voi valmistaa erilaisia koruja sekä vanhoista alpakka-/hopealusikoista lusikkakoruja. Kurssi-info 
materiaaleista ja tarvittavista työvälineistä ilmoittautumisen jälkeen. 

1147322,	Himmelin	harmoniaa,	syksy,	Simo
Alajokikylä, Metsäpirtti, Pohjoispuolentie 138 b
8.–10.10.2021, Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Himmeli on tilan ja ajan taidetta. Kurssilla valmistetaan himmeleitä, tähtiä ja kransseja. Kurssilla voit 
valmistaa upeat valohimmelit ulos. Materiaaleina oljet, pillit tai lasiputkihelmet, sähkö- ja akryyliput-
ket. Tule mukaan, tiedossa iloisia ja luovia hetkiä himmeleiden parissa!

1147320,	Huovuttaen	arkeen	ja	juhlaan,	syksy,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
1.–3.10.2021, Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla valmistetaan merino- ja suomenlampaanvillasta hattuja, tossuja, laukkuja, huiveja, seinä-
vaatteita ym. märkähuovuttamalla. Koristelut neulahuovuttaen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että 
kauemmin huovutusta harrastaneille. Villaa voi ostaa ohjaajalta.
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1147321,	Huovuttaen	arkeen	ja	juhlaan,	kevät,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
4.–6.2.2022, Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla valmistetaan merino- ja suomenlampaanvillasta märkähuovuttamalla hattuja, tossuja, 
laukkuja, huiveja, seinävaatteita ym. Koristelut neulahuovuttaen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että 
kauemmin huovutusta harrastaneille. Villaa voi ostaa ohjaajalta.

1147313,	Kaislanpunonta,	syksy,	Simo
Simon asema yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
9.–10.10.2021, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00, Johanna Riepula
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla elvytetään ekologista perinnekäsityömenetelmää tutustumalla tähän hurmaavaan luonnon-
materiaaliin ja sen hyödyntämiseen. Erilaisilla kaislan punontatekniikoilla voit valmistaa esim. helle-
hatun, rasian, korin, saippua-alustan yms. Kurssilla käydään läpi myös kaislan kerääminen, kuivatus ja 
varastointi. Et tarvitse aiempaa kokemusta. Lisäinfoa tarvikkeista lähetetään ilmoittautuneille.

1147208,	Shamaanirumpu,	syksy,	Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
7.–9.12.2021, Ti 17.30–20.30, Ke 17.30–20.30, To 17.30–20.30, Mariaana Kola
11 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kotiin koristeeksi, lahjaksi tai soittimeksi. Kehikot ja rumpunahkat tilataan (ilm. päättyy 9.11.) ilmoit-
tautumisen jälkeen, hinta koosta riippuen noin 25-80 euroa (25-75 cm pituus). Jokainen suunnittelee 
oman maalattavan rumpunsa perinteisten merkkien mukaan. Perehdytään samalla shamaanirummun 
historiaan ja merkkien selityksiin. Lista mukaan tarvittavista välineistä ja kysely rummun koko/määrä 
ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.

Neulominen	ja	kehrääminen

1141405,	Lankalauantai,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
18.9.–27.11.2021, La 10.00–13.30, Vuokko Lammassaari
24 t, Kurssimaksu 29,00 €. Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena.
Puikot, virkkuukoukut ja muut lankatyövälineet käyttöön! Kurssi sopii erityisen hyvin aloittelijoille 
ja lisäoppia haluaville; voit jatkaa keskeneräistä työtäsi tai aloittaa uuden, mukanaan vievän harras-
tuksen. Kurssilla saat ohjattua opetusta vaihe vaiheelta ja etenet juuri itsellesi sopivalla vauhdilla. 
Kokoontumiset joka toinen lauantai 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11. ja 27.11.2021 klo 10-13.30

1147472,	Kehräten,	taitopaja,	kevät,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
7.5.2022, La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
7 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Olet jo harjoitellut värttinällä kehräämistä. Tunnet yleisimmät eläinperäiset kuidut ja niiden käyttäy-
tymisen. Sinulle on jo kenties syntynyt ajatus siitä, minkä vuoksi haluat lankaa kehrätä. Perehdymme 
kuitujen ja värien sekoittamiseen sekä liukuvärjättyjen ja raidoitettujen lankojen valmistukseen. Lisäk-
si opettelemme hallitsemaan kehruuprosessia paremmin, jotta pystymme tuottamaan tarpeisiimme 
sopivaa lankaa. Mahdollisuuksien mukaan tuo kurssille omat karstat ym. välineet ja materiaalit. Tälle 
kurssille voit ottaa mukaan oman rukin ja tarvittaessa saada apua sen käyttöön. Värttinää voi lainata 
opettajalta tai ostaa noin 15€ hintaan. Opettajalta voi ostaa myös villaa.
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1141315,	Kehräten	A,	syksy,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
7.8.2021, La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
7 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tällä kurssilla opetellaan värttinällä kehräämisen taito. Se ei vaadi kalliita investointeja tai nojatuolia 
suurempaa tilaa. Sen voi toteuttaa myös ilman hajuhaittoja vaikkapa kerrostaloyksiössä. Kurssilla pe-
rehdytään eläinperäisiin kuituihin, villan tuottamiseen, säilytykseen, esivalmisteluun sekä kehruupro-
sessiin ja valmiin langan käyttömahdollisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tuo kurssille omat karstat. 
Niitä tarvitaan raakavillan työstössä. Jos sinulla on omaa villaa, voit käyttää sitä. Myös huovutusvilla 
käy. Värttinää voi lainata opettajalta tai ostaa noin 15€ hintaan. Opettajalta voi ostaa myös villaa (alk. 
2,50€/100g). Kurssille osallistuaksesi et tarvitse aiempaa kädentaito-osaamista. Kurssi sopii myös 
esim. lampureille ja lemmikkien omistajille, jotka harkitsevat kotitarve/kotiteolliseen villantuotantoon 
ryhtymistä. Opiskelijat voivat halutessaan kokeilla kehräämistä opettajan ja opiston rukilla. Mikäli 
kurssi joudutaan toteuttamaan verkossa, rukilla kehrääminen ei onnistu.

1147471,	Kehräten	B,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
23.10.2021, La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
7 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Katso kurssin 1141315, Kehräten A kuvaus

1147231,	Kehräten	C,	kevät,	Tervola				Uusi	kurssi!
Kaisajoen koulu, vanha koulu, Tuunivaarantie 36
23.4.2022, La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
7 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Katso kurssin 1141315, Kehräten A kuvaus

Tekstiilityö

1141281,	Tilkkuilun	lyhytkurssi,	syksy,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
29.–31.10.2021, Pe 17.00–20.15, La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45, Terttu Ranta
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Valmistetaan jouluisia tilkkutöitä eri tekniikoin käyttötekstiileiksi ja kodin koristeeksi. Kankaat opis-
kelija hankkii itse. Omat tilkkuiluvälineet ja ompelukone mukaan (ei välttämätön). Tikkauslankoja ja 
tuki materiaaleja voi ostaa opettajalta.

1141282,	Tilkkuilun	lyhytkurssi,	kevät,	Tervola
Teletalo kudonta, Asevelitie 1
22.–24.4.2022, Pe 17.00–20.15, La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45, Terttu Ranta
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Valmistetaan tilkkutöitä eri tekniikoin käyttötekstiileiksi ja kodin koristeeksi. Kankaat opiskelija hankkii 
itse. Omat tilkkuiluvälineet ja ompelukone mukaan (ei välttämätön). Tikkauslankoja ja tukimateriaaleja 
saa myös opettajalta.

LY
H
YT

KU
RS

SI
T

38



LYH
YTKU

RSSIT

Luonto-	ja	ympäristö
6105408,	Villiyrtit,	kesä,	Kemi
Jänkälä, Kauppakatu 30
2.–4.6.2022, To 17.00–19.30, Pe 17.00–19.30, La 10.00–14.00, Heidi Nikkilä
11 t, Kurssimaksu 27,00 €
Villiyrtit ovat luonnon omaa superfoodia! Opi tunnistamaan parhaimmat villiyrtit ja hyödyntämään nii-
tä kotikeittiössä. Kurssilla tutustutaan villiyrttien tunnistamiseen, poimintaan ja hyötykäyttöön. Teem-
me retken lähiluontoon ja kokeilemme yrttien käyttöä ruoanlaitossa ja säilönnässä. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Ympärivuotinen kaupunkiviljely -hankkeen kanssa.

6105101,	Metsästäjäkurssi,	syksy,	Keminmaa
Keminmaan kirjasto/auditorio, Väylätie 6
9.–16.8.2021, Ma 18.00–20.30, Ti 18.00–20.30, Ke 18.00–20.30, To 18.00–20.30, Ville Keloneva
12 t, Kurssimaksu 30,00 €
Yhteistyössä Keminmaan Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Metsästäjän oppaan lukemisen ja koulutuksen 
osallistumisen myötä kurssilaiset saavat hyvät mahdollisuudet läpäistä metsästäjätutkinto. Metsästäjäkurssin 
aiheet ovat: metsästyslainsäädäntö, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eettinen ja kestävä metsäs-
tys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät sekä saaliin 
käsittely. Metsästäjätutkintoon voi osallistua myös ilman kurssille osallistumista. Kirjallinen koe ma 16.8.2021.

6105280,	Metsästäjäkurssi,	syksy,	Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
2.–6.8.2021, Ma 18.00–20.30, Ti 18.00–20.30, Ke 18.00–20.30, To 18.00–20.30, Pe 18.00–19.00, Olavi 
Jestilä, Kari Alatossava, Ville Viitanen ja Kari Kokkonen
13 t, Kurssimaksu 30,00 €
Yhteistyössä Tervolan Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Oppikirjana on Metsästäjän opas.
Kurssina aikana käydään läpi seuraavat aiheet: metsästyslainsäädäntö, eettinen ja kestävä metsästys., 
lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, pyyntivälineet ja menetelmät, saaliin käsittely, aseet ja 
patruunat metsästyksessä sekä metsästyksen turvallisuus.
Kurssi on metsästäjätutkintoon valmentava. Tentteihin voi osallistua myös ilman koulutusta. Mikäli 
osallistut vain tenttiin, ilmoittaudu kurssille ja kirjoita lisätietoa järjestäjille kohtaan ”Osallistun vain 
tenttiin”. Kirjallinen koe pe 16.4.2020. Tenttimaksu 20€.

6105282,	Riista-	ja	kalakurssi,	9-12v.,	syksy,	Tervola				Uusi	kurssi!
Ossauksen uimaranta/laavu, Ossauksentie 240
25.8.–22.9.2021, Ke 17.00–18.30, Ville Viitanen
10 t, Kurssimaksu 24,00 €
Yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Kurssilla opetellaan erätaitoja, kuten tulien 
tekemistä ja suunnistusta. Yhtenä kertana käydään ampumaradalla ja kokeillaan ampumista eri aseilla. 
Tutustutaan riistan- ja kalantutkimukseen, riistanhoitoon, metsästykseen, vapa- ja pyydyskalastukseen 
sekä vieraillaan kalanviljelylaitoksella. Opetus tapahtuu ulkona, joten huolehdi säänmukaiset varus-
teet. Tervolan riistanhoitoyhdistys kustantaa osallistujille kompassit.
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Näyttämötaiteet	ja	teatteri
1102460,	Commedia	dell’arte-	naamioteatteri,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
18.–23.10.2021, Ma 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15, To 17.00–20.15, Pe 17.00–20.15, La 17.00–20.15, 
Laura Nuuttila
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla sukelletaan Italiassa 1500 -luvulla syntyneeseen improvisaatioteatteriin ja Commedia dell’arte 
naamioiden maailmaan. Kurssilla opitaan perusteet naamioista ja niiden käyttätarkoituksista. Käymme 
läpi Commedia dell’arte- teatterin tunnetuimmat hahmot ja syvennymme fyysisen teatterin ihmeelliseen 
maailmaan. Osallistujat oppivat kommunikoimaan naamioiden avulla sekä kehittämään fyysistä ilmaisua 
sekä yleisön ja näyttelijän välistä vuorovaikutusta. Harjoittelemme mustissa/tummissa treenivaatteissa.

1102461,	Eleistä	energiaa,	kevät,	Kemi			Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, Toivolankatu 6, Kemi
12.–14.5.2022, To 16.15–19.30, Pe 16.15–19.30, La 16.15–19.30, Laura Nuuttila
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tämä kolmen päivän työpaja keskittyy kehon elekielen tutkimiseen ja käyttämiseen osana ilmaisua. 
Tutustumme eleisiin sanattomana kommunikoinnin välineenä teatterin lavalla sekä tutustumme aktiivista 
kommunikointia tukeviin harjoitteisiin. Käymme läpi italian kulttuuriin vahvasti kuuluvia eleitä ja käytäm-
me niitä ele- ja liikesarjojen luomisessa. Työpajan tavoite on löytää selkeyttä kommunikointiin sekä tutkia 
kehon potentiaalia kommunikoinnin välineenä ele-, liike- ja teatteri-ilmaisun harjoitteiden kautta. Työpaja 
pyrkii välittämään eleiden ja fyysisten harjoitteiden avulla perustan, jonka avulla osallistuja voi löytää 
omaan lavaläsnäoloonsa lisää energiaa sekä sitä tukevia tekijöitä. Työpaja tähtää osallistujan kehon tunte-
muksen laajentamiseen. Osallistujat tutustuvat kehon fyysisiin harjoitteisiin niin ryhmässä kuin yksilönä. 
Kurssi keskittyy sanattomaan ilmaisuun, mutta tutkimisen välineenä käytämme myös tekstiä fyysisen 
ilmaisun tukena. Osallistujat työskentelevät mm. suhteessa tilaan ja toisiinsa luomalla eri elesarjoja eri 
energian ja liikkeen laaduissa. Kurssilla avaamme kehon fyysisen toiminnan ja intention suhdetta. 

1102411,	Rohkeuskurssi	(lyhytkurssi),	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Sauvosaaren koulu, kellariteatteri, Koulukatu 11
2.–30.10.2021, La 11.00–14.00, Tatja Hirvenmäki
14,68 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssin aikana kasvatamme rohkeutta ja vahvistamme itseilmaisua. Kurssilla opiskelemme, teatte-
ripedagogiikan avulla, esiintymistaitoja ja harjoittelemme esiintymis- ja vuorovaikutustilanteita. Ei 
opetusta 23.10.

Terveys	ja	terveydenhuolto
6101410,	Ääniklinikka	-johdantokurssi	äänen	vapauttamiseen,	Kemi			Uusi	kurssi!
Toimipaikka avoin
27.11.–4.12.2021, La 16.00–16.45, Karhi Tiia
2 t, Kurssimaksu 24,00 €
Ääniklinikalla kannustetaan rohkeaan äänenkäyttöön ja ilmaisuun, sekä tuotetaan erilaisia ääniä 
itselle sopivalla voimakkuudella. Opettajille, laulajille, luennoitsijoille ja muille äänellä työskentelevil-
le, esiintymistä ja yleisölle puhumista jännittäville, ja sinulle, joka haluat vapauttaa omaa ääntä. Ota 
mukaan vesipullo ja halutessa villasukat/sisätossut.
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6101411,	Ääniklinikka	-syventävä	kurssi	äänen	vapauttamiseen,	Kemi			Uusi	kurssi!
Toimipaikka avoin
22.–29.1.2022, La 16.00–16.45, Karhi Tiia
2 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kinesiologisella ääniklinikalla hyödynnetään kiinalaisen lääketieteen oppia viidestä elementistä, tuo-
tetaan kuhunkin meridiaaniin ja elimeen liittyviä ääniä, sekä ilmaistaan tunnetiloja äänen ja kehon-
kielen avulla. Opettajille, laulajille, luennoitsijoille ja muille äänellä työskenteleville, esiintymistä ja 
yleisölle puhumista jännittäville, ja sinulle, joka haluat vapauttaa omaa ääntä ja kokea äänen tasapai-
nottavat vaikutukset kokonaisvaltaisesti. Ota mukaan vesipullo ja halutessa villasukat/sisätossut.

Tanssi
Itämainen	ja	latinalainen	tanssi

1158411,	Itämaisen	tanssin	välineet	tutuksi,	kevät,	kesä,	hybridi,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
25.4.–13.6.2022, Ma 17.00–18.30, Viktoria Karvonen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssi on tarkoitettu itämaisen tanssin perusliikkeet jo hallitseville ja liikeyhdistelmät tunteville. Ope-
tellaan ison huivin tekniikka, tanssikeppi ja zilli- tekniikkaa sekä helppoja liikesarjoja. Voit osallistua 
kurssille joko paikan päällä tai verkossa. Tarpeen vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.

1158412,	Itämaisen	tanssin	lumoava	viikonloppu,	kevät,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
20.–21.5.2022, Pe 18.00–20.00, La 10.00–14.15, Viktoria Karvonen
7,33 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Itämainen tanssi on kaikkien naisten tanssi. Kurssilla tutustutaan itämaisen tanssin perusliikkeisiin ja 
eri tanssityyleihin (estradi, balladi, saidi jne.) ja kokeillaan eri tanssivälineitä (huivi, keppi). Itämainen 
tanssi sopii eri-ikäisille ja erimuotoisille naisille. Tule rohkeasti ja antaudu itämaisen tanssin lumoihin!

1158415,	Karnevaalisamba,	alkeet,	syksy,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
7.9.–26.10.2021, Ti 19.15–20.15, Helvi Seppälä
10,64 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tunnilla opettelemme brasilialaisen samban perusteita. Tunti on tarkoitettu kaikille, ei tarvita tanssillista 
taustaa. Kurssilla opit samban perusteiden lisäksi myös paljon tanssin perustekniikasta yleisesti. Tämä 
on tosi hyödyllistä jos haluat oppia tanssimaan sambaa koko kehollasi. Lämmittelyssä käymme kaikki 
kehon osat läpi, Tekniikkaosuudessa mm lantiotekniikkaa, käsien liikkeet, keskivartalon liikkeet, jalkojen 
asennot, ryhti, kehonhallintaa, tasapaino ym tärkeät osa-alueet. Lopussa venytellään. Musiikkina bras-
simusiikkia. Opetellaan samalla helppoja askelkuvioita joista kokoamme pienen koreografian. Tanssim-
me paljon samba no pèta (samban perusliike). Samba on hyvää kuntoilua ja tuo valoa ja iloa päivääsi. 
Tunnilla tanssitaan sukat jalassa, paljain jaloin tai tossuissa.

Lavatanssi

1147241,	Lavatanssin	perusteet,	syksy,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
7.9.–5.10.2021, Ti 17.30–18.30, Tarja ja Eero Viinamäki
6,65 t, Kurssimaksu 24,00 €
Jokainen tunti alkaa tanssin perusaskeleiden opettelusta, et tarvitse ennakko-osaamista. Voi ilmoittautua 
yksin tai parin kanssa, otamme ryhmään yhtä monta viejää ja seuraajaa. Parin kanssa ilmoittautuen pää-
set varmasti mukaan. Paritta ilmoittautuneille lähetämme tiedon mukaan pääsystä ennen kurssin alkua.
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1147242,	Lavatanssin	alkeisjatko,	syksy,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
7.9.–5.10.2021, Ti 18.35–19.35, Tarja ja Eero Viinamäki
6,65 t, Kurssimaksu 24,00 €
Alkeisjatkokurssi kertaa ja vahvistaa perusteita. Helpohkoja kuvioita sekä vientiä ja seuraamista, 
Opimme myös uusia tanssilajeja ja etenemme ryhmän edistymisen mukaan. Tanssistasi tulee sujuvaa 
ja helppoa. Voi ilmoittautua yksin tai parin kanssa, otamme ryhmään yhtä monta viejää ja seuraajaa. 
Parin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mukaan. Paritta ilmoittautuneille lähetämme tiedon mu-
kaan pääsystä ennen kurssin alkua.

1147243,	Lavatanssin	jatkokurssi,	syksy,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
7.9.–5.10.2021, Ti 19.45–20.45, Tarja ja Eero Viinamäki
6,65 t, Kurssimaksu 24,00 €
Jatkokurssilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan kuvioiden variointia, saadaan vink-
kejä musiikintulkintaan, syvennetään parityöskentelyä ja tanssiteknisiä asioita. Voi ilmoittautua yksin 
tai parin kanssa, otamme ryhmään yhtä monta viejää ja seuraajaa. Parin kanssa ilmoittautuen pääset 
varmasti mukaan. Paritta ilmoittautuneille lähetämme tiedon mukaan pääsystä ennen kurssin alkua.

1147244,	Lavatanssipaketti,	syksy,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
7.9.–5.10.2021, Tarja ja Eero Viinamäki
Kurssimaksu 40,00 €
Voit osallistua yhteen tai useampaan osioon.
Voit myös osallistua kaikille osioille klo 17.30-20.45. Koko illan kurssimaksu 40,00 €.
Jokainen tunti alkaa tanssin perusaskeleiden opettelusta ja aiempaa tanssikokemusta ei tarvita.
Klo 17.30-18.30 Lavatanssin perusteet.
Klo 18.35-19.35 alkeisjatkokurssi kertaa ja vahvistaa perusteita. Helpohkoja kuvioita sekä vientiä ja 
seuraamista.
Klo 19.45-20.45 Jatkokurssilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan kuvioiden varioin-
tia, saadaan vinkkejä musiikintulkintaan, syvennetään parityöskentelyä ja tanssiteknisiä asioita.
Kursseilla edetään ryhmän ehdoilla ja toiveita kuunnellen. Voi ilmoittautua yksin tai parin kanssa, 
otamme ryhmään yhtä monta viejää ja seuraajaa. Parin kanssa ilmoittautuen pääset varmasti mu-
kaan. Paritta ilmoittautuneille lähetämme tiedon mukaan pääsystä ennen kurssin alkua.

Kuntoliikunta	ja	muu	liikunta

1155422,	Fyysinen	ilmaisu,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
8.–9.1.2022, La 10.00–13.15, Su 10.00–13.15, Ida Teeri
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tehdään kehollisia ilmaisuharjoitteita ryhmässä, pareittain ja yksilönä. Opiskelun tavoitteena 
on löytää ja vahvistaa kehollisen heittäytymisen riemu, lisätä omaa kehotuntemustaan sekä lisätä 
itsevarmuutta esiintymistilanteessa. Harjoitteita puretaan keskustellen ja jakaen, kurssin aikana teh-
dään demoja - ”harjoitustöitä”, joita näytetään toisille.
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8010420,	Tutustu	golfiin,	kesä,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin Golf Klubi, Jungonkatu 2
28.5.–18.6.2022, La 14.00–15.30, Markku Särkipaju
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Mitä tarkoittaa reiän par, chippi, pitchi tai tasoitus? Entäpä miten bunkkerilyönti eroaa tavallisesta 
golflyönnistä? Tutustu golfiin -kurssilla opit golfin perusteet ja saat tietoa mm. golfin harrastamisesta 
ja golfin terveysvaikutuksista.

8006202,	Kuntosali	+	venytys,	syksy,	Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
9.9.–9.12.2021, To 19.15–20.00, Janika Nousiainen
12 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tehdään monipuolisia harjoitteita omalla keholla ja lisävastuksilla (hiit, tabata, kiertoharjoittelu, paik-
kaharjoittelu jne.). Tule mukaan rohkeasti. Sopii niin alkajille kuin pidempään salimaailmassa käyneille. 
Ryhmä ei kokoonnu 21.10. (syysloma) sekä 18.11.

8002210,	Monipuolinen	omankehonpainoharjoittelu,	syksy,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–14.11.2021, Su 13.15–14.15, Sebastian Harpela
13,30 t, Kurssimaksu 27,00 €
Harjoituksissa kehitetään lihasvoimaa, kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta sekä vähän sirkuste-
lutaitoja. Kurssilla jokainen saa haastaa itseään juuri omalle tasolleen sopivilla asteittain vaikeutuvilla 
liikkeillä. Liikkeet tai sarjat käydään läpi ohjaajajohtoisesti ennen harjoittelun aloittamista. Vastuksena 
käytetään pääsääntöisesti omaa painoa, mutta myös kahvakuulia, käsipainoja ja painoliivejä. Muita 
välineitä ovat vatsarullat (abroller), käsinseisontatapit, puolapuut, renkaat (katosta roikkuvat), kepit, 
erilaiset korokkeet, tasapainolaudat (rolabola), jumppapallot ja vastuskuminauhat. Alle 16 vuotiaiden 
kurssimaksu 24 €. Alaikäraja 15 v. 10 kerran kurssi syksyn aikana. Ei opetusta 24.10.

Tanssiliikunta

1155425,	BellydanceFitness,	kevät,	kesä,	hybridi,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
28.4.–16.6.2022, To 18.00–19.00, Viktoria Karvonen
9,31 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tanssillista liikuntaa itämaisen musiikin tahdissa. Itämaisen tanssin liikkeet vahvistavat keskivartalon- 
ja lantionpohjanlihaksia sekä lisäävät selkärangan ja hartioiden liikkuvuutta. Liikesarjojen opettelu 
kehittää muistia ja koordinaatiota. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. Tarpeen 
vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Ei opetusta 26.5.

1155430,	BellydanceFusion,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
3.–4.12.2021, Pe 18.00–20.00, La 14.00–18.15, Viktoria Karvonen
7,33 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Fusion on eri tyylien sekoitusta. Kurssilla sekoitetaan perinteiset itämaisen tanssin liikkeet moderniin 
musiikkiin, esim. tunnettuun joululauluun osallistujien valinnan mukaan. Perjantaina käydään läpi 
perusliikkeet ja lauantaina opitaan helppo koreografia. Tule rohkeasti mukaan ja kokeile jotain uutta!
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Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
20.4.–22.6.2022, Ke 18.00–19.00, Viktoria Karvonen
11,97 t, Kurssimaksu 27,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavis-lavatanssijumppa on hauska ja helppo liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja 
jumpan kombinaatioon. Se on tanssillista liikuntaa lavatanssimusiikin tahtiin. Lavis sopii kaikille, sinne 
ei tarvita paria eikä erityistä tanssitaustaa. Tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että 
mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. 
Tarpeen vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.

Valokuvaus
3404401,	Valokuvauksen	perusteet	1,	syksy,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
2.10.–20.11.2021, La 10.00–14.15, Taru Mäkimartti
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Opi valokuvauksen perusteita käytännöllisellä kurssilla erilaisten tehtävien avulla. Kurssi soveltuu 
vasta-alkajille, sekä jo jonkin verran kuvanneille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Kurssi sisäl-
tää monipuolisia käytännönharjoituksia, joissa opetellaan askel kerrallaan kameran ominaisuuksia, 
sommittelua ja eri kuvaustilanteita. Kurssilla opit hyviä luovuuden perustekniikoita, jotta voit pa-
remmin vangita mielenkiintoisia hetkiä, tunnelmia ja tarinoita kamerallasi. Kurssipäivien aiheet ja 
päivät: 2.10., 9.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 20.11. Yleistä valokuvauksesta ja kamerasta 2. Kuvauksen 
perusasiat: valo, varjo ja sommittelu 3. Kuvauksen perusasiat: pyhä kolminaisuus 4. Lemmikkikuvaus 
5. Maisema- ja luontokuvaus 6. Valomaalaus Syyslomaviikolla 42 ja pyhäinpäivänä 6.11. ei pidetä 
tunteja

3404402,	Valokuvauksen	perusteet	2,	kevät,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
12.2.–2.4.2022, La 10.00–14.15, Taru Mäkimartti
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Opi valokuvauksen perusteita käytännöllisellä kurssilla erilaisten tehtävien avulla. Kurssi soveltuu 
vasta-alkajille, sekä jo jonkin verran kuvanneille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Kurssi sisältää 
monipuolisia käytännönharjoituksia, joissa opetellaan askel kerrallaan kameran ominaisuuksia, som-
mittelua ja eri kuvaustilanteita. Kurssilla opit hyviä luovuuden perustekniikoita, jotta voit paremmin 
vangita mielenkiintoisia hetkiä, tunnelmia ja tarinoita kamerallasi. Kurssipäivät: 12.2., 19.2., 26.2., 
19.3., 26.3., 2.4. Aiheet: 1. Yleistä valokuvauksesta ja kamerasta 2. Kuvauksen perusasiat: valo, varjo, 
sommittelu ja pyhä kolminaisuus 3. Tuotekuvaus 4. Makrokuvaus 5. Henkilökuvaus 6. Kaksoisvalotus 
ja camera obscura Viikolla 9 ja 10 ei pidetä tunteja.

3404101,	Omat	kuvat	käyttöön	-	Valokuvan	muokkausta	helposti	-	lyhytkurssi,	syksy,	Keminmaa				
Uusi	kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
20.–30.9.2021, Ma 11.00–12.30, To 11.00–12.30, Marjo Pitko
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tämän valokuvapajan tavoitteena on tutustua helposti valokuvan muokkaukseen joko älykännykällä 
tai tabletilla. Pajassa opitaan käyttämään omaa älylaitetta ja sen kuvanmuokkaus mahdollisuuksia. 
Mukaan tarvitaan oma älylaite, jossa on verkkoyhteys ja laitteella otettuja kuvia. Opetus osittain yksi-
löohjauksena. Tiedustelut p. 040 544 4572.
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LUKUVUODEN	PITUISET	KURSSIT
ESITTÄVÄ	TA

ID
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Sanataide
1106401,	Luova	kirjoittaminen,	Kemi
Tullimakasiini, Kauppakatu 27
5.9.–28.11.2021, 16.1.–24.4.2022, Su 11.00–15.00, Kimmo Hirvenmäki
69 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena.
Kurssilla uppoudutaan luovan kirjoittamisen ihmeellisen maailmaan. Tutustutaan tarinan ja juonen 
rakenteisiin, pohdiskellaan erilaisia tyylilajeja, haetaan asettelun ja ajatuksen selkeyttä - ja ennen 
kaikkea inspiroidutaan toisten kurssilaisten tuotoksista ja ihmetellään luovan kirjoittamisen rajatto-
mia mahdollisuuksia. Kurssi kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoontumispäivät sunnuntaisin 
5.9., 19.9., 17.10., 28.11., 16.1., 13.2., 13.3., 24.4. Lisäksi opettaja antaa henkilökohtaista palautetta 
kurssin aikana kehittyvistä teksteistä.

1106402,	Omaelämäkerran	kirjoittaminen	2,	Kemi
Tullimakasiini, Kauppakatu 27
12.9.–21.11.2021, 9.1.–10.4.2022, Su 15.00–18.15, Kimmo Hirvenmäki
32 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena.
Jatkokurssi viime vuoden mukana olleille SEKÄ heille, jotka kokevat olevansa jo pidemmällä elä-
mäkertansa kirjoittamisessa. Kurssilla potkitaan toisiamme kohti valmiimpaa tuotosta, keskitytään 
suurempiin kaariin ja kokonaisuuksiin, sekä kaivaudutaan vielä syvemmälle oman kirjoittamisen 
mahdollisuuksiin. Kurssi kokoontuu syyslukukaudella: 12.9., 26.9., 24.10. ja 21.11. Kurssi kokoontuu 
kevätlukukaudella: 9.1., 6.2., 6.3. ja 10.4.

1106101,	Omaelämäkerran	kirjoittaminen	1,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
12.9.–21.11.2021, 9.1.–10.4.2022, Su 11.00–14.15, Kimmo Hirvenmäki
36 t, Kurssimaksu 40,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena.
ALOITTAVA RYHMÄ. Kurssilla tutkitaan eri keinoin omaa menneisyyttä, itselle tärkeitä suuria ja pieniä 
tarinoita. Muistoihin mennään vaikkapa esineiden, kuvien tai aistimusten kautta. Elämäkertakirjoitta-
misen eri muotoja tutkitaan, itselle parasta tapaa etsien. Kurssi etenee rauhalliseen tahtiin, kertoillen 
ja kirjoitellen. Yhteisissä kuukausittaisissa tapaamisissa jaetaan kokemuksia ja saadaan eväitä jatkaa 
omaa elämän kertomusta eteenpäin. Kurssi kokoontuu syyslukukaudella: 12.9., 26.9, 3.10., 24.10. ja 
21.11. Kurssi kokoontuu kevätlukukaudella: 9.1., 6.2., 6.3. ja 10.4.

1106200,	Sanataidesunnuntai,	Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
19.9.–28.11.2021, 16.1.–17.4.2022, Su 13.00–15.30, Virpi Peitso
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssi sisältää monipuolisia kirjoittamis- ja lukuharjoituksia, joiden tuotoksia ja tunnelmia jaetaan ryh-
mäläisten kesken. Opetuspäivät syksyllä 19.9., 10.10, 7.11., 28.11. ja keväällä 16.1., 13.2., 20.3. ja 17.4.
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Historia
1301403,	Kivikon	muistot	talteen,	Kemi			Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7, Kemi
6.9.–15.11.2021, 10.1.–4.4.2022, Ma 18.00–19.30, Matti Ylipiessa
24 t, Kurssimaksu 0,00 €
Kivikko on ollut Kemin värikkäintä kulmaa, mutta siitä on vain vähän pantu paperille. Ryhmässä kerä-
tään tietoja, valokuvia ja muistelmia Kivikon asukkaista, heidän arjestaan, Kivikon taloista ja elämästä 
niissä. Tarkoituksena on koota aineistosta myöhemmin kaupunginosakirja. Tule jakamaan muistosi. 
Kokoontuminen lukuvuoden joka toinen viikko maanantaisin.

Yhteiskunnalliset	aineet
1306401,	Naisten	yhteiskunnallinen	opintopiiri,	Kemi
Hepolan koulu, Satamalehdontie 2, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 16.30–18.30, Vuokko Kääriäinen
69,42 t, Kurssimaksu 60,00 €
Keskustelua ja alustuksia naisia kiinnostavista yhteiskuntaa ja perhettä koskevista aiheista. Vierailevia 
luennoitsijoita, teatteri- ja tutustumiskäyntejä. Mahdollisesti opintomatka keväällä. Iloista yhdessä-
oloa. Ei opetusta 19.10.

1306402,	Miesten	porinakerho,	Kemi
Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022, Ti 12.00–13.30, Seppo Suopajärvi
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja alustuksista. Käydään tutustumiskohteissa vierailuilla. Ei 
opetusta 16.11.

1306403,	Hyvän	mielen	kerho,	Kemi
Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 13.00–15.00, Vuokko Kääriäinen
69,42 t, Kurssimaksu 60,00 €
Keskusteluja ja alustuksia ajankohtaisista yksilöä ja yhteiskuntaa koskevista aiheista. Vierailevien 
asiantuntijoiden esitelmiä, teatteri- ja tutustumiskäyntejä. Iloista yhdessäoloa. Ei opetusta 21.10.

198401,	Urheilutietäjät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, Kirjaston opintosali, 2. krs, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022, Ti 18.00–19.30, Seppo Suopajärvi
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Urheilutietäjät kisaavat leikkimielisesti viikottain parhaan urheilutietäjän tittelistä. Tarkoitettu koke-
neemmalle, urheilua ja sen taustoja, historiaa ja tietoutta jo aiemmin ahmineille aikuiselle. Toki ukin 
tai mummin apuna voi olla nuorempiakin tulevia tietäjiä. Ei opetusta 16.11.
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Kielten	linjat	ja	tasoluokitus
Iltapäivän	seniorilinja
Leppoisasti kertaillen etenevä linja senioreille, jotka haluavat käyttää vapaa-aikaansa hyödyllisesti, 
pitää itsensä ja aivonsa virkeinä tai haaveilevat sellaisen kielitaidon hankkimisesta, että tulevat autta-
vasti toimeen ulkomaanmatkoilla.

Harrastuspohjainen	linja	(slower	line)
Rauhallisesti ja kertaillen etenevä linja kielten harrastajille, jotka haluavat saada rohkeutta ilmaista it-
seään. Linjan kurssit on tarkoitettu myös niille, jotka haluavat opiskella kieliä aivotoiminnan virkeänä 
pitämiseksi ja edistääkseen sosiaalista hyvinvointiaan.

Käytännön	linja	(more	intensive	line)
Reippaasti etenevä linja niille, jotka ovat aikaisemmin opiskelleet kieltä ja tarvitsevat sitä käytännön tar-
peisiin, esim. työelämässä. Kursseilla aktivoidaan ja kehitetään kielitaitoa sekä syvennetään kielioppia 
monipuolisesti, vaihtelevalla ja hauskalla tavalla. Opetus mahdollisimman paljon opetettavalla kielellä.

Erikoiskurssien	linja
Erityisaiheisia kursseja, toisissa edetään perinteisellä tavalla esim. kerran viikossa, toiset toteutetaan 
intensiivisinä lyhytkursseina.

Suggestopedinen	linja
Kursseilla aktivoidaan intensiivisesti aikaisemmin saavutettua kielitaitoa. Kannustavassa ilmapiirissä 
laajennetaan sanavarastoa sekä kehitetään kommunikointitaitoja näkemällä, kuulemalla ja tekemällä. 
Oppimisen tukena käytetään musiikkia, rentoutusta ja erilaisia aktiviteetteja.

Englannin opiskelijat Skotlannissa keväällä 2019.
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KIRJAT	KIERTOON!
Jos haluat myydä Kivalo-opiston kursseilla käytössä olevan kielten oppikirjan  

uusiokäyttöön, tuo se opiston toimistoon välitettäväksi uudelle käyttäjälle  
viimeistään	to	26.8.2021.

Kielikurssien	tasomäärittely

Taso	0:	Opiskelija ei ole koskaan aikaisemmin opiskellut ko. kieltä.

Taso	1:	Kielitaito riittää yksinkertaisemmista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista selviämiseen. 
Ymmärtää aiheen lehtiartikkelista tai tuttua asiaa käsittelevästä keskustelusta. Tuntee jonkin verran
kielen perusteita.

Taso	2: Kielitaito riittää yksinkertaisten suullisten ja kirjallisten rutiinitehtävien hoitamiseen. Sanakir-
jan avulla saa selvän yksinkertaisista viesteistä ja ilmankin ymmärtää aiheen ja pääasiat. Kielitaidon 
rajalli-suus aiheuttaa kuitenkin usein ymmärtämisongelmia ja väärinkäsityksiä.

Taso	3: Kielitaito riittää tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa selviämiseen, 
mutta uudet tilanteet aiheuttavat vaikeuksia viestinnässä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja saa 
yleensä selvää helpon tekstin, esimerkiksi lyhyen lehtiartikkelin pääasioista.

Taso	4: Selviytyy tutuista puhetilanteista kohtalaisen hyvin, osaa tehdä jonkin verran aloitteita, 
mutta pysyy mieluummin tarkkailevana osapuolena. Pystyy myös huolehtimaan työhön ja vapaa-ai-
kaan liittyvästä rutiinikirjoittamisesta. Tuntee enemmän sanastoa kuin pystyy käyttämään. Äidin-
kielen ja/tai muiden vieraiden kielten vaikutus on vielä melko tuntuva ja sujuvuudessa esiintyy 
puutteita. Saattaa joskus tarvita sanakirjaa tavallisen tekstin, esimerkiksi lehtiartikkelin pääasioiden 
ymmärtämiseen.

Taso	5:	Selviytyy hyvin tutuista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista sekä työssä että vapaa-
aikana. Pyrkii kielenkäytössään aloitteellisuuteen. Virheet haittaavat vain joskus viestien ymmärtä-
mistä, mutta kieli ei aina ole kovin sujuvaa tai luontevaa ja äidinkielen tai muiden vieraiden kielten 
vaikutus tuotoksessa on ilmeinen. Ymmärtää tavallista kuultua ja luettua kieltä ja joutuu vain harvoin 
turvautumaan toistopyyntöön tai sanakirjaan.

Opetus	tapahtuu	pääsääntöisesti	suomen	kielellä.
Katso	myös	verkkokurssit	oppaan	alkupuolelta.

Lisätiedot kaikista kielikursseista opettaja Elizabeth Lattu puh. 040 578 7196.
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Suomi/Finnish
1201414,	Let´s	Talk	in	Finnish,	KEMI				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
4.10.–17.11.2021, 17.1.–2.3.2022, Ma 18.00–19.30, Ke 18.00–19.30, Ilona Arttijeff
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Text Book: Oma suomi 1 - Suomea aikuisille, kpl 1 alkaen. Would you like to learn to speak Finnish? 
A beginner’s Finnish course with the emphasis on developing oral skills and learning Finnish cultural 
habits in order to manage in the everyday situations of daily life. TASO 0.

Englanti

Iltapäivän	seniorilinja

1203401,	Englantia	iltapäivällä	senioreille	1,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.30–18.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 1, kpl 1-6. Leppoisasti kertaillen etenevä alkeiskurssi on tarkoitettu niille 
englannin oppimisesta kiinnostuneille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet englantia. Jos haluat 
käyttää vapaa-aikasi hyödyllisesti, pitää itsesi ja aivosi virkeinä tai haaveilet sellaisen englannin taidon 
hankkimisesta, että tulet kielitaidollasi auttavasti toimeen ulkomaanmatkoilla, tämä kurssi sopii sinulle! 
TASO 0.

1203402,	Englantia	iltapäivällä	senioreille	3,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 12.00–13.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 1, kpl 11-12 ja Steps into English 2, kpl 1-3. Leppoisasti kertaillen etenevä 
jatko Englantia iltapäivällä 2 -kurssille ja niille, jotka ovat opiskelleet englantia pari vuotta. Kurssilla 
opitaan sellainen englannin kielen taito, että sillä tulee auttavasti toimeen ulkomaan matkoilla. Sa-
malla pidät itsesi ja aivosi virkeinä. Taso 1.

1203403,	Englantia	iltapäivällä	senioreille	5,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 16.00–17.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 2, kpl 7-10. Leppoisasti etenevä jatko Englantia iltapäivällä senioreille 4- kurs-
sille ja niille, jotka ovat opiskelleet englantia 3-4 vuotta. Kurssilla opitaan sellainen englanninkielen taito, 
että sillä tulee auttavasti toimeen ulkomaanmatkoilla. Samalla pidät itsesi ja aivosi virkeinä. Taso 1-2.

1203404,	Englantia	iltapäivällä	6,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 11.45–13.15, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 3, kpl 1-2. Leppoisasti etenevä kurssi niille, jotka osaavat englannin 
alkeet ja haluavat ylläpitää kielitaitoaan sekä niille, jotka haluavat elvyttää unohtuneita taitojaan. 
Tavoitteena lisätä rohkeutta ilmaista itseään englannin kielellä, oppia keskeisimmät rakenteet ja pe-
russanasto sekä aivotoiminnan virkistäminen. TASO 2.
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ET 1203405,	Englantia	iltapäivällä	9A,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 13.45–15.15, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 3, kpl 7-8. Leppoisasti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 8A -kurssille ja 
englantia muutaman vuoden opiskelleille. Virkistetään opittuja perusrakenteita sekä lisätään puhesu-
juvuutta hauskalla tavalla. Taso 2-3.

1203406,	Englantia	iltapäivällä	9B,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 16.15–17.45, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Steps into English 3, kpl 7-8. Rauhallisesti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 8B-kurssille 
tai useamman vuoden englantia opiskelleille, jotka osaavat englannin alkeet ja haluavat ylläpitää 
kielitaitoaan. Tavoitteena lisätä rohkeutta ilmaista itseään englannin kielellä. Taso 2-3.

1203407,	Englantia	iltapäivällä	15,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 14.45–16.15, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 3-4. Rauhallisesti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 14-kurssille ja 
niille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Tavoitteena on kehittää omakohtaista käytännön kielitaitoa, 
vankentaa rakenteiden hallintaa sekä laajentaa ja ajanmukaistaa sanavarastoa. Aiheina mm. ympäristö, 
uutiset ja me, tiedonvälitys. TASO 4.

1203408,	Englantia	iltapäivällä	17,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 13.30–15.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 7-8. Rauhallisesti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 16-kurssille ja 
niille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Tavoitteena on kehittää omakohtaista käytännön kielitaitoa, 
vankentaa rakenteiden hallintaa sekä laajentaa ja ajanmukaistaa sanavarastoa. Aiheina mm. kansa-
laistoiminta, vapaaehtoistyöt, luonto ja ulkoilmaelämä. Taso 4.

1203101,	Englantia	iltapäivällä	12,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 15.30–17.00, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 1-2. Rauhalliseen tahtiin etenevä jatkokurssi Englantia iltapäivällä 11 
-kurssille ja niille, joille perusrakenteet ovat jo tuttuja. Tavoitteena on kehittää omakohtaista käytän-
nön kielitaitoa, vankentaa rakenteiden hallintaa ja ajanmukaistaa sanavarastoa. Aiheina mm. kotiseu-
tu, asuinympäristö, opiskelu ennen ja nyt. Ei opetusta 18.10. Taso 3-4.

1203102,	English	at	Noon,	Keminmaa
Keminmaan lukio, lk 12 (2.krs), Käyntiosoite: Väylätie 6
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 12.00–13.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 3-4. Leppoisasti etenevä kurssi niille, joille englannin perusrakenteet ovat 
jo tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat rohkaisua ilmaista ja kehittää omakohtaista käytännön 
kielitaitoa sekä laajentaa ja ajanmukaistaa sanavarastoaan. Pääpaino suullisen ilmaisun aktivoimisessa 
ja ymmärrettävyydessä. Aiheet liikkuvat matkailussa ja jokapäiväisissä arkielämän tilanteissa, ympäristö-
asioista taiteeseen, työelämästä suomalaiseen luontoon ja uutisiin ja tiedonvälitykseen. Ei opetusta 22.10. 
Taso 3-4.

50



KIELET
Harrastuspohjainen	linja

1203411,	Kerrataan	vielä	2,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–19.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 1, kpl 3-6. Rauhallisesti etenevä kielitaidon ylläpito- ja kertauskurssi Ker-
rataan vielä 1 - kurssille ja niille, jotka hallitsevat kielen perusrakenteet ja haluavat kehittää kuullun 
ymmärtämistä, puheen sujuvuutta ja keskustelutaitoja. Aiheina mm. harrastukset ja matkailu. Taso 3.

1203412,	Kerrataan	vielä	4,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 18.00–19.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 1-2. Rauhallisesti etenevä kielitaidon ylläpito- ja kertauskurssi Ker-
rataan vielä 3- kurssille ja niille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Kehitetään kuullun ymmärtämistä, 
puheen sujuvuutta ja keskustelutaitoja. Aiheina mm. kotiseutu, asuinympäristö, opiskelu ennen ja 
nyt. Taso 3-4.

1203413,	Chatting	in	English!	1,	Kemi		
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 10.30–12.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: New Headway: upper-intermed. (4th ed.), kpl 1-2. Jatkoa Helppo keskustelu 6 -kurssin 
käyneille tai lukion oppimäärän suorittaneille. Vahvistetaan kielioppia ja keskustellaan ajankohtaisista 
aiheista. Opetus mahdollisimman paljon englanniksi. Taso 4-5.

1203103,	Englanti	VII,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.15–18.45, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: English for you, too. Book 3, kpl 5 alkaen. Jatkoa Englanti VI-kurssille. Rauhallisesti etenevä 
kurssi jo englantia muutaman vuoden opiskelleille. Syvennetään keskeisiä rakenteita ja laajennetaan 
sanavarastoa. Aiheina mm. kielen käyttötilanteet ravintolassa, matkailussa ja puutarhan hoidossa. 
Kieliopista konditionaali ja mielipiteen ilmaisu. Ei opetusta 20.10. Taso 2-3.

1203201,	Kerrataan	vielä	1,	Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.30–19.00, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Stepping Stones 1, kpl 1 alkaen. Rauhalliseen tahtiin etenevä kielitaidon ylläpito- ja ker-
tauskurssi niille, jotka hallitsevat kielen perusrakenteet ja haluavat kehittää kuullun ymmärtämistä, 
puheen sujuvuutta ja keskustelutaitoja. Aiheina mm. kielen oppiminen, maailmalla selviäminen, 
tutustuminen ja harrastukset. Ei opetusta 21.10. Taso 3.
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1203421,	Use	Your	English	5,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.15–19.45, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: New Headway: pre-intermed. (4th ed), kpl 10-12. Reippaasti etenevä jatko Use Your English 
4- kurssille ja peruskoulun oppimäärän omaaville. Tavoitteena on vahvistaa aiemmin opittuja rakenteita, 
laajentaa monipuolisesti sanavarastoa sekä innostaa keskustelemaan englanniksi, parantaa puhutun 
kielen kuullun ymmärtämistä ja puhesujuvuutta. Opetus mahdollisimman paljon englanniksi. Taso 3.

1203422,	Brush	Up	Your	English	5,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 16.15–17.45, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: New Headway: intermediate (4th ed), kpl 9-10. Jatkoa Brush Up Your English 4 -kurssin 
käyneille tai lukion oppimäärän omaaville. Reippaasti etenevällä kurssilla kehitetään puhevalmiutta 
ja keskustelutaitoa. Vahvistetaan kielioppiasioita. Tutustutaan arkipäivän elämään ja tapoihin eri 
kulttuureissa. Opetus mahdollisimman paljon englanniksi. Taso 4.

1203423,	Talking	With	Confidence	1,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 18.00–19.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: New Headway: up-intermed. (4th ed), kpl 1-2. This discussion course is intended for those 
of you who have a fairly good command of the English language. The aim is to offer the opportunity 
to enhance your communicative skills, broaden your vocabulary, revise grammatical structures and 
gain confidence in using English more fluently. Level 5.

Suggestopedinen	linja

1203441,	Say	it	in	English,	Please!	1,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
26.4.–31.5.2022, Ti 17.00–20.15, To 17.00–20.15, Elizabeth Lattu
40 t, Kurssimaksu 80,00 €
Opetusmateriaali opettajalta sisältyy kurssimaksuun. Suggestopedinen alkeiskurssi niille englannin 
kieleen hieman tutustuneille, jotka haluavat saada rohkeutta ilmaista itseään suullisesti. Opitaan 
iloisessa suggestopedia hengessä kieliopin perusrakenteita ja sanastoa, mm. preesens-aikamuoto, 
ajan ilmaisuja, omistusmuotoja. Aihepiireinä mm. tutustuminen, perhe, ystävät, koti ja pihapiiri. Ei 
opetusta to 26.5. Taso 0-1.

1203442,	Enjoy	Life	1,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
25.4.–25.5.2022, Ma 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15, Elizabeth Lattu
40 t, Kurssimaksu 85,00 €
Opetusmateriaali opettajalta sisältyy kurssimaksuun. Englannin suggestopedinen kurssi on tarkoitettu 
peruskoulun oppimäärän omaaville. Aktivoidaan suullista kielitaitoa, kerrataan perusrakenteita ja 
arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Aiheina mm. tervehdykset, henkilökohtaiset asiat, asuin- 
ja kaupunkiympäristö, oppiminen, ruokailu. Tutustutaan Iso-Britannian maahan ja kulttuuriin sekä 
harjoitellaan aivojumpan perusliikkeitä. Taso 3.
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Espanja
1207401,	Espanja	I,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 16.15–17.45, Lea Niskakoski
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: i Fantástico! 1, kpl 1-4. Espanjan alkeiskurssilla opiskellaan rauhalliseen tahtiin käytännön-
läheistä kieltä matkailijoille tutuissa asioimistilanteissa. Taso 0.

1207402,	Espanja	III,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.15–17.45, Lea Niskakoski
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: i Fantástico! 1, kpl 9-12. Kurssilla jatketaan rauhalliseen tahtiin opiskellen asiointia ja selviy-
tymistä matkailijoille tutuissa tilanteissa. Taso 1.

1207403,	Espanja	VI,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
8.9.–15.12.2021, 2.2.–4.5.2022, Ke 14.15–15.45, Marja Alaperä
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirjana Fantástico 3, kpl 1 alkaen. Käytännön puhetilanteita, kulttuuria ja sopivasti kielioppia. 
Uusina aikamuotoina harjoittelemme imperfektiä ja preteritiä. Luemme erilaisia tekstejä, kirjoitamme 
dialogeja ja kuuntelemme musiikkia. Taso 2. Ei opetusta 11.-22.10.

Italia

Harrastuspohjainen	linja

1208401,	Italia	VI,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
17.9.–3.12.2021, 21.1.–22.4.2022, Pe 14.15–16.45, Marina Tosi
42 t, Kurssimaksu 43,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: In Piazza 1, kpl 20-23. Rauhallisesti etenevä jatkokurssi Italia V -kurssille. Aktivoidaan 
suullista kielitaito, harjoitellaan, kerrataan ja kartutetaan keskeistä sanavarastoa arkipäivän tarpeisiin. 
Opetus joka toinen viikko. Taso 3.

Käytännön	linja

1208411,	Benvenuti	in	Italia	8,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
17.9.–3.12.2021, 21.1.–22.4.2022, Pe 17.00–19.15, Marina Tosi
42 t, Kurssimaksu 48,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Bella vista 2 - kappaleet 4-7. Nopeammin etenevä jatkokurssi. Kurssi on tarkoitettu useam-
man vuoden opiskelleille. Laajennetaan sanavarastoa, kerrataan perusrakenteita sekä harjoitellaan 
käytännön puhe- ja kuuntelutaitoja. Runsaasti suullisia harjoituksia. Lisäksi tapatietoutta ja kulttuuria. 
Opetus joka toinen viikko alkaen pe 17.9. Taso 4.
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1298421,	Japani	II,	hybridi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 17.45–19.15, Hiromitsu Kobayashi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: P. Matilainen & V. Serita: Michi, Tie japanin kieleen kpl 8 alkaen. Kurssi on tarkoitettu japanin 
kielen opiskelunsa aivan alusta aloittaville ja kielen kertausta kaipaaville. Tavoitteena on oppia helppoa 
arkipäivän tilanteissa tarvittavaa puhekieltä ja kieliopin perusasioita. Ei opetusta 22.10. Taso 0-1.

Kreikka

Harrastuspohjainen	linja

1298401,	Kreikka	IV,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.00–19.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirjat: ΕΠΙΚΟΙΝOΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1, sekä NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön (fraasikirja). 
Kirjat hankitaan opettajalta. Jatkoa Kreikka III -kurssille. Etenee rauhallisesti kirjan aihepiirejä matkai-
lua, ruokailua ja eri asumismuotoja seuraten. Uutena kielioppi aiheena tutustumme kertafutuuriin. 
Vahvistamme myös puhevalmiutta fraasikirjaa tukena käyttäen. Taso 1-2.

Käytännön	linja

1298411,	Ela	na	sou	po	!	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 16.00–17.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirjat: ΕΠΙΚΟΙΝOΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 sekä NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön (fraasikirja). 
Kirjat hankitaan opettajalta. Kurssilla kehitetään käytännön kielitaitoa. Vahvistetaan opittuja aikamuo-
toja ja kielioppiasioita. Uutena sijamuotona opitaan käyttämään genetiiviä. Teemoja ovat sosiaalinen 
kanssakäyminen, perhesiteet ja asumiseen liittyvät käsitteet. Fraasikirjaa käytetään laajentamaan 
keskustelun aihepiiriä. Taso 3.
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Ranska

Harrastuspohjainen	linja

1205401,	Ranska	3,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 16.30–18.00, Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Chez Olivier 1, kpl 10 alkaen (FINN LECTURA). Ranska 2-kurssin jatko, Kurssi soveltuu kieltä 
ja kielioppia jo tunteville, toki kertaamme myös paljon. Aiheina mm. kaupungilla, ruokaostoksilla sekä 
ravintolassa, koti ja asuminen, sään ilmaisut. Kielioppia: adjektiivien vertailu, y- ja en-pronominit, 
epäsäännöllisiä verbejä, eri pronomineja. Lisäksi ranskalaisia lauluja ynnä muuta kivaa! Jos joudum-
me siirtymään etäopetukseen, jokainen etätunti nauhoitetaan ja lähetetään kaikille kurssimaksun 
maksaneille. TASO 1.

1205402,	C’est	parfait!	-	Ranska	9,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.30–18.00, Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: C’est parfait! 3, kappaleet 1-4 (FINN LECTURA). Reippaasti etenevä jatko ranska 8-kurssille, 
soveltuu ranskan kieltä ja kielioppia jo melko hyvin tunteville. Aiheina mm. elämä Pariisissa, matkasta 
kertominen, talvi ja talviurheilu, sään ilmaisut. Kielioppia: tulevan ajan ilmaisuja, suorat ja epäsuorat 
objektipronominit, indikatiivi ja subjunktiivi. Lisäksi lauluja ym. kivaa lisämateriaalia! Jos joudumme 
siirtymään etäopetukseen, jokainen etätunti nauhoitetaan ja lähetetään kaikille kurssimaksun maksa-
neille. TASO 4.

Ruotsi
1202401,	Uppdatera	din	svenska,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–19.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Fullträff igen! + artikkeleita. Virkistä ruotsin kielen taitoasi innostavassa ja leppoisassa 
ilmapiirissä. Ylläpidä suullisen kielitaidon valmiuksia ja syvennä ja vahvista perustaitojasi autenttiseen 
materiaaliin perustuvien kielioppiharjoitusten avulla. Ei opetusta 18.10. Taso 3.

1202101,	Ruotsi	1,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 15.30–17.00, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Häng med 1, kpl 1- 3. Rauhallisesti etenevä alkeiskurssi aloittelijoille ja niille, jotka ovat 
joskus lukeneet ruotsia, mutta haluavat kerrata alkeet. Saat lisävarmuutta ja rohkaistut käyttämään 
ruotsin kieltä sekä työssä että vapaa-ajalla. Ei opetusta 21.10. Taso 0-1.
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Harrastuspohjainen	linja

1204401,	Saksa	I,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 16.30–18.00, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Hallo! 1, kpl 1- 4. Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria. Tarkoitettu sekä nuo-
rille että aikuisille. Rauhallisesti etenevä saksan kielen kurssi niille, jotka eivät ole opiskelleet kieltä 
aikaisemmin. Taso 0.

1204402,	Saksa	V,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 16.15–17.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Hallo! 2, kpl 3-6. Rauhallisesti etenevä jatkokurssi SAKSA IV:lle ja niille, jotka ovat opiskel-
leet saksaa n. 3-4 vuotta. Opitaan asiointia ja selviytymistä matkailijalle tutuissa tilanteissa. Taso 2.

Käytännön	linja

1204421,	Herzlich	willkommen!	4,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 18.15–19.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja syksy: Hallo! 2, kpl 9-12, kevät: Hallo! 3, kpl 1-2. Jatkokurssi Herzlich willkommen! 3 -kurssil-
le tai niille, jotka ovat opiskelleet aikaisemmin muutaman vuoden ja haluavat syventää saksankielen 
taitojaan. Soveltuu myös saksankielen perusteiden kertaajille. Kurssilla aktivoidaan kielitaitoa sekä 
kehitetään puhevalmiutta ja keskustelutaitoa. Taso 3.

1204422,	Reden	macht	Spaß!	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.15–19.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria. Kurssilla 
kehitetään ja aktivoidaan puhe- ja keskustelutaitoa tehokkaasti ja monipuolisesti hauskalla tavalla. 
Taso 3-4.

1204423,	Übung	macht	den	Meister!	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–19.30, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Ilmoitetaan myöhemmin. Jatkokurssi ”Übung macht den Meister” 8 –kurssille tai niille, jotka 
ovat lukeneet saksaa useampia vuosia. Kehitetään tehokkaasti puhevalmiuksia ja keskustelutaitoa. 
Taso 5.
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Venäjä

Harrastuspohjainen	linja

1206401,	Venäjä	II,	hybridi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.30–18.00, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Pora 1, kpl 4-6. Rauhallisesti etenevä jatko Venäjä I kurssille. Sopii aakkoset hallitseville. 
Aiheet: ruoka, työpaikasta kertominen, asiointi kahvilassa, kaupassa. Rakenteet: substantiivien ja 
adjektiivien monikko, liikeverbit ja konjugaatio, prepostitionaali ja akkusatiivi. Kurssi toteutuu sekä 
paikan päällä että etänä. Taso 0-1.

1206402,	Venäjä	VI,	hybridi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.15–19.45, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oppikirja: Pora 2, kpl 4-6 ja kertaus. Rauhallisesti etenevä jatko Venäjä V -kurssille. Vahvistetaan opit-
tuja asioita ja opiskellaan lisää perusrakenteita. Rakenteet: instrumentaali ja genetiivi, konditionaali ja 
konjunktiot. Aiheina mm. harrastukset ja vapaa aika, mielipiteen ilmaiseminen, juhlat ja onnittelemi-
nen, kulttuurisanasto. Tähän kurssiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Taso 2-3.

Käytännön	linja

1206410,	Venäjä,	keskusteluryhmä	-	Davaj	pagavarim!	hybridi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
11.9.–4.12.2021, 15.1.–23.4.2022, joka toinen viikko La 10.00–13.15, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 55,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä venäjän kurssi niille, jotka haluavat aktivoida opittuja 
rakenteita ja passiivista sanastoa. Kurssilla laajennetaan nykyvenäjän sanavarastoa ja harjoitellaan 
lyhyitä keskusteluja. Monistemateriaali opettajalta sisältyy kurssimaksuun. Taso 1-2. Voit osallistua 
kurssille joko paikan päällä tai verkossa.

1206411,	Kyrilliset	aakkoset	viikonlopun	aikana,	hybridi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
3.–4.9.2021, Pe 17.00–20.15, La 10.00–13.15, Viktoria Karvonen
8 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lyhytkurssin opetusmateriaali sisältyy kurssimaksuun. Kurssi sopii niille, jotka haluavat opiskella 
kyrilliset aakkoset nopealla aikataululla. Runsaasti lukuharjoituksia. Opiskellaan venäläiset aakkoset 
ja osallistuja voi helposti tulla mukaan lukuvuoden Venäjä II -kurssille, jonka oppikirja on Pora 1. Voit 
osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa.
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1298431,	Tukiviittomat	tutuksi	(alkeiskurssi),	Kemi
Syväkankaan koulu, luokka A111, Kulmatie 7, Kemi
6.9.–29.11.2021, Ma 18.00–19.30, Elisa Niva
24 t, Kurssimaksu 29,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssi on suunnattu tukiviittomista kiinnostuneille niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kurssia suunnitellaan 
mahdollisimman paljon osallistujien omista tarpeista käsin. Tavoitteena antaa valmiuksia ja rohkeutta 
kommunikoida viittomia käyttävien henkilöiden kanssa sekä kartuttaa viittomavarastoa. Opetus on 
rentoa, toiminnallista yhdessä oppimista. Ei opetusta 18.10.

1298432,	Tukiviittomat	vieläkin	tutummaksi	(jatkokurssi),	Kemi
Syväkankaan koulu, luokka A111, Kulmatie 7, Kemi
17.1.–11.4.2022, Ma 18.00–19.30, Elisa Niva
24 t, Kurssimaksu 29,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tällä kurssilla syvennymme hieman enemmän viittomien maailmaan. Kurssi on suunnattu henkilöille, 
jotka osaavat vähän tai jonkin verran viittomia. Kurssille voi tulla kertaamaan ja palauttamaan mie-
leen jo oppimiaan asioita, sekä tietysti kartuttamaan jo valmista viittomavarastoa. Kurssin toteutuk-
sessa opettaja ottaa huomioon ryhmän toiveet ja tavoitteet. Oppitunnit ovat luonteeltaan toiminnal-
lisia ja ne toteutetaan iloisella ja rennolla yhdessä oppimisen ajatuksella. Kurssille voi tulla mukaan, 
vaikka ei olisi käynyt aiemmin Kivalo-opiston tukiviittomien alkeiskurssia. Riittää, että osaa viittoa 
jonkin verran ja on motivoitunut oppimaan lisää. Ei opetusta 7.3

KOTI,	LUONTO	JA	YMPÄRISTÖ

Kotitalous

Lasten	ja	nuorten	kurssit

Lasten	kokkikursseja	lisää	lyhytkursseissa.

8102121,	Kokkikerho	9-11	v,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, Rovaniementie 31
9.9.–18.11.2021, 13.1.–7.4.2022, To 16.00–18.30, Satu-Minna Röyttä
40 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu 9-11 vuotiaille. Opetellaan 
keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja opetellaan 
käyttämään ruoanlaitossa tarvittavia koneita 
ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja 
välipaloja/ruokia/leivonnaisia. Materiaalimaksu 
laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi 
toteutuneiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja 
esiliina mukaan. Kerro mahdolliset erityisruoka-
valiot ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoonnu-
taan jtvko (parilliset viikot alkaen 9.9.2021). EI 
kokoontumista syys/talvilomaviikoilla 42 ja 10.
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Lasten	ja	nuorten	kuvataide	
1034401,	Kuvistiistai	7-13	v,	Kemi
Syväkankaan koulu, lk C 111, Kulmatie 7, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.00–18.30, Heidi Siirilä
52 t, Kurssimaksu 25,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään maalauksia, piirustuksia ja kolmiulotteisia teoksia. Piirustustekniikan opettelua ja rohkaisua 
omatoimiseen taiteen tekemiseen. Ei opetusta 19.10.

1034411,	Kuvataidepaja	Perhepottu,	Aikuinen-lapsiryhmäopetus,	Kemi,	Kemi
Kemin lyseon lukion kuvataideluokka, Meripuistokatu 22
9.9.–9.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 17.00–18.30, Kaija Saario
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssi soveltuu yli 2 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Yhdessä tekemisen riemua, väriä ja 
iloa. Kättentöitä maalaten, muovaillen ja rakentaen. Ilmoittaudu ryhmään aikuisen nimellä ja ilmoita 
osallistuvien lasten määrä. Materiaalit laskutetaan erikseen. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 21.10.

1034140,	Kuvataidepaja	Sinisiili,	Aikuinen-lapsiryhmäopetus,	Laurila,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.15–19.45, Kaija Saario
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssi soveltuu yli 2 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Yhdessä tekemisen riemua, väriä ja 
iloa. Kättentöitä maalaten, muovaillen ja rakentaen. Ilmoittaudu ryhmään aikuisen nimellä ja ilmoita 
osallistuvien lasten määrä. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 19.10.

1034344,	Päästä	Paperille	-	Sarjakuvakurssi	(7-11	vuotiaat)	syksy,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon virastotalo, Simon asema, yläkoulu
7.9.–7.12.2021, Ti 16.00–17.30, Sanna-Leena Vakkala
28 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssin tavoitteena on auttaa nuoria taiteilijoita pääsemään alkuun sarjakuvailmaisussa harjoitte-
lemalla perinteisiä tekniikoita: Kuinka luonnoksesta syntyy viimeistelty sarjakuvasivu tai -strippi? 
Kuinka sarjakuvan sankarista saa selkeän mutta mielenkiintoisen tyypin? Entä kuinka laaditaan 
helppolukuinen sarjakuvasivu? Millaisia tarinoita haluat kertoa? Kurssi alkaa oman hahmon 
suunnittelulla. Hahmo voi perustua piirtäjään tai sijoittua piirtäjän suosikki tv-sarjaan tai videope-
liin. Hahmosta piirretään mallikuvat edestä, takaa ja sivusta kiinnittäen huomiota mittasuhteisiin. 
Samalla mietitään, kuka tämä tyyppi on ja millaisiin seikkailuihin hän mahtaa joutua. Keskitytään 
kevyen luonnostelun ja rapsakan rajaustyylien harjoitteluun, ja suunnitellaan kiinnostavaa väritee-
maa ja yleistä estetiikkaa hahmon ympärille (hahmon repun sisältö, lempiesineet, erilaisia vaattei-
ta...) Seuraavaksi tutkitaan sarjakuvan käsikirjoitusta ja syvennytään onnistuneiden (ja vähemmän 
onnistuneiden) sarjakuvasivujen rakenteeseen: Minkä kokoisia ruutuja ja kuvia voidaan käyttää 
oikean tunnelman luomiseksi? Entä kuinka ruudut asetellaan helpon luettavuuden saavuttamisek-
si? Mitä eroa on sarjakuvasivulla ja sarjakuvastripillä? Luodaan pieni sarjakuvastrippi, jossa oma 
hahmo esiintyy. Tästä laajennetaan sulavasti täyskokoisten sarjakuvasivujen piirtämiseen ja uusien 
hahmojen ja tarinoiden keksimiseen. Tavoitteena on luoda parin sivun mittainen tarina, jossa pää-
henkilö(t) seikkailevat. Kurssit toteutetaan perinteisin tekniikoin tusseja käyttämällä. Materiaalit 
laskutetaan erikseen.

KUVATAITEET	JA	MUOTOILU
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1034345,	Päästä	Paperille	-	Sarjakuvakurssi	(12-16	vuotiaat)	syksy,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon virastotalo, Simon asema, yläkoulu
8.9.–8.12.2021, Ke 16.00–18.15, Sanna-Leena Vakkala
42 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssin tavoitteena on auttaa nuoria taiteilijoita pääsemään alkuun sarjakuvailmaisussa harjoittele-
malla perinteisiä tekniikoita: Kuinka luonnoksesta syntyy viimeistelty sarjakuvasivu tai -strippi? Kuinka 
sarjakuvan sankarista saa selkeän mutta mielenkiintoisen tyypin? Entä kuinka laaditaan helppolu-
kuinen sarjakuvasivu? Millaisia tarinoita haluat kertoa? Kurssi alkaa oman hahmon suunnittelulla. 
Hahmo voi perustua piirtäjään tai sijoittua piirtäjän suosikki tv-sarjaan tai videopeliin. Hahmosta 
piirretään mallikuvat edestä, takaa ja sivusta kiinnittäen huomiota mittasuhteisiin. Samalla mietitään, 
kuka tämä tyyppi on ja millaisiin seikkailuihin hän mahtaa joutua. Keskitytään kevyen luonnostelun 
ja rapsakan rajaustyylien harjoitteluun, ja suunnitellaan kiinnostavaa väriteemaa ja yleistä estetiikkaa 
hahmon ympärille (hahmon repun sisältö, lempiesineet, erilaisia vaatteita...) Seuraavaksi tutkitaan 
sarjakuvan käsikirjoitusta ja syvennytään onnistuneiden (ja vähemmän onnistuneiden) sarjakuvasi-
vujen rakenteeseen: Minkä kokoisia ruutuja ja kuvia voidaan käyttää oikean tunnelman luomiseksi? 
Entä kuinka ruudut asetellaan helpon luettavuuden saavuttamiseksi? Mitä eroa on sarjakuvasivulla 
ja sarjakuvastripillä? Luodaan pieni sarjakuvastrippi, jossa oma hahmo esiintyy. Tästä laajennetaan 
sulavasti täyskokoisten sarjakuvasivujen piirtämiseen ja uusien hahmojen ja tarinoiden keksimiseen. 
Tavoitteena on luoda parin sivun mittainen tarina, jossa päähenkilö(t) seikkailevat. Kurssit toteute-
taan perinteisin tekniikoin tusseja käyttämällä. Materiaalit laskutetaan erikseen.

Lasten	ja	nuorten	muotoilu
1144101,	Keramiikkaa	lapsille	ja	nuorille,	syksy,	Keminmaa
Lassilan koulu, Koulutie 2
7.9.–7.12.2021, Ti 16.30–18.00, Anne Anttila
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Keramiikkaa käsin rakentaen. Käytämme mahdollisimman paljon luonnon materiaaleja, joita paine-
taan pehmeään saveen kuvion saamiseksi, esim. heinät ja lehdet. Tutustutaan eri pintakuviointeihin. 
Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. Opettaja 
tilaa saven. Materiaali- ja polttokulut laskutetaan kurssin päätyttyä. Syysloma vk 42.
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1144103,	Keramiikkaa	lapsille	ja	nuorille,	kevät,	Keminmaa
Lassilan koulu, Koulutie 2
11.1.–12.4.2022, Ti 16.30–18.00, Anne Anttila
26 t, Kurssi- ja polttomaksu 39,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Keramiikkaa vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille. Tutustutaan vapaasti muotoiluun ja muodon 
antoon esim. veistokset sekä käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua ja valmistusta kunkin oman 
mieltymyksen mukaan. Opettaja tilaa saven. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse 
olla. Materiaalikulut laskutetaan kulutuksen mukaan kurssin päätyttyä. Ei opetusta viikolla 10.

1034301,	Lasten	ja	nuorten	keramiikkapaja,	syksy,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
6.9.–13.12.2021, Ma 16.30–18.00, Anne Anttila
28 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Keramiikkaa vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille. Tutustutaan vapaasti muotoiluun ja muodon 
antoon esim. veistokset sekä käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua ja valmistusta kunkin oman 
mieltymyksen mukaan. Opettaja tilaa saven. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse 
olla. Materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen. Syysloma vko 42 Tervetuloa mukaan!

1034303,	Lasten	ja	nuorten	keramiikkapaja	kevät,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
10.1.–11.4.2022, Ma 16.30–18.00, Anne Anttila
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Keramiikkaa vasta-alkajille sekä pidemmälle ehtineille. Tutustutaan vapaasti muotoiluun ja muodon 
antoon esim. veistokset sekä käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua ja valmistusta kunkin oman 
mieltymyksen mukaan. Opettaja tilaa saven. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse 
olla. Materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen. Ei opetusta vko 10.

Kuvataide	ja	muotoilu	-	aikuiset

Keramiikka	ja	lasityö

1144401,	Savesta	keramiikaksi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.00–20.15, Heidi Siirilä
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssilla opitaan muotoilemaan savesta koriste- ja käyttöesineitä. Tutustutaan erilaisiin saven pin-
takoristelumenetelmiin, dreijaukseen, muottitekniikoihin ja opitaan lasittamaan. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että jatkaville. Materiaali (mm. savi) laskutetaan erikseen. Ei opetusta 20.10.

1144402,	Pop	Upp	keramiikkaa,	Kemi			
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 13.00–16.15, Keramiikan opettaja Kaisu Hyrkäs
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Valmistat keramiikkaa keskittyen seuraavaan 4 teemaan: Syksyllä: pimenevät illat ja syksyn satoa. Jou-
lun alla: Valoa jouluun. Tammikuussa: pakkaspäivän piristystä (Materiaalien yhdistäminen, keramiikka 
ja pehmeät materiaalit). Keväällä: kasvun aikaa: ruukkuja ja kaunista puutarhaan. Toimistolta voit 
tiedustella mahdollisuutta osallistua vain syksyyn tai kevääseen. Tällöin syksy maksaa 40 € ja kevät 45 
€. Tässä tapauksessa ei verkkomaksua. Materiaali (mm. savi) laskutetaan erikseen. Ei opetusta 21.10.
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1144403,	Keramiikka,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.00–20.15, Keramiikan opettaja Kaisu Hyrkäs
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kädet saveen ja tutustumaan keramiikkaan tai jatkamaan ja syventämään tekemisen taitoja. Kera-
miikkaa aloittaville perusopintoja: savilaadut, käsinrakennus, dreijaus, muottitekniikka, lasittaminen 
ja poltto. Jatkavilla, pidemmälle ehtineillä: syventäviä opintoja, kokeilevaa keramiikkaa, erikoisteknii-
koita, muotoiluiloa, keraamisia veistoksia. Materiaalit yhteistilauksena, tarkemmat ohjeet opettajalta 
kurssin alussa. Materiaali (mm. savi) laskutetaan erikseen. Ei opetusta viikko 42.

1144111,	Keramiikkaa	syksyyn,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
8.9.–1.12.2021, Ke 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssimaksu 40,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Opetellaan keramiikan perustekniikat ja eri pintakäsittelyt sekä kuviopainannat. Tutustutaan eri 
savilaatuihin, joista valmistamme omavalintaisia töitä. Raakapoltetut työt lasitetaan. Sopii kaikille 
kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaali- polttomaksu laskutetaan erikseen.

1144112,	Keramiikkaa	kevääseen,	Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssimaksu 40,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Vasta-alkajille ja jo pidemmälle ehtineille. Tutustutaan vapaasti muotoiluun ja muodon antoon esim. 
suuremmat ruukut/veistokset sekä käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelua ja valmistusta kunkin 
oman mieltymyksen mukaan. Opettaja tilaa saven. Materiaali- ja polttomaksu laskutetaan erikseen. Ei 
opetusta viikolla 10.

1144301,	Keramiikkaa	iltapäivään,	syksy,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
6.9.–13.12.2021, Ma 13.30–16.00, Anne Anttila
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Keramiikan työstöä käsin rakentaen, eri tekniikoita hyväksi käyttäen. Suunnitellaan yhdessä tai teh-
dään oman mieltymyksen mukaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. Raaka-
poltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven, ja tuo työvälineet mukanaan. Materiaali- ja polttomaksu 
laskutetaan erikseen. Ei opetusta vko 42 ja 10.

1144302,	Keramiikkaa	iltapäivään,	kevät,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
10.1.–11.4.2022, Ma 13.30–16.00, Anne Anttila
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Keramiikan työstöä käsin rakentaen, eri tekniikoita hyväksi käyttäen. Suunnitellaan yhdessä tai 
tehdään oman mieltymyksen mukaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. 
Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven, ja tuo työvälineet mukanaan. Materiaali- ja poltto-
maksumaksu laskutetaan erikseen. Ei opetusta vko 42 ja 10.
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Maalaus	ja	piirustus

1035401,	Aloittelevat	Taiteentekijät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.15–20.45, Taina Rönkkö
78 t, Kurssimaksu 66,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tutustutaan taiteeseen ihan alusta, opitaan tyylejä, tekotapoja, materiaalia taiteen monipuolisiin mah-
dollisuuksiin. Tekemällä oppii. Omat materiaalit, myös yhteishankinnat mahdollista.Ei opetusta 18.10.

1035403,	Ryhmä	Räiskö,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 18.00–21.15, Taina Rönkkö
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Pitempään kuvataidetta harrastaneille kuvataiteilijoille, myös uudet tervetulleita. Tarkastellaan uusia 
ja vanhempia ilmiöitä kuvataiteen maailmassa. Teemme taidetta. Omat materiaalit, myös yhteishan-
kinnat mahdollista. Ei opetusta 20.10.

1035404,	Sunnuntaimaalarit,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 12.30–15.45, Taina Rönkkö
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Alustusten tai oman valinnan mukaan kuvataidetta monipuolisesti, myös aloittelijoille. Omat materi-
aalit, voidaan hankkia myös yhteishankintana. Ei opetusta 21.10.

1035101,	Jälkipeliä	I	–	Piirustuksen	ja	maalauksen	päiväkurssi,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 10.00–13.15, Sami Evinsalo
100 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tämä kurssi soveltuu aivan kaikille piirtämisestä ja maalaamisesta kiinnostuneille. Kurssin painotus 
on suunnattu piirtämistä ja maalaamista aloitteleville tai sen pariin palaaville tekijöille, mutta tekijän 
omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioonottavan henkilökohtaisen ohjauksen vuoksi kurssi sopii 
hyvin myös kokeneillekin tekijöille! Työskentelyä tuetaan usein myös kaikille osallistujille suunnatuilla 
alustuksilla piirustus- ja maalaustaiteen tyyleistä, tekniikoista ja ilmiöistä. Kurssilla käytetään omia 
materiaaleja ja tarvikkeita. Alkuvaiheessa riittävät hyvin esimerkiksi luonnosteluvihko ja piirustusvä-
lineet. Ei opetusta 19.10. Tervetuloa mukaan! Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa 
ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja.

1035102,	Jälkipeliä	II	–	Piirustuksen	ja	maalauksen	päiväkurssi,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 9.30–12.45, Sami Evinsalo
100 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tämä kurssi soveltuu aivan kaikille piirtämisestä ja maalaamisesta kiinnostuneille, niin aloitteleville 
kuin kokeneemmillekin tekijöille! Opetus on kurssilla tekijän omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioo-
nottavaa ohjausta. Työskentelyä tuetaan usein myös kaikille osallistujille suunnatuilla alustuksilla 
piirustus- ja maalaustaiteen tyyleistä, tekniikoista ja ilmiöistä. Kurssilla käytetään omia materiaaleja ja 
tarvikkeita. Alkuvaiheessa riittävät hyvin esimerkiksi luonnosteluvihko ja piirustusvälineet. Ei opetusta 
syksyllä 20.10. Tervetuloa mukaan!
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1035104,	Taidestudio	Voimaa	-	Kuvataiteen	iltapaja,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 16.30–20.00, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Maalauksen ja piirtämisen jatkoryhmä, johon uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita. Kurssin pää-
ajatuksena on vahvistaa kuvataiteen harrastamisen kimmoketta. Opetus sisältää ilmaisuiloa, taitoja 
ja tekemisen haasteita ja keskustelua. Ryhmä soveltuu niin aloittelijoille kuin kuvataiteen konkareille. 
Opetus etenee yhteisten teemojen ja vapaata ilmaisua vuorotellen. Voit syventää kuvataide ilmaisua 
yhteisillä, ohjatuilla tehtävillä tai työskennellä omaehtoisesti. Pajassa on kurssimaksu ja materiaali-
maksu, Työskentelyvälineet sisältyvät opetukseen. Maalausten kiilapuut hankitaan yhteistilauksena, 
joista erillinen maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 20.10. Tiedustelut puh. 040 5444 572.

1035105,	Taidestudio	Löytöretki	-	Kuvataiteen	päiväpaja,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 13.00–16.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Maalauksen ja piirtämisen jatkoryhmä, johon uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita. Kurssin pää-
ajatuksena on vahvistaa kuvataiteen harrastamisen kimmoketta. Opetus sisältää ilmaisuiloa, taitoja 
ja tekemisen haasteita ja keskustelua. Ryhmä soveltuu niin aloittelijoille kuin kuvataiteen konkareille. 
Opetus etenee yhteisten teemojen ja vapaata ilmaisua vuorotellen. Voit syventää kuvataide ilmaisua 
yhteisillä, ohjatuilla tehtävillä tai työskennellä omaehtoisesti. Pajassa on kurssimaksu ja materiaali-
maksu, Työskentelyvälineet sisältyvät opetukseen. Maalausten kiilapuut hankitaan yhteistilauksena, 
joista erillinen maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 21.10., 10.3.,14.4. Tiedustelut p. 040 544 4572. 
Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja.

Lasinsulatustekniikkaa
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Posliinin-	ja	ikonimaalaus

1032411,	Ikonimaalauksen	peruskurssi,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–20.30, Sini Tossavainen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kurssilla maalataan helppoja ikoneita, joiden tekemiseen ei tarvita aiempia maalaustaitoja. Käytetään 
perinteistä munatemperaa, joka on hajuton. Ei opetusta 19.10.

1032301,	Posliinimaalaus,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 17.00–19.30, Maila Romppainen
78 t, Kurssi- ja polttomaksu 96,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kerrataan posliininmaalauksen perustekniikat, mallin suunnittelu ja toteuttaminen, polttolämpötilan 
huomiointi värien laitossa. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu. Saatavilla olevat alan mallikirjat. 
Posliininmaalaus tarvikkeet alan liikkeistä.

1032201,	Posliininmaalaus	A,	Loue,	Tervola
Louen koulu, Louesaarentie 19
10.9.–26.11.2021, 21.1.–25.3.2022, Pe 15.30–20.30, La 9.30–14.30, Paula Salminen
84 t, Kurssi- ja polttomaksu 99,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Opetuspäivät syksyllä: pe-la 10-11.9., 8-9.10., 5-6.11. ja pe 26.11. Opetuspäivät keväällä: pe-la 21-
22.1., 4-5.2., 25-26.2 ja pe 25.3. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.

1032202,	Posliininmaalaus	B,	Tervola	kk	,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
3.9.–21.11.2021, 14.1.–27.3.2022, Pe 17.00–20.15, La 9.30–14.30, Su 9.30–14.30, Paula Salminen
84 t, Kurssi- ja polttomaksu 99,00 €, 
Opetuspäivät syksyllä: pe-la 3-4.9. ja 1-2.10 sekä la-su 23.-24.10 ja 20-21.11. Opetuspäivät keväällä: 
pe-la 14-15.1., 28-29.1, 18-19.2 ja la-su 26-27.3. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.

Taidegrafiikka	ja	kuvanveisto

1036101,	Rentoa	ja	kokeilevaa	grafiikkaa	-	Taidegrafiikan	päiväpaja,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 13.00–16.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tässä taidegrafiikan pajassa tutuksi tulee monta uutta ja helppoa taidegrafiikan tekniikkaa. Kyseessä 
on taidegrafiikan jatkoryhmä, jossa uusien opiskelijoiden on helppo aloittaa. Kurssilla pääset ko-
keilemaan mm. monipuoliseen valokuvapohjaiseen fotogravyyrin eri vaiheita. Tutuksi tulevat myös 
piirtäminen, kuivaneula ja etsaus. Kurssilla keskitytään yksilöllisesti taidegrafiikan vedostamiseen ja 
värivedostamisen eri vaiheisiin. Pääset seuraamaan, kuinka painokuva vedostetaan syväpainopape-
rille taidegrafiikka -prässin avulla. Kurssin opetuksessa painotetaan myrkytöntä tapaa työskennellä. 
Materiaalit laskutetaan erikseen. Vedostuspaperista peritään maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 
18.10., 7.3. ja 18.4. Tiedustelut puh. 040 5444572 Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorit-
taa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja.
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1036102,	Kokeileva	fotogravyyri	ja	oma	ilmaisu	-Taidegrafiikan	iltapaja,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.00–20.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tämä grafiikkapaja sisältää taidegrafiikan uusien menetelmien ja materiaalien kokeilua ja ilmaisua. 
Jatkoryhmä, johon uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita. Voit myös tulla tutustumaan miten 
taidegrafiikka tehdään! Pajassa tutustut valokuvapohjaiseen fotopolymeerigravyyri tekniikkaan, 
jota on kurssin aikana mahdollista yhdistää muihin syväpainografiikan tekniikoihin kuten kuivaneula 
piirtäminen ja etsaus syövytys. Fotopolymeerigravyyri-tekniikassa käytetään valokuvaa ja painolevyt 
valmistetaan perinteistä valokuvatekniikkaa ja omaa ilmaisua hyödyntäen. Työskentelyn lähtökohtana 
voivat olla digimuotoon tallennetut valokuvat, piirrokset ja maalaukset. Kurssilla keskitytään yksilöl-
lisesti taidegrafiikan vedostamiseen ja värivedostamisen eri vaiheisiin. Jokainen painokuva vedoste-
taan syväpainopaperille taidegrafiikkaprässin avulla. Kurssin opetuksessa painotetaan myrkytöntä 
tapaa työskennellä. Materiaalit (mm. vedostuspaperi) laskutetaan erikseen. Ei opetusta 18.10., 7.3. ja 
18.4. Tiedustelut p. 040 544 4572.

1036301,	Metalligrafiikka,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
18.9.–4.12.2021, 15.1.–9.4.2022, La 10.00–16.00, Kyösti Miettinen
56 t, Kurssimaksu 55,00 €
Opetuspäivät syksyllä 18.9., 16.10., 13.11., 4.12. ja keväällä 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. Kurssi tarkoi-
tettu aikuisten lisäksi myös lasten kuvataidekoulun käyneille. Sisältää etsaus- ja akvatintalaatan 
valmistamisen, jotta voidaan vedostaa myös värivedoksia. Mahdollisuus kokeilla myös kuivaneula-, 
pehmeäpohja- ja carborundum-vedoksia. Pidemmän aikaa grafiikkaa harrastaneet kehittävät omaa 
ilmaisutaitoaan metalligrafiikan menetelmin. Jokaisen oppilaan kanssa käydään läpi sommittelua työn 
arvioinnissa suunnitteluvaiheessa. Sisältää myös tietoa työsuojelusta värien ja puhdistusaineiden 
käytön yhteydessä.
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Lasten	ja	nuorten	kurssit
1140401,	Kädentaitokerho	6-9	v,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–19.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Opetellaan monipuolisesti eri kädentaitotekniikoita pehmeillä ja kovilla materiaaleilla, mm. huovutus, 
mosaiikki, helmi- ja lankatyöt. Tavoitteena on herättää innostus kädentaitoihin ja antaa valmiuksia 
itsenäiseen, luovaan työskentelyyn. Ei opetusta 1.12.

1140402,	Kädentaitokerho	10-15	v,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 15.30–17.45, Arja Karplund
78 t, Kurssimaksu 28,00 €
Työskennellään erilaisten materiaalien ja työtapojen parissa. Etenemme kunkin taitojen ja kykyjen 
mukaan omia ideoita toteuttaen. Tavoitteena kehittää luovuutta ja innostusta kädentaitoihin sekä 
antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Ei opetusta 1.12.

1140403,	Taidetorstai	7-13	v,	Kemi
Syväkankaan koulu, lk C 111, Kulmatie 7, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.00–18.30, Heidi Siirilä
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Taidetta ja kädentaitoja vaihtelevia materiaaleja käyttäen. Ei opetusta 21.10.

1140301,	Lasten	kässäkerho	7-12v.,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.00–18.00, Arola Riitta
69,42 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla opetellaan erilaisia kädentaitotekniikoita, materiaaleina mm. luonnonmateriaalit, langat, 
villat, massat, helmet. Annetaan mielikuvitukselle kyytiä ja luovuudelle tilaa, tehdään upeita käsitöitä 
yhdessä. Ei opetusta vko 42 ja 10.
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1147108,	Puukonvalmistus,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–20.30, Erkki Puotiniemi
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Valmistetaan vuolupuukko. Materiaalitilaukset tehdään yhdessä. Ei opetusta 19.10.2021

1147101,	Soitinrakennus	nuorille	ja	aikuisille,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.30–20.45, Reino Vanhatalo
130 t, Kurssimaksu 105,00 €
Opetellaan Pulttikaulaisen sähkökitara/Basson rakennusta esim. Tele/Stratocaster, Jazz Basso. 
Mitoitus, muotoilu, pintakäsittely jne. Soittimen puut tilataan yhteistilauksena tai opettajan kautta. 
Tehdään myös akustisia soittimia. Opettajalta lisätietoja. Alaikäisellä oltava vanhempi mukana vakuu-
tettuna tapaturman varalta. Ei opetusta 21.10.

1147102,	Kässäkerho,	Ilmola,	Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
6.9.–22.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.30–19.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla use-
ampaa. Kurssilla saat saumurin ja ompelukoneen ja peitetikkikoneen käyttöopastusta ja vinkkejä kaavan 
piirtämiseen ja muokkaukseen omalle vartalolle. Työt kurssilaisten toiveiden mukaan; tekstiilityöt (vaa-
te- ja sisustusompelu, neuleet, virkkaus, huovutus, paperinarutyöt, makrameesolmeilu, tinalanka-kir-
jailu), koruja eri materiaaleista (hopealanka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet), kierrätyskäsityöt 
(kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu -työt, vanhat kirjat), lasitekniikat (Tiffany ja lasinsulatus).

1147103,	Senioreiden	kässäklubi,	Liedakkala,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 10.00–13.15, Mariaana Kola
56 t, Kurssimaksu 55,00 €
Käsitöitä ja käsille töitä, oman mielenkiinnon mukaan. Kierrätys-, virkkaus- ja neulekäsityöt, vaateom-
pelua, (saumurit, ompelukone, peitetikkikone käytössä) makrameesolmeilua, tinalankakirjailua, be-
tonivalua muottiin. Hopeaketju- ja levytöitä hyödyntäen alpakka- ja hopealusikoita, helmityöt: korut 
ja himmelit yms. Virkkausta tölkkinipsuista, kahvipussit, alpakka/hopealusikat, metalliset palkinto-
lautaset, kynttilänjämät, vanhat kirjat ym. Syksy: 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. Kevät: 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3. ja 14.4.
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1147104,	Hopeakoru	ja	lusikat	koruiksi	päiväkurssi,	Lautiosaari,	Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
14.9.–23.11.2021, 18.1.–12.4.2022, Ti 9.30–12.00, Mariaana Kola
36 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erilaisia ketjumalleja sekä taontaa käyttäen hopealevystä riipuksia, 
ranne- ja korvakoruja, uusiokoruja lusikoista sekä hopeasavesta omia suunniteltuja koruja. Koruihin voi 
lisätä myös lasihelmiä. Opetusta tiistaisin 2 krt/kk klo 9.30-12.00. Opetuspäiviä 6 tiistaita syksyllä: 14.9., 
28.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11. sekä keväällä 2022: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3. ja 12.4.

1147107,	Lumoavat	lasit:	Tiffany,	lasinsulatus,	mosaiikki,	Liedakkala,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
16.9.–9.12.2021, 20.1.–21.4.2022, To 10.00–13.15, Mariaana Kola
56 t, Kurssimaksu 55,00 €
Lasitekniikat: Tiffany-tekniikalla voidaan valmistaa pieniä koristetauluja ja käyttöesineitä ja suurempiakin 
lasitöitä kuten lamput. Mallinsuunnittelua: lasien valinta, lasin leikkaaminen, hionta, tinaaminen ja viimeis-
telyt. Jäännöslaseista myös mosaikkitekniikkaa. Sulautuskelpoisista laseista tasotöinä ikkuna- ja seinätaulut 
sekä erilaiset käyttö- ja koriste-esineet, korut. Voi hyödyntää vanhoja ikkuna- ja ovilaseja. Lasinsulattami-
sesta peritään polttomaksu 30 €/vuosi. Tiffany-lasit eivät sovi sulatukseen. Syksyn opetuspäivät: 16.9., 
30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. Kevään opetuspäivät: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 24.3., 7.4. ja 21.4.

1147303,	Paju	ja	muut	luonnonmateriaalit,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
8.9.–1.12.2021, 12.1.- 13.4.2022, Ke 18.00–21.15, Riitta Arola
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kotiin ja puutarhaan, koriste- ja hyötykäyttöön amppeleita, koreja, eläimiä jne. erilaisilla punonta-
tekniikoilla. Materiaaleina risut, pajut, varvut, sammaleet. Lisäksi voi punoa myös rautalankaa. Sopii 
vasta-alkajille ja aiemmin harrastaneille.

1147305,	Taitopaja,	Simo	asema,	syksy,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
6.9.–29.11.2021, Ma 18.00–20.30, Riitta Arola
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla tehdään mm. huovutus- ja punontatöitä, materiaaleina villat, risut, pajut, paperimassat, 
rautalanka kurssilaisten toiveiden mukaan.

1147306,	Taitopaja,	Alaniemi,	kevät,	Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
13.1.–21.4.2022, To 18.00–20.30, Riitta Arola
42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssilla punotaan kotiin ja pihalle koriste- ja käyttöesineitä, materiaaleina risut ja pajut, lisäksi 
paperimassasta dippaamalla valmistetaan mm. valaisimia, väännetään rautalankaa sekä huovutetaan 
tossuja, hattuja ym. kurssilaisten toiveiden mukaan.

1147206,	Senioreiden	kässäklubi,	Järjestötalo	Kaisajoki,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 11.00–13.30, Mariaana Kola
42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Käsityöklubi Järkällä kokoontuu syksyllä ja keväällä seitsemän kertaa, opetusta parillisilla viikoilla. Aihei-
na kierrätys- ja neulekäsityöt, makrameesolmeilu, tinalankakirjailut, huovutus, askartelut, ketjutyöt/
korut hopeasta, helmimobilet ja himmelit putkihelmistä, vanhat pennit mm. Kerää materiaalia: tölkki-
nipsut, kahvipussit, alpakka/hopealusikat, ym. Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Opetusta parillisilla 
viikoilla Opetuspäivät syksyllä: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. sekä keväällä: 11.1., 25.1., 
8.2., 22.2., 22.3., 5.4. ja 19.4.
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T 1147205,	Kässäkerho	A,	Kaisajoki,	Tervola

Kaisajoen koulu, vanha koulu, Tuunivaarantie 36
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.30–20.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla useam-
paa... Tekstiilityöt, saumurit ja peitetikkikone käytössä (vaate- ja sisustusompelu/ vanhasta uutta tuunaus-
ta, neuleet, virkkaus, huovutus, makrameesolmeilu, tinalankakirjailu, paperinarutyöt). Koruja eri materi-
aaleista (hopealanka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, 
tölkkiklipsu -työt, vanhat kirjat). Lasitekniikat (tiffany ja lasinsulatus). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Ei opetusta 21.10.

1147203,	Kässäkerho	B,	Kätkävaara,	Tervola
Kätkävaaran leirikeskus, Leirikätkä 74
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 9.30–12.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kässäkerho kokoontuu Leirikätkällä. Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen 
tekniikkaan tai kokeilla useampaa... Tekstiilityöt (vaate- ja sisustusompelu, vanhasta uutta tuunaten, neuleet, 
virkkaus, huovutus, makrameesolmeilu, tinalankakirjonta, paperinarutyöt). Koruja eri materiaaleista (hopealan-
ka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu -työt, vanhat 
kirjat). Lasitekniikat (tiffany ja lasinsulatus). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Ei opetusta 20.10.

1147202,	Kässäkerho	C,	Varejoki,	Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
7.9.–30.11.2021, 11.1.–20.4.2022, Ti 17.30–20.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla 
useampaa... Tekstiilityöt (vaate- ja sisustusompelu, saumuri, peitetikkikone käytössä, vanhasta uutta 
tuunaten, neuleet, virkkaus, makrameesolmeilu, tinalankakirjailu, huovutus, tinalankakirjailut, pape-
rinarutyöt). Koruja eri materiaaleista (hopealanka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrä-
tyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu -työt, vanhat kirjat). Lasitekniikat (tiffany ja lasinsulatus). 
Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Ei opetusta 19.10.

1147201,	Kässäkerho	D,	Peura	,	Tervola
Peuran koulu, Peurantie 34
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 11.00–13.30, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla useam-
paa... Tekstiilityöt, saumuri- ja peitetikkikone ja ompelukoneet käytössä, (vaate- ja sisustusompelu, van-
hasta uutta tuunaten, neuleet, virkkaus, huovutus, paperinarutyöt). Makrameesolmeilu, tinalankakirjailu, 
betonivalut muotteihin (patsaita sisä/ulkokoristeiksi mm: tontut, pöllöt) Koruja eri materiaaleista (hopea-
lanka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu- työt, 
vanhat kirjat). Lasitekniikat (tiffany ja lasinsulatus). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Ei opetusta 18.10.
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1147207,	Lumoava	lasi	ja	hopeakorut	-viikonloput,	Varejoki,	Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
10.9.–13.11.2021, 14.1.–9.4.2022, Pe 17.00–20.15, La 9.30–14.30, Mariaana Kola
70 t, Kurssimaksu 60,00 €
Kurssilla voit valmistaa sulattamalla vateja, ikkunatauluja, kulhoja, koruja ym. taidelasitöitä sekä 
tiffany- tekniikalla mm. ikkunakoristeita, lamppuja. Sekä erilaisia koruja hopeasta/kuparista, messin-
gistä (ketjutyöt, kivenistutus sormukset, taontaa, emalointia). Ikkunalasia ja pulloja voi hyödyntää, 
ota mukaan ensimmäisellä kerralla. Opetuspäivät syksyllä: 10.-11.9., 15.-16.10. ja 12.-13.11. sekä 
keväällä: 14.-15.1., 11.-12.2., 18.-19.3. ja 8.-9.4. Lasinsulattajat maksavat lisäksi sulatusmaksun 15 €/
lukukausi.

1147204,	Ommellen,	neuloen,	virkaten	ja	tuunaten,	Lapinniemi,	Tervola
Tervolan koulukeskus, tekstiilityöluokka, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 17.30–20.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Saumurin ja peitetikkikoneen käyttövinkit, kaavat ja piirtäminen, kuosittelu, vaateompelun niksit, vanhas-
ta uutta, Silmukat solmussa, villasukkaa varresta varpaisiin ja toisinpäin. Voit keskittyä yhteen tekniikkaan 
tai kokeilla useampaa... Tekstiilityöt (vaate- ja sisustusompelu, neuleet, virkkaus, paperinarutyöt, makra-
meesolmeilu, tinalankakirjailut). Koruja eri materiaaleista (vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrätys-
käsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu- työt, vanhat kirjat). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan.

Tekninen	työ
1148401,	Puutyö	ja	entisöintiä,	Kemi
Karihaaran koulu, Karpinpolku 2, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.30–20.45, Kyösti Kolehmainen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssi sopii sekä aloittaville että pidempään puutöitä harrastaneille. Opitaan lukemaan työpiirustuk-
sia, käyttämään puutyökoneita ja -laitteita sekä suunnittelemaan omien toiveiden mukaisia kalusteita 
tai nikkaroimaan esim. puuleluja. Materiaalihankintoihin saa ohjausta opettajalta. Ei opetusta 18.10.

1148102,	Naisten	puutyökurssi,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 18.00–21.15, Jani Nieminen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Tehdään omavalintaisia töitä ja opiskellaan mm. puuntyöstökoneiden turvallista käyttöä. Myös enti-
söintiä. Tervetuloa vasta-alkajat sekä kädentaitajat, nikkaroinnista innostuneet tai tuunaajat. Kurssille 
mukaan omat materiaalit. Ei opetusta vko 42, ke 20.10.

1148101,	Tekninen	työ,	Keminmaa,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.15–20.30, Jani Nieminen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Tehdään omia metalli- tai puutyöprojekteja. Entisöintiä. Kurssille mukaan omat materiaalit. Ei opetus-
ta vko 42, ma 18.10.
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T 1148105,	Ilmoittautuminen	-	Vaneriveneen	valmistus

Toimipaikka avoin
16.8.–30.11.2021, Mikko Saarenpää
0 t, Kurssimaksu 0,00 €
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan Jokiuistelijoille suunnatulle kurssille, jossa valmistetaan omista tarvik-
keista uistinvene. Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 15 uutta veneentekijää. Vanerive-
neen valmistuskurssin lukuvuoden kurssimaksu on 500 € (250 € syksy ja 250 € kevät).

1148106,	Vaneriveneen	valmistus,	Keminmaa
Väyläpaja, Väylätie 10
6.9.–29.11.2021, 10.1.–19.4.2022, Ma 18.00–20.15, Ti 18.00–20.15, Mikko Saarenpää
156 t, Kurssimaksu 500,00 €
Ilmoittautuminen vaneriveneen valmistuskurssille: kurssinumero 1148105. Ilmoittautuneista valin-
taan 15 uutta veneenrakentajaa.

1148301,	Miesten	puutyö,	Simo
Simon asema, Nuorten työpaja, Sahatie 4 B
6.9.–29.11.2021, 10.1.–18.4.2022, Ma 17.00–20.15, Markku Jakovlev
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Soveltuu aikuisille.

Tekstiilityö
1141402,	Käsityön	erikoistekniikat	A,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 12.30–15.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Perinteisten käsitöiden lisäksi kurssilla voi tutustua makramesolmeiluun, erilaisiin lankatyövälineisiin 
ja kirjontatapoihin, joita soveltamalla voi valmistaa vaatteita, asusteita sekä kauniita kodin koristeita 
Taitotasot vasta-alkajista jo pidemmälle ehtineisiin

1141403,	Käsityön	erikoistekniikat	B,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 15.30–18.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Perinteisten käsitöiden lisäksi kurssilla voi tutustua makramesolmeiluun, erilaisiin lankatyövälineisiin 
ja kirjontatapoihin, joita soveltamalla voi valmistaa vaatteita, asusteita sekä kauniita kodin koristeita. 
Taitotasot vasta-alkajista jo pidemmälle ehtineisiin

1141406,	Torstaiompelijat,	Kemi
Sauvosaaren koulu, käsityölk, Koulukatu 11, Kemi
16.9.–25.11.2021, 13.1.–14.4.2022, To 17.00–21.00, Satu-Minna Röyttä
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Ompeluryhmä kaikenikäisille. Valmistetaan ompelutöitä opiskelijoiden omien mieltymysten pohjalta 
valmiskaavoja käyttäen. Mahdollisuus opetella myös muita tekstiilityön perustekniikoita mm. neule ja 
kirjonta. Tuo mukanasi kankaat, langat, kaavat ja -paperit, sakset, mittanauha, nuppineulat. Kokoon-
tumiset parittomilla viikoilla.

72



KÄ
D

EN
 TA

ID
O

T 
1141404,	Vaatteet	ja	asusteet	ommellen,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 18.15–20.45, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Ompelua aloittaville, ompelusta innostuneille sekä niille, joiden ompeluharrastus kaipaa lisäoppia ja 
varmuutta. Harjoitetaan valmiskaavojen muokkausta omille mitoille sopivaksi, kankaan leikkaamista 
sekä sovittamista, Onnistuneen ja siistin työn kannalta tärkeitä ompeluteknisiä taitoja sekä ompelu-
koneen ja saumurin käyttöä.

1141407,	Perinnepeitto,	Kemi
Sauvosaaren koulu, opettajahuone, Koulukatu 11, Kemi
11.9.–12.12.2021, 30.1.–17.4.2022, La 10.00–15.00, Satu-Minna Röyttä
48 t, Kurssimaksu 45,00 €
Opitaan valmistamaan yksilöllinen villakirjailutyö perinteisiä villakirjailumenetelmiä käyttäen, esim. 
perinnepeitto tai sisustustyynynpäällinen. Sopii myös aloittelijoille. Kokoontuminen kerran kuu-
kaudessa. Mukaan ompelu- ja luonnostelutarvikkeet. Opetuspäivät syksyllä: 11.9., 9.10., 20.11., 
4.12.2021 ja keväällä: 15.1., 12.2., 26.3., 23.4.

1141408,	Moni-ilmeinen	tilkkutyö,	Kemi
Syväkankaan koulu, käsityölk A032, Kulmatie 7, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.30–20.00, Vuokko Kääriäinen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla perehdytään erilaisiin tilkkutyö- ja tikkausmenetelmiin. Ommellaan kodin tekstiilejä: peitto-
ja, seinävaatteita, pöytäliinoja sekä laukkuja, liivejä ym. asusteita omien tavoitteiden mukaan. Kurssi 
sopii aloittelijoille ja pidempään tilkkutöitä harrastaneille. Ei opetusta 20.10.

1141410,	Ompelukurssi	ulkomaalaisille	naisille	A,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–20.30, Julia Wallén
81 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia monipuoliset ompelutaidot. Voit aloittaa aivan alusta 
tutustumalla ompelukoneeseen ja saumuriin. Valmistettavat vaatteet osallistujien omien toiveiden 
mukaan, myös vaativammat työt sekä omat kaavat. Mukaan omat ompelutarvikkeet; lanka, sakset, 
mittanauha ja nuppineulat.

1141411,	Ompelukurssi	ulkomaalaisille	naisille	B,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 18.00–20.30, Julia Wallén
75 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia monipuoliset ompelutaidot. Voit aloittaa aivan alusta 
tutustumalla ompelukoneeseen ja saumuriin. Valmistettavat vaatteet osallistujien omien toiveiden 
mukaan, myös vaativammat työt sekä omat kaavat. Mukaan omat ompelutarvikkeet; lanka, sakset, 
mittanauha ja nuppineulat.

1141401,	Kudonta	ja	kankaanrakennus,	Kemi
Vanha musiikkiopiston rakennus, Meripuistokatu 19, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.30–20.45, Satu-Minna Röyttä
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Ryhmä aloittaville tai kudontaa aikaisemmin harrastaneille. Kurssin aluksi suunnitellaan kurssilla kan-
gaspuissa kudottavat tekstiilit. Tutustutaan erilaisiin sidoksiin ja materiaaleihin. Opetellaan kankaan-
rakentamisen perusteita. Ei kokoontumista syyslomalla (vko 42) eikä talvilomalla (vko10)!
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T 1141113,	Aamukudonta,	Keminmaa

Kutomapaja (ent. R-kioski), Rovaniementie 36
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 10.00–12.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja eri materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssin alussa.

1141115,	Kudonta,	Ilmola,	Lautiosaari,	Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 17.00–19.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja eri materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssin alussa.

1141114,	Kudonta,	Itäkoski,	Keminmaa
Eilitän talo, Itäkoski, Tervolantie 2279
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 13.30–16.00, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja eri materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssin alussa.

1141112,	Kudonta,	Laurila,	Keminmaa
Kutomapaja (ent. R-kioski), Rovaniementie 36
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.45–21.15, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja eri materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssin alussa.

1141111,	Kudonta,	Liedakkala,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, opettajan asunto, Rovaniementie 763
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.00–18.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja eri materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssin alussa.

1141120,	Tekstiilityö,	Laurila,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsalin kokoustila, Väylätie 11
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 14.00–16.30, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141121,	Tekstiilityö,	Lautiosaari,	Keminmaa
Lautiosaaren Kylätalo, Takalantie 1-5
14.9.–23.11.2021, 18.1.–12.4.2022, Ti 14.00–16.30, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat
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1141312,	Kudonta,	Simo
Virkailijatalo A4, Simo as., Sahatie 9 A 4
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 16.30–19.00, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan erilaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan kurs-
sin alussa.

1141301,	Tekstiilityö	A,	Simon	asema,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 10.30–13.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141302,	Tekstiilityö,	Simoniemi,	Simo
Simoniemen seurakuntatalo, Kirkkotarhantie 6 d
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 14.30–17.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141303,	Tekstiilityö,	Maksniemi,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141304,	Tekstiilityö,	Ylikärppä,	Simo
Ylikärppä rivitalo, Ranuantie 484
7.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022, Ti 12.00–14.30, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat
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T 1141305,	Tekstiilityö,	Alajokikylä,	Simo

Alajokikylä, Metsäpirtti, Pohjoispuolentie 138 b
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 10.30–13.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141306,	Tekstiilityö	B,	Simon	asema,	Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–20.30, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141307,	Tekstiilityö,	Simonkylä,	Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 9.30–12.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 60,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat.

1141308,	Tekstiilityö,	Alaniemi,	syys,	Alaniemi,	Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
10.9.–3.12.2021, Pe 10.00–12.30, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi: neulontaa, virkkausta, makramesolmeilua, erilaista kirjontaa jne. 
Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että käsitöiden tosi harrastajat

1141203,	Kudonta,	Tervola	kk,	Tervola
Teletalo kudonta, Asevelitie 1
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.30–19.00, Terttu Ranta
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan kankaita käyttäen eri sidoksia ja materiaaleja. Kudottavat 
tekstiilit suunnitellaan kurssin alussa. Jokaisella kurssilaisella mahdollisuus varata kangaspuut omaan 
käyttöönsä koko lukuvuodeksi. Kansallispukukankaiden kutominen mahdollista. Kurssilla voit kutoa 
myös pirtanauhoja ja kehyskudontaa. Opistolla on työvälineitä.

1141202,	Kudonta	ja	lankatyöt,	Suolijoki,	Tervola
Suolijoki, Lähteenmäki, Suolijoentie 1103
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 11.00–13.30, Terttu Ranta
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan tekstiilejä eri sidoksia ja materiaaleja käyttäen. Valmistettavat työt suunnitellaan kurssin alussa. 
Lankatöissä mm. harppuneulonta, haarukkapitsiä, koukkuamista, kirjovirkkausta ja neulontaa. Kurssilla on 
Nonwoven -osio, jossa valmistetaan kangasta huovuttamalla ja taikakankaan avulla mm. jämälangoista. 
Kurssilla voi myös tehdä erilaisia ompelutöitä. Tällä kurssilla voit myös ommella kansallispukuja.
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1141201,	Kädentaitokerho	äideille	ja	tyttärille,	Loue,	Tervola
Loue, Arvi Pasasen talo, Nelostie 2338
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 16.30–19.00, Terttu Ranta
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Aikuis-lapsiryhmä, johon lapsiosallistujat 7-15 v. Ommellaan, neulotaan, virkataan, huovutetaan ja 
kudotaan kangaspuilla. Ryhmä sopii kaiken tasoisille harrastajille.

1141205,	Käsitöitä	ja	askartelua	senioreille,	Tervola
Teletalo kudonta, Asevelitie 1
9.9.–2.12.2021, 1.1.–14.4.2022, To 11.00–13.30, Terttu Ranta
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille senioreille. Kurssilaisten käytössä ompelukone ja 
saumuri.

1141206,	Käsityöpaja,	Ylipaakkola,	Tervola
Ylipaakkola, Liisa Ollitervon talo, Ylipaakkolantie 280
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 9.00–11.30, Terttu Ranta
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kudotaan, neulotaan, virkataan ja ommellaan. Työt ja niihin soveltuvat tekniikat suunnitellaan kurssin 
alussa.

1141204,	Tekstiilityö,	Tervola
Tervolan koulukeskus, tekstiilityöluokka, Itäpuolentie 1545
14.9.–23.11.2021, 18.1.–12.4.2022, Ti 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi; uusia haasteita, kivoja ideoita ja malleja. Omaksutaan erilaisia 
virkkaamiseen ja neulomiseen liittyviä ohjeita ja tekniikoita valmistamalla kauniita asusteita sekä 
vaatteita. Tehdään kodin koristeita eri tavoin kirjoen sekä makramesolmeilemalla, tutustumme myös 
tuftaukseen. Taitotasot sekä vasta-alkajille että pidemmälle edenneille.
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LIIKUNTA,	TERVEYS	JA	HYVINVOINTI

Lasten	ja	nuorten	liikunta
8001401,	Liikuntakerho	7-8	v,	Kemi	TOTEUTUMINEN	RIIPPUU	OPETTAJAN	LÖYTYMISESTÄ
Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.00–18.00, opettaja avoin
34,58 t, Kurssimaksu 24,00 €
Vauhdikasta liikuntaa eri lajeja kokeilemalla. Pallopelejä, kaupunkisotaa, parkour-tyyppistä liikuntaa, 
temppuratoja, trampoliinihyppelyitä ja paljon muuta. Mukaan joustavat vaatteet, tossut ja vesipullo. 
Ei opetusta 20.10. ja 9.3.

8001402,	Liikuntakerho	9-10	v,	Kemi	TOTEUTUMINEN	RIIPPUU	OPETTAJAN	LÖYTYMISESTÄ
Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 18.15–19.15, opettaja avoin
34,58 t, Kurssimaksu 24,00 €
Vauhdikasta liikuntaa eri lajeja kokeilemalla. Pallopelejä, kaupunkisotaa, parkour-tyyppistä liikuntaa, 
temppuratoja, trampoliinihyppelyitä ja paljon muuta. Mukaan joustavat vaatteet, tossut ja vesipullo. 
Ei opetusta 20.10. ja 9.3.

8001404,	Akrobatia,	alkeet,	6-8v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–28.4.2022, To 15.00–16.00, Laura Nuuttila
34,58 t, Kurssimaksu 24,00 €
Aloitamme kehonhallinnasta ja kuperkeikoista. Pikkuhiljaa nousemme kohti mm. käsilläseisontaa. 
Kurssi kehittää lapsen kehonhallintaa, koordinaatiokykyä, tasapainoa, joustavuutta, kuntoa ja keskit-
tymistä. Tuntiin sisältyy aina lämmittely ja lapset harjoittelevat akrobatian eri osa-alueita kimmoisalla 
Air Track- ilmapatjalla. Akrobatian alkeet on kilpailusta vapaa ja energiaa täynnä! Harjoittelemme 
paljain jaloin/voimistelutossuilla. Ei opetusta 21.10. ja 14.4.
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8001461,	Vanhempi	ja	vauva	-jumppa	(3-12kk),	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 10.00–10.45, Fanni Vilmi
26 t, Kurssimaksu 24,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Liikuntahetki, jossa äiti, isä tai muu aikuinen saa nauttia vauvan kanssa yhdessä liikkumisesta. Tunti 
sopii vauvoille, jotka jo kannattelevat päätään. Ota vauvalle mukaan viltti tai muu makuualusta. Ei 
opetusta 21.10. ja 10.3.

8001102,	Nuorten	kuntonyrkkeily,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.00–17.30, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 25,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Nuorten kuntonyrkkeily on tarkoitettu 9-16 -vuotiaille. Kuntonyrkkeily on hauska, tehokas ja moni-
puolinen liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti kaikkien kunnon osa-alueiden (kestävyys, lihaskunto, 
liikkuvuus) kehittämiseen. Lisäksi kuntonyrkkeily on loistava tapa rentoutua ja poistaa stressiä. Harjoi-
tuksen jälkeen olo on raukea ja mieli virkistynyt. Kuntonyrkkeily sopii niin aloittelijoille kuin kuntoili-
joillekin ikään katsomatta. Kuntonyrkkeilyn monipuolisuus tarjoaa haasteita kaiken tasoisille liikkujille. 
Fyysisen kunnon kehittymisen myötä kuntonyrkkeily kehittää myös psyykkistä kuntoa ja kasvattaa 
itseluottamusta. Kuntonyrkkeily ohjatuilla tunneilla tai kaveriporukassa tarjoaa myös mukavia sosiaa-
lisia kanssakäymisiä. Mukaan tarvitsee vain sisäliikuntavarustuksen. Kurssimaksu on yli 16-vuotiaille 
50 euroa. Ei opetusta 21.10.

8001301,	Rohkea	liikkuja,	4-6	v,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 17.00–17.45, Emilia Luukkonen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Monipuolista sisäliikuntaa mielikuvitusta ja ikävaiheelle ominaista luovuutta hyödyntäen. Kurssi 
sisältää leikkejä, temppu- ja tehtäväratoja, kehonhallintaa, liikuntatekniikkaa, motoriikkaa yms. Ei 
opetusta 18.10.2021, 7.3.2022 ja 18.4.2022.

8001302,	Rohkea	liikkuja,	7-9	v,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–18.45, Emilia Luukkonen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Monipuolista sisäliikuntaa mielikuvitusta ja ikävaiheelle ominaista luovuutta hyödyntäen. Kurssi 
sisältää leikkejä, temppu- ja tehtäväratoja, kehonhallintaa, liikuntatekniikkaa, motoriikkaa yms. Ei 
opetusta 18.10.2021, 7.3.2022 ja 18.4.2022.

8001303,	Palloilukerho	10-13v,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.00–16.45, Emilia Luukkonen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Pelataan erilaisia pallopelejä ja liikutaan yhdessä. Mukaan sisäliikuntakengät, juomapullo ja joustavat 
vaatteet. Ei opetusta 18.10.2021, 7.3.2022 ja 18.4.2022.

8001304,	Lasten	tanssiliikunta,	6-9	vuotiaille,	Simo				Uusi	kurssi!
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 18.00–18.45, Johanna Aaltonen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tanssi on lapselle riemukas ja monipuolinen harrastus, joka kehittää liikunnallisia valmiuksia. Ryh-
mässä toimiminen opettaa myös sosiaalisia taitoja. Reipas meno ja punaiset posket kuuluvat tässä 
ryhmässä asiaan ja iloinen mieli on tavoitteista tärkein! Vko 10 ei opetusta.
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Mattisen koulu, Opintie 14
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 16.30–17.15, Sannariikka Kaiharju
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Keskitytään leikinomaiseen liikkumiseen. Tavoitteena tarjota lapselle positiivisia kokemuksia liikun-
nasta sekä kehittää lapsen liikunnallisia valmiuksia ja taitoja monipuolisten leikkien ja harjoitusten 
avulla.

8001202,	Liikun	ja	leikin,	5-6	v,	Tervola				Uusi	kurssi!
Lapinniemen päiväkoti, Päiväkodintie 10
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 17.00–17.45, Sannariikka Kaiharju
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla keskitytään leikinomaiseen liikkumiseen. Tavoitteena on tarjota lapselle positiivisia koke-
muksia liikunnasta sekä kehittää lapsen liikunnallisia valmiuksia ja taitoja monipuolisten leikkien ja 
harjoitusten avulla.

8001250,	Liikun	ja	leikin,	7-9	v,	Tervola				Uusi	kurssi!
Lapinniemen päiväkoti, Päiväkodintie 10
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 17.45–18.30, Sannariikka Kaiharju
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla keskitytään leikinomaiseen liikkumiseen. Tavoitteena on tarjota lapselle positiivisia koke-
muksia liikunnasta sekä kehittää lapsen liikunnallisia valmiuksia ja taitoja monipuolisten leikkien ja 
harjoitusten avulla.

8001203,	Sähly,	pojat	13-16v,	Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 14.15–15.30, Anssi Hallikainen
43,42 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sählyn pelaamista 13-16 -vuotiaille pojille. Koulukerho maksaa kurssimaksun tervolaisille yläkoululaisille.

Kamppailulajit
8005200,	Taekwon-do,	perus-	ja	jatkokurssi,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.30–18.00, Mikko Salla
54 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Peruskurssin tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa ja siten luoda 
pohjaa liikuntamyönteiselle elämäntavalle myös myöhemmällä iällä. Peruskurssilla opetellaan sali-
käyttäytyminen, peruspotkut, -lyönnit ja -torjunnat, perusteet itsepuolustuksesta sekä harjoituksissa 
käytettävä koreankielinen sanasto. Opetuksessa painotetaan väkivallattomuuden tärkeyttä ja rauhan-
omaisia keinoja ratkaista kiistatilanteet. Alaikäraja 8 -vuotta. Opiskelijat eivät ole opiston puolesta 
vakuutettuja. Vakuutuksen voi hankkia opettajalta. Jatkokurssi on tarkoitettu harrastajille keltaisesta 
vyöstä ylöspäin. Alaikäraja 8 vuotta. Opiskelijat eivät ole opiston puolesta vakuutettuja. Vakuutuksen 
voi hankkia opettajalta.
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Kauneus,	terveys	ja	hyvinvointi
6101105,	Muistiryhmä,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 14.00–15.15, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Mielen ja muistin virkistämistä tukeva ryhmä. Keskustelua, liikuntaa, laulua; välittämistä suurella 
sydämellä. Omaishoitaja voi osallistua mukaan tai liikkua itsenäisesti kuntosalin puolella. Omaishoita-
jasta ei maksua.

8002124,	Virkistävää	toimintaa	arkeen,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsalin kokoustila, Väylätie 11
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 11.00–12.30, Hilkka Rantamölö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Avointa keskustelua ja pohdintaa viikon teemoista ja ajankohtaisista asioista viikon varrelta. Lisäksi 
tehdään tehtäviä, jotka vahvistavat muistia sekä tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja uu-
sien asioiden oppiminen. Ei opetusta 20.10.

8002207,	Virkistävää	toimintaa	arkeen,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 8, Tervola
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 10.00–11.30, Hilkka Rantamölö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Avointa keskustelua ja pohdintaa viikon teemoista ja ajankohtaisista asioista. Tehdään muistia vahvis-
tavia tehtäviä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja uusien asioiden oppiminen.

Kehonhallinta	ja	rentoutuminen
8011401,	Aamujooga	A,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 8.30–10.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoin-
nista huolehtiville. Työskennellään kehon, mielen ja hengityksen 
vuorovaikutuksessa. Liikunnalliset harjoitukset rentouttavat ja 
avaavat mahdollisuuden tutustua omaan kehoon. Koetaan läsnä-
olevan hetken ainutlaatuisuus. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja 
ota mukaan oma alusta.

8011414,	Astangajooga,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
12.9.–5.12.2021, 9.1.–24.4.2022, Su 16.00–17.30, Jari Yliherva
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, 
joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa sekä parantaa tasapainoa. 
Kurssilla lähdetään opiskelemaan rauhalliseen tahtiin astanga-
joogan 1. sarjaa aivan alusta. Vaikeimmista asanoista opetellaan 
myös helpotetut versiot. Uusia asanoita lisätään sarjaan kurssi-
laisten edistymisen tahtiin niin, että kurssin loputtua on tavoitte-
na hallita astangajoogan puolikas ykkössarja. Ei opetusta 24.10.
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TI 8011415,	Astangajooga	jatko,	Kemi

Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
12.9.–5.12.2021, 9.1.–24.4.2022, Su 17.45–19.15, Jari Yliherva
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa 
sekä parantaa tasapainoa. Kurssilla opiskellaan astangajoogan 1. sarjan asanoita. Kurssi on tarkoitettu 
aiemmin astangajoogaa harrastaneille. Ei opetusta 24.10.

8011409,	Flow	yoga	power,	Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–19.30, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Toiminnallinen lihaskuntopainotteinen voimajoogatunti. Lisää voimaa, kestävyyttä, tasapainoa, elas-
tisuutta ja elämän iloa. Harjoitellaan myös kurssin edetessä haastavampia asanoita. Tunnille mukaan 
joogamatto. Ei opetusta 18.10.

8011410,	Flow	yoga	stretch,	Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 19.30–21.00, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Toiminnallinen joogavenyttely-tunti lisää elastisuutta, voimaa, kestävyyttä ja mielenrauhaa. Sisältää 
lyhyitä venytyksiä ja pitkiä rentouttavia venytyksiä. Ei opetusta 18.10.

8011411,	Harmonisoivaa	joogaa,	hybridi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 12.00–13.30, Elina Kakko
50 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kehoa elävöittävien rauhallisten liikesarjojen ja vahvistavien asanoiden myötä voit kokea kokonais-
valtaisen rentoutumisen ja elinvoiman palautumisen, mieli tyyntyy ja hengitys helpottuu. Ohjelma 
vaihtuu 4-5 viikon välein. Tunnille mukaan joogamatto. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai 
verkossa. Ei opetusta 22.10.

8011402,	Jooga	alkeet,	Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31, Kemi
7.9.–7.12.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.30–20.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Katkaise kiire. Lisää Hatha-joogan avulla elinvoimaa ja tasapainoa elämääsi. Omalla joogamatolla hen-
gityksen rytmissä tehtävät liikunnalliset harjoitukset rentouttavat ja avaavat mahdollisuuden tutustua 
omaan kehoon. Itsetuntemus lisääntyy kehon, mielen ja hengityksen vuorovaikutuksessa. Jooga on 
tie terveyteen ja hyvinvointiin. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta. Tervetuloa 
joogan maailmaan! Ei opetusta 19.10., 30.11. ja 8.3.

8011403,	Jooga	jatko,	Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31, Kemi
7.9.–7.12.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.00–18.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha-joo-
gaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma 
alusta. Ei opetusta 19.10., 30.11 ja 8.3.
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8011407,	Joogan	erityisryhmä,	Kemi
Fysios, Valtakatu 19, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.30–19.00, Matti Koskenranta
50 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tavoitteena on kokonaisterveyden ylläpitäminen ja kohentaminen sekä tietoisuuden lisääminen 
omasta kehosta ja laajemmin omasta itsestä. Ryhmä on avoin kaikille. Etusijalla ovat kuitenkin henki-
löt, joilla on esim. neurologisia sairauksia tai liikuntarajoitteita. Jokainen tekee liikkeet omien mahdol-
lisuuksien mukaan. Ota mukaan oma alusta. Ei opetusta 20.10. ja 10.11.

8011421,	Keskivartalon	hallintaa	Pilates-metodia	noudattaen	A,	syksy,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–17.11.2021, Ke 16.00–17.00, Tanja Metsälä
13,30 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opetellaan helpot ja selkää kuormittamattomat jumppaliikkeet, joten kurssi sopii myös selkäon-
gelmaisille. Liikkeet ovat lattialla tehtäviä mattoliikkeitä - omat jumppamatot mukaan. Ei opetusta 20.10.

8011422,	Keskivartalon	hallintaa	Pilates-metodia	noudattaen	B,	kevät,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
12.1.–16.3.2022, Ke 16.00–17.00, Tanja Metsälä
11,97 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opetellaan helpot ja selkää kuormittamattomat jumppaliikkeet, joten kurssi sopii myös selkä-
ongelmaisille. Liikkeet ovat lattialla tehtäviä mattoliikkeitä - omat jumppamatot mukaan.

8011406,	Mediyoga,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 9.15–10.45, Tuija Rantamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään kaikille sopivia yksinkertaisia, rauhallisia mutta tehokkaita fyysisiä liikkeitä yhdistettynä 
hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. Opitaan käyttämään omia voimavaroja oikein, luo-
daan sisäistä tasapainoa, ehkäistään stressiä ja vahvistetaan omaa vastustuskykyä sairauksia vastaan. 
Harjoittelussa keskitytään vain itseensä ja työskennellään omista lähtökohdista. Liikkeet voi tehdä is-
tualtaan tai makuultaan. Mukaan juomapullo, alusta, huopa ja väljät vaatteet. Myös aloittelijat voivat 
tulla mukaan. Ei opetusta 19.10.

8011412,	Tuolijoogaa,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 11.00–11.45, Elina Kakko
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Teemme tuolilla istuen, hengityksen rytmissä rauhallisia joogaliikkeitä, jotka elävöittävät kehoa ja 
hengitystä. Olemus tasapainottuu, mieli tyyntyy ja hengittäminen helpottuu, liikkuvuus lisääntyy ja 
kehon jännitykset lievittyvät. Sopii senioreille ja kuntoutujille. Tunnille joustava vaatetus ja tossut. Ei 
opetusta 22.10.

8011405,	Yin-jooga	A,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
10.9.–10.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 17.15–18.45, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Yin-jooga on rauhallista syvävenyttävää joogaa. Siinä siirrytään tekemisestä olemiseen, joka rau-
hoittaa kehoa ja mieltä. Harjoituksessa huomio kohdistuu sidekudoksiin (myös faskia) ja niveliin. 
Yin-joogassa ei pyritä äärivenytyksiin. Asennoissa viivytään hieman pidempi aika. Avainasemassa on 
hengitys. Yin-jooga vahvistaa läsnäoloa ja lisää elinvoimaa. Kurssi sopii kaikenikäisille Yin-joogasta 
kiinnostuneille. Ota mukaan joogamatto, bolsteri tai tyyny, huopa ja vesipullo. Ei opetusta 3.12.

83



LI
IK

U
N

TA
, T

ER
VE

YS
 JA

 H
YV

IN
VO

IN
TI 8011416,	Äijäjooga	perusryhmä,	Kemi

Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11, Kemi
7.9.–7.12.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 19.30–21.00, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Joogaa miehille ikään ja notkeuteen katsomatta. Jooga parantaa lihaskuntoa, kehon liikkuvuutta ja 
notkeutta. Harjoituksessa fyysisiä harjoituksia sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksia. Tietoisuus 
omasta kehosta kasvaa. Jokainen tekee liikkeet omien mahdollisuuksien mukaan. Joustava asu ja 
alusta mukaan. Ei joogaa 28.9. ja 19.10.

8011408,	Äijäjooga	jatkoryhmä,	Kemi
Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 19.30–21.00, Matti Koskenranta
50 t, Kurssimaksu 45,00 €
Kurssi on tarkoitettu jo aiemmin joogaa harrastaneille miehille (väh.1 lukuvuosi). Syvennetään jooga-
harjoitusta ja -tietoutta. Ei opetusta 20.10. ja 10.11.

8014313,	Äänimaljarentoutus,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
16.9.–25.11.2021, 13.1.–28.4.2022, To 13.45–14.45, Taija Sillanpää
27,93 t, Kurssimaksu 30,00 €
Haluatko hemmotella itseäsi tai rauhoittua ilman vaatimuksia? Anna äänimaljojen ja gongin kutsua 
sinut rentoutumaan. Kurssi toteutetaan Peter Hess ® äänimetodeihin kuuluvien sointukylpyjen ja 
sointumatkojen avulla. Pukeudu lämpimästi. Ota mukaasi vesipullo tai esimerkiksi kofeiinitonta teetä 
termospulloon, jumppa-/retkialusta, viltti tai pari, villasukat ja jopa vanttuut, jos sormesi/kätesi 
palelevat helposti. Voit tuoda myös tyynyn tai pari, jos mukava asento sitä vaatii. Ohjaajana fysiotera-
peutti ja Peter Hess ® sointukylpyohjaaja Taija Sillanpää. Opetusta syksyllä 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 
11.11. ja 25.11. Keväällä opetusta joka viikko.

TRE-aloituskurssit	löytyvät	oppaan	lyhytkursseista	kohdasta	Kehonhallinta	ja	rentoutuminen.

8011431,	Stressinpurkuharjoituksia	TRE	-menetelmällä,	jatkokurssi	A,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.10.–26.11.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 18.45–19.45, Arja Karplund
21,28 t, Kurssimaksu 80,00 €
Kurssi on tarkoitettu Stressinpurkua TRE -menetelmällä aloituskurssin käyneille (katso lyhytkurssit 
/ kehonhallinta ja rentoutuminen) tai niille, joille TRE -menetelmä on tuttu. Kurssin tavoitteena on 
syventää tietoisuutta TRE -menetelmästä sekä vakiinnuttaa sen käyttö stressinhallinnassa ja kehotie-
toisuuden lisäämisessä. Kurssilla päivitetään oma harjoitus, ohjataan liikettä eteenpäin sekä käydään 
läpi muutamia itseohjaustekniikoita. TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, 
sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Ota mukaan 
joustavat vaatteet, oma alusta, pieni tyyny ja juomapullo. Opetuspäivät syksyllä: 8.10., 15.10., 29,10., 
12.11., 19.11., 26.11. ja keväällä: 14.1., 21.1., 4.2., 18.2., 25.2., 4.3., 18.3., 25.3., 8.4. ja 22.4.
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8011121,	Stressinpurkuharjoituksia	TRE	-menetelmällä,	jatkokurssi	B,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
9.10.–27.11.2021, 15.1.–23.4.2022, La 10.00–11.00, Arja Karplund
21,28 t, Kurssimaksu 80,00 €
Kurssi on tarkoitettu Stressinpurkua TRE -menetelmällä - aloituskurssin käyneille (katso lyhytkurssit 
/ kehonhallinta ja rentoutuminen) tai niille, joille TRE -menetelmä on tuttu. Kurssin tavoitteena on 
syventää tietoisuutta TRE -menetelmästä sekä vakiinnuttaa sen käyttö stressinhallinnassa ja kehotie-
toisuuden lisäämisessä. Kurssilla päivitetään oma harjoitus, ohjataan liikettä eteenpäin sekä käydään 
läpi muutamia itseohjaustekniikoita. TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, 
sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Ota mukaan 
joustavat vaatteet, oma alusta, pieni tyyny ja juomapullo. Opetuskerrat: 9.10., 16.10., 30,10., 13.11., 
20.11., 27.11., 15.1., 22.1., 5.2., 19.2., 26.2., 5.3., 19.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.

8011105,	Aamujooga	B,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
10.9.–10.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 9.00–10.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnistaan huolehtiville. Työskennellään 
kehon, mielen ja hengityksen vuorovaikutuksessa. Liikunnalliset harjoitukset rentouttavat ja avaavat 
mahdollisuuden tutustua omaan kehoon. Koetaan läsnäolevan hetken ainutlaatuisuus. Pukeudu 
joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta. Tervetuloa kaikenikäiset joogasta kiinnostuneet! Ei 
opetusta 3.12.

8011113,	Astangajooga,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.00–18.30, Jari Yliherva
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa 
sekä parantaa tasapainoa. Kurssilla lähdetään opiskelemaan rauhalliseen tahtiin astangajoogan 1. sar-
jaa aivan alusta. Vaikeimmista asanoista opetellaan myös helpotetut versiot. Uusia asanoita lisätään 
sarjaan kurssilaisten edistymisen tahtiin niin, että kurssin loputtua on tavoittena hallita astangajoogan 
puolikas ykkössarja.

8011110,	Flow	Yoga	-jatko,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.30–19.00, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 45,00 €
Toiminnallinen Jooga. Voimaa, elastisuutta ja tasapainoa kehittävä tunti virtaavassa tahdissa. Syven-
nytään ja kehitytään hieman enemmän. Tarkoitettu vähintään vuoden Flow Yoga tai Flow Yoga Power 
tunneilla olleille. Mukaan joogamatto.

8011111,	Flow	Yoga,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.30–19.00, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Liikunnallinen Jooga. Voimaa, elastisuutta ja tasapainoa kehittävä rauhallinen flow -tunti virtaavassa 
tahdissa. Mukaan joogamatto.
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TI 8011112,	Flow	Yoga	stretch,	Keminmaa

Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 19.00–20.30, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Toiminnallinen joogavenyttely-tunti lisää elastisuutta, voimaa, kestävyyttä ja mielen rauhaa. Tunnilla 
tehdään avaavia venyttelyasanoita ja sisältää joka kerta rentoutuksen ja lyhyen meditointihetken. Sopii 
erinomaisesti vastapainoksi voimajoogatunteihin lisäämään ja tehostamaan edistymistä. Soveltuu 
myös uudeksi liikuntamuodoksi liikkujalle! Kenelle vaan joka haluat jotain uutta elämääsi.

8011102,	Liikunnallinen	jooga	A,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 17.30–19.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tarkoitettu aloittelijoille tai joogaa aikaisemmin harrastaneille. Katkaise kiire. Lisää Hatha-joogan avulla 
elinvoimaa ja tasapainoa elämääsi. Omalla joogamatolla hengityksen rytmissä tehtävät liikunnalliset 
harjoitukset rentouttavat ja avaavat mahdollisuuden tutustua omaan kehoon. Itsetuntemus lisääntyy 
kehon, mielen ja hengityksen vuorovaikutuksessa. Jooga on tie terveyteen ja hyvinvointiin. Pukeudu 
joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta. Tervetuloa joogan maailmaan! Ei opetusta 29.11.

8011103,	Liikunnallinen	jooga	jatko	A,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 19.05–20.35, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha-joo-
gaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Lopuksi meditaatiohetki istuma-asennossa. Ota mukaan 
oma alusta ja istumatyyny. Ei opetusta 29.11.

8011104,	Liikunnallinen	jooga	jatko	B,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
9.9.–9.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 17.30–19.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha-joo-
gaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma 
alusta. Ei opetusta 2.12.

8011107,	Mediyoga	I,	Lautiosaari,	Keminmaa
Pölhön koulun liikuntasali, Lautiosaari, Tasasentie 9
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.00–18.30, Tuija Rantamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään kaikille sopivia yksinkertaisia, rauhallisia mutta tehokkaita fyysisiä liikkeitä yhdistettynä hen-
gitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. Opitaan käyttämään omia voimavaroja oikein, luodaan 
sisäistä tasapainoa, ehkäistään stressiä ja vahvistetaan omaa vastustuskykyä sairauksia vastaan. Har-
joittelussa keskitytään vain itseen ja työskennellään omista lähtökohdista. Liikkeet voi tehdä istualtaan 
tai makuultaan. Mukaan juomapullo, alusta, huopa ja väljät vaatteet. Ei opetusta 19.10.
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8011106,	Yin-jooga	B,	Keminmaa
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
9.9.–9.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 19.00–20.30, Arja Karplund
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Yin-jooga on rauhallista syvävenyttävää joogaa. Siinä siirrytään teKemisestä olemiseen, joka rau-
hoittaa kehoa ja mieltä. Harjoituksessa huomio kohdistuu sidekudoksiin, niveliin ja fasciakudoksiin. 
Yin-joogassa ei pyritä äärivenytyksiin. Asennoissa viivytään hieman pidempi aika. Avainasemassa on 
hengitys. Yin-jooga vahvistaa läsnäoloa ja lisää elinvoimaa. Kurssi sopii kaikenikäisille Yin-joogasta 
kiinnostuneille. Ota mukaan joogamatto, bolsteri tai tyyny, huopa ja vesipullo. Ei opetusta 2.12.

8011114,	Äijäjooga,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Kirkonmäen vanha koulu, liikuntasali, Väylätie 33
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 18.30–20.00, Jari Yliherva
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Sopii kaikille ikään ja notkeuteen katsomatta, sillä jokainen tekee liikkeet omien mahdollisuuksien 
mukaan. Rauhallista, mutta liikunnallista joogaa, joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa sekä parantaa 
tasapainoa. Mukaan oma alusta ja joustava vaatetus.

8011311,	Jooga,	Maksniemi,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
6.9.–13.12.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.30–18.00, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvin-
voinnista ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille. Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä 
kanssa omien edellytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista hengitystä seuraavista 
fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja mukava asu. Ei 
opetusta 27.9. ja 18.10.

8011312,	Jooga,	Toivon	Tupa,	Simo
Simon asema, Toivon tupa, (vanha kirjasto), Simontie 1
6.9.–13.12.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.30–20.00, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvin-
voinnista ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille. Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä 
kanssa omien edellytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista hengitystä seuraavista 
fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja mukava asu. Ei 
opetusta 27.9. ja 18.10.

8011301,	Pilates	kehonhallinta,	Simo	asema,	Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.45–19.45, Rauni Kipinä-Kukkula
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tunnin sisältö: lämmittely, alaraajoja vahvistavat harjoitukset, tasapaino, liikkuvuus- ja keskivartalohar-
joitukset, venyttely, rentoutuminen. Tavoitteena hyvä ryhti, vahva ja liikkuva keho sekä hyvä liikehallinta.

8011302,	Pilates	kehonhallinta,	Maksniemi,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.45–19.45, Rauni Kipinä-Kukkula
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tunnin sisältö: lämmittely, alaraajoja vahvistavat harjoitukset, tasapaino, liikkuvuus- ja keskivartalohar-
joitukset, venyttely, rentoutuminen. Tavoitteena hyvä ryhti, vahva ja liikkuva keho sekä hyvä liikehallinta.
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Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 13.20–14.50, Johanna Aaltonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Varttuneelle väelle suunnattu. Rauhallista venyttelyä eri lihasryhmille ja rentoutumisharjoittelua 
rauhallisen musiikin tahtiin. Vko 10 ei opetusta.

8011204,	Jooga	A,	Tervola
Lapinniemen päiväkoti, Päiväkodintie 10
9.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.00–18.30, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvinvoinnista 
ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille. Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä kanssa omien edel-
lytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista hengitystä seuraavista fyysisistä harjoituksista 
sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja joustava asu. Ei joogaa 30.9. ja 21.10.

8011205,	Jooga	B,	Loue,	Tervola
Louen koulu, Louesaarentie 19
9.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 15.00–16.30, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Lempeää hathajoogaa ikään ja notkeuteen katsomatta. Jooga parantaa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja 
notkeutta. Jokainen tekee harjoituksen omien edellytystensä mukaan kehoaan kuunnellen. Joogahar-
joitus koostuu fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja 
joustavat vaatteet. Ei joogaa 30.9. ja 21.10.

8011202,	Päiväjooga,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 12.30–14.00, Sirpa Vuokila
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvin-
voinnista ja henkisestä kasvusta kiinnostuneille. Lempeä jooga sopii henkilöille, joilla on mm. iän 
tuomia nivelvaivoja. Ohjelma on pehmeää, lempeää eikä liian fyysistä. Jokainen joogan harjoittaja 
työskentelee itsensä kanssa omien edellytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista 
hengitystä seuraavista fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan 
alusta ja mukava asu, tarvittaessa tyyny yms.

8011201,	Äijäjooga,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
7.9.–7.12.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 16.00–17.30, Else Pränni
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Joogaa miehille ikään ja notkeuteen katsomatta. Jooga parantaa lihaskuntoa, kehon liikkuvuutta ja not-
keutta. Harjoituksessa on fyysisiä harjoituksia sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksia. Jokainen tekee 
liikkeet omien mahdollisuuksien mukaan. Joustava asu ja oma alusta mukaan. Ei joogaa 28.9. ja 19.10.
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Kuntoliikunta
8002409,	Jumppaa	aamuvirkuille,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 11.00–12.30, Leila Mansikkala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehokasta jumppaa vaihtuvin teemoin ja välinein. Käydään läpi kehon eri alueet ja lopuksi venyttelyt. 
Mukaan jumppa-alusta, juomapullo ja teeman mukainen väline. Teemat luettavissa opiston kotisivuil-
ta www.kivalo-opisto.fi.

8002412,	Jumppaa	selän	terveydeksi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 14.00–15.00, Jari Poikela
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Erilaista liikuntaa selän ja koko kehon kunnossa pitämiseen ja huoltamiseen. Pääasiassa kuntoilua 
oman kehon painolla, mutta myös kepit, pallot ja kuminauhat ovat mukana vaihtelevasti. Harjoitus-
kerrat sisältävät lyhyitä tietoiskuja liittyen uusimpaan tutkittuun tietoon terveyden edistämisestä. Ei 
opetusta 20.10.

8002410	Kahvakuula/Gymstick-jumppa,	Kemi
Fysioksen Sali, Valtakatu 11-13
7.9.-30.11.2021, 13.1.-14.4.2022, ti 17.15-18.15, Leila Mansikkala
Tehokasta liikuntaa vuoroin kahvakuulaa ja gymstickiä käyttäen. Omat välineet sekä jumppa-alusta ja 
juomapullo mukaan. 

8002404,	Keho	hallintaan,	Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 15.00–16.00, Taija Sillanpää
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Otetaan keho hallintaan erilaisten liikuntaharjoitusten avulla. Liikutaan terveyttä edistävällä tasolla 
tehden monipuolisia ja tasapainoa tukevia harjoituksia venyttelyitä unohtamatta. Mukaan sisäliikun-
tavarusteet, jumppa-alusta ja juomapullo. Ei opetusta 19.10. Huomaa muuttunut opetuspaikka!

8002406,	Kuntopiiri,	Kemi
Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.30–20.00, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään peruskuntoa kohottavia, lihaksia vahvistavia, kehon liikkuvuutta lisääviä sekä tasapainoa 
tukevia harjoituksia vaihtuvin teemoin. Ei vaikeita askelsarjoja. Mukaan sisäliikuntavarusteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Ei opetusta 19.10.

8002411,	Leppoisaa	jumppaa	varttuneille,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 11.00–12.00, Leila Mansikkala
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Jumppaa rauhalliseen tahtiin. Käydään läpi kaikki lihasryhmät käyttäen eri liikuntavälineitä. Lopuksi 
rentouttavat venytykset. Mukaan jumppa-alusta ja juomapullo.
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Kemin lyseon lukion liikuntasali, Meripuistokatu 22
7.9.–2.12.2021, 11.1.–21.4.2022, Ti 13.00–14.30, To 13.00–14.30, Markku Särkipaju
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Opetuspäivät syksyllä tiistai ja torstai. Kevään opetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Jumppaa ja 
istumalentopalloa. Ota mukaan sisäliikuntavarusteet. Ei opetusta 19.10. ja 21.10.

8002407,	Terveysliikunta,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.30–19.00, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Terveysliikuntaa vaihtuvin teemoin. Jokaisella kerralla olkapää, niska-hartiaseutu tai selkä teemaan 
sisällyttäen. Jumppa ei sisällä voimakkaita hyppyjä tai vaikeita askelsarjoja. Mukaan jumppa-alusta, 
sisäliikuntavarusteet ja juomapullo. Ei opetusta 21.10.

8002403,	Tuolijumppa,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 13.45–14.30, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään toimintakykyä tukevia ja ylläpitäviä harjoitteita vaihtuvin teemoin. Käytetään välillä mm. jump-
pakeppiä ja jumppakuminauhaa. Mukaan juomapullo ja jumppatossut tai jarrusukat. Ei opetusta 19.10.

8002102,	Asahi	Health	®	-terveysliikunta,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 14.45–15.30, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Asahi on suomalainen terveysliikuntamuoto, joka kehittää tasapainoa ja helpottaa niska-hartiaseudun 
vaivoja. Asahi sopii myös ikääntyneille ja kuntoutujille. Asahi toimii kunnon kohottajana huonokuntoi-
sille ja palauttavana sekä stressiä vähentävänä harjoituksena hyväkuntoisille/kiireisille. Liikkeet ovat 
määrätietoisen lempeitä ja ne tehdään sarjoissa. Lattiatason harjoituksia, hyppyjä tai askelsarjoja ei 
tehdä. Liikkeet voi tehdä myös tuolilla istuen. Tunnilla ollaan mahdollisuuksien mukaan avojaloin. Ota 
mukaan joustava vaatetus ja juomapullo. Ryhmä sopii myös aloittelijoille. Ei opetusta 20.10.

8002111,	Kuntoliikunta	50+,	Lautiosaari,	Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.15–17.45, Kirsti Lamminpää-Vesenne
50 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kuntoliikuntaa miehille ja naisille kuntopiiriharjoitteluna. Oma kahvakuula tai käsipainot mukaan, jos on.

8002101,	Kunto+,	Lautiosaari,	Keminmaa
Pölhön koulun liikuntasali, Lautiosaari, Tasasentie 9
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.30–19.00, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tehdään peruskuntoa kohottavia, lihaksia vahvistavia, kehon liikkuvuutta lisääviä sekä tasapainoa 
tukevia harjoituksia vaihtuvin teemoin. Ei vaikeita askelsarjoja. Mukaan sisäliikuntavarusteet, juoma-
pullo ja jumppa-alusta. Ei opetusta 20.10.

8002103,	Luusto+,	Törmä,	Keminmaa
Katajarannan koulu, Koskenvoiman kylätalo, Rovaniementie 1966
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 16.00–17.30, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Perusliikuntaryhmä, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti luuliikuntaan. Teemat vaihtelevat kauden mit-
taan. Ei vaikeita askelsarjoja. Mukaan juomapullo, jumppa-alusta ja sisäliikuntavaatetus. Ei opetusta 20.10.
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8002122,	Miesten	ja	naisten	kuntonyrkkeily,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 19.15–20.45, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kuntonyrkkeily on hauska, tehokas ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti kaikkien 
kunnon osa-alueiden (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus) kehittämiseen. Lisäksi kuntonyrkkeily on 
loistava tapa rentouttaa niska-hartia alueen kireyksiä ja poistaa stressiä. Harjoituksen jälkeen olo on 
raukea ja mieli virkistynyt. Kuntonyrkkeily sopii niin aloittelijoille kuin kuntoilijoillekin ikään katso-
matta. Kuntonyrkkeilyn monipuolisuus tarjoaa haasteita kaiken tasoisille liikkujille. Fyysisen kunnon 
kehittymisen myötä kuntonyrkkeily kehittää myös psyykkistä kuntoa ja kasvattaa itseluottamusta. 
Kuntonyrkkeily ohjatuilla tunneilla tai kaveriporukassa tarjoaa myös mukavia sosiaalisia kanssakäymi-
siä. Mukaan tarvitsee vain sisäliikuntavarustuksen. Ei opetusta 21.10.

8002121,	Naisten	kuntonyrkkeily,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.30–19.00, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kuntonyrkkeily on hauska, tehokas ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti kaikkien 
kunnon osa-alueiden (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus) kehittämiseen. Lisäksi kuntonyrkkeily on 
loistava tapa rentouttaa niska-hartia alueen kireyksiä ja poistaa stressiä. Harjoituksen jälkeen olo on 
raukea ja mieli virkistynyt. Kuntonyrkkeily sopii niin aloittelijoille kuin kuntoilijoillekin ikään katso-
matta. Kuntonyrkkeilyn monipuolisuus tarjoaa haasteita kaiken tasoisille liikkujille. Fyysisen kunnon 
kehittymisen myötä kuntonyrkkeily kehittää myös psyykkistä kuntoa ja kasvattaa itseluottamusta. 
Kuntonyrkkeily ohjatuilla tunneilla tai kaveriporukassa tarjoaa myös mukavia sosiaalisia kanssakäymi-
siä. Mukaan tarvitsee vain sisäliikuntavarustuksen. Ei opetusta 21.10.

8002112,	Senioriliikunta,	Lautiosaari,	Keminmaa
 Pölhön koulu, Lautiosaari, Tasasentie 9
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 15.30–16.30, Kirsti Lamminpää-Vesenne
34,58 t, Kurssimaksu 50,00 €
Liikuntaa ikäihmisille musiikin tahdissa. Jumpalla käytetään tuolia, vastuskuminauhaa, keppiä ja käsi-
painoja. Lopuksi tehdään venyttelyt. Ei opetusta 20.10.

8002115,	Vielä	virtaa,	Liedakkala,	Keminmaa
Seurala, Liedakkala, Rovaniementie 763
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 15.00–16.00, Fanni Vilmi
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Perusjumppaa ja rentouttavaa liikuntaa varttuneille. Mukaan jumppa-alusta ja juomapullo. Ei opetus-
ta 20.10 ja 9.3.

8002313,	Kahvakuula	Hiit,	Simo	asema,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 15.45–16.45, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kahvakuulaharjoittelu on kokonaisvaltaista treeniä. Tavoitteena on parantaa lihaskuntoa, kehittää keski-
vartalon hallintaa, tehostaa energiankulutusta, kiinteyttää sekä kehittää tasapainoa ja koordinaatiota.

8002301,	Kuntoliikunta,	Alaniemi,	Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 18.00–19.00, Miia Salmi
26 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kuntopiiriharjoittelua oman kehon painolla ja erilaisilla kuntoiluvälineillä, esim. käsipainot, kahvakuu-
la, kuminauha, hyppynaru, liukualustat. Liikkeet tehdään vaihdellen joko omalla paikalla tai kiertohar-
joitteluna. Vko 10 ei opetusta. 91
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Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 12.15–13.15, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Retro-jumppa on kevyttä ja monipuolista kuntojumppaa, jossa nimensä mukaisesti soi Retro-musa. 
Teemat vaihtelevat kauden mittaan (omakehopaino, käsipainot, kuminauhat, hulavanne). Ota mu-
kaan jumppa-alusta ja iloinen mieli.

8002307,	Strong	Nation™,	Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 17.30–18.30, Rauni Kipinä-Kukkula
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tehokas ja turvallinen High Intensity Interval Training (HIIT) -tunti omalla kehonpainolla. Tunti on 
jaettu neljään osaan, jokainen neljännes sisältää aktiivisen palautuksen. Tunti alkaa lämmittelyllä 
päättyen jäähdyttelyyn. Liikevariaatiot takaavat harjoittelun sopivuuden kaikille kuntotasoille. Harjoit-
telu polttaa tehokkaasti rasvaa, parantaa kestävyyttä ja lihasvoimaa.

8002211,	Kuntojumppa,	Tervola
Mattisen koulu, Opintie 14
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 19.15–20.00, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Eri välinein toteutettava jumppa keski-ikäisille ja senioreille. Mukaan oma matto.

8002216,	Lihaskuntotreeni	(omalla	keholla),	Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
9.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 18.00–18.45, Janika Nousiainen
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kokonaisvaltaisia Lihaskuntoharjoitteita omalla keholla. Vaihdellaan välillä lihas harjoitteita. Sykettä 
nostattavaa ja helppoa. Tule sinäkin mukaan! Sopii niin alkajille kuin pidempään liikkuneille. Ota mu-
kaan jumppamatto ja juomapullo. Ryhmä ei kokoonnu 21.10. (syysloma) sekä 18.11.

8002205,	Naisten	kuntonyrkkeily,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.10–19.40, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kuntonyrkkeily on hauska, tehokas ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti kaikkien 
kunnon osa-alueiden (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus) kehittämiseen. Lisäksi kuntonyrkkeily on lois-
tava tapa rentouttaa ja vahvistaa niska-hartia alueen kireyksiä ja poistaa stressiä. Harjoituksen jälkeen 
olo on raukea ja mieli virkistynyt. Kuntonyrkkeily sopii niin aloittelijoille kuin kuntoilijoillekin ikään 
katsomatta. Kuntonyrkkeilyn monipuolisuus tarjoaa haasteita kaiken tasoisille liikkujille. Fyysisen kun-
non kehittymisen myötä kuntonyrkkeily kehittää myös psyykkistä kuntoa ja kasvattaa itseluottamusta. 
Kuntonyrkkeily ohjatuilla tunneilla tai kaveriporukassa tarjoaa myös mukavia sosiaalisia kanssakäymi-
siä. Mukaan tarvitsee vain sisäliikuntavarustuksen.

8002206,	Seniorijumppa,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
14.9.–23.11.2021, 18.1.–12.4.2022, Ti 10.00–10.45, Hilkka Ollikkala
13 t, Kurssimaksu 27,00 €
Senioreille suunnattua lihaskuntojumppaa eri välinein ja musiikin tahtiin. Tuntiin kuuluu loppuvenyt-
telyt. Oma jumppamatto mukaan. Opetuspäivät syksyllä: 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 
keväällä: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.
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8002212,	Sähly,	Naiset,	Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 19.00–20.30, Anssi Hallikainen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Sählyn pelaamista naisille. Alle 16-vuotiaiden kurssimaksu 24 €. Alaikäraja 14 v.

8002213,	Sähly,	Miehet,	Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 19.00–20.30, Anssi Hallikainen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Sählyn pelaamista miehille. Alaikäraja 16 v.

8002201,	Terveysliikunta	A,	Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 9.00–9.45, Hilkka Rantamölö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kuntouttavaa terveysliikuntaa uusien +65 v. UKK-instituutin suositusten mukaisesti. Kurssin tavoit-
teena on motivoida ihmisiä liikkumaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tunnilla käytetään 
keppejä, palloja ja kuminauhoja. Liikkeet voidaan suorittaa myös tuolilla istuen.

8002202,	Terveysliikunta	B,	Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 10.00–10.45, Hilkka Rantamölö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kuntouttavaa terveysliikuntaa uusien 65v UKK-instituutin suositusten mukaisesti. Kurssin tavoitteena 
on motivoida ihmisiä liikkumaan terveyden ylläpitämiseksi. Tunnilla käytetään keppejä, palloja ja 
kuminauhoja. Liikkeet voidaan suorittaa myös tuolilla istuen.

8002203,	Terveysliikunta,	Varejoki,	Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 18.00–18.45, Hilkka Ollikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Koko kehon liikuntaharjoituksia, jotka pitävät yllä terveyttä, kohottavat kuntoa, lisäävät aktiivisuutta, 
poistavat stressiä, vahvistavat sydäntä ja verenkiertoa.

8002208,	Terveysliikunta,	Koivu,	Tervola
Koivun koulu, Poliisintie 1
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 18.00–18.45, Hilkka Ollikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Koko kehon liikuntaharjoituksia, jotka pitävät yllä terveyttä, kohottavat kuntoa, lisäävät aktiivisuutta, 
poistavat stressiä, vahvistavat sydäntä ja verenkiertoa. Oma jumppamatto mukaan.

8002209,	Terveysliikunta,	Kaisajoki,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 18.00–18.45, Hilkka Ollikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Koko kehon liikuntaharjoituksia, jotka pitävät yllä terveyttä, kohottavat kuntoa, lisäävät aktiivisuutta, 
poistavat stressiä sekä vahvistavat sydäntä ja verenkiertoa.
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8006403,	Allasjumppa,	miehet	ja	naiset,	Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 15.25–16.10, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Sopii myös kuntoutujille (lääkärin luvalla) 
sekä muuten kunnostaan huolehtiville. Nimi kannattaa jättää varasijalle. Jokainen opiskelija saa vain 
yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 21.10.

8006401,	Miesten	allasjumppa,	Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 16.30–17.15, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Sopii myös kuntoutujille (lääkärin luvalla) 
sekä muuten kunnostaan huolehtiville. Nimi kannattaa jättää varasijalle. Jokainen opiskelija saa vain 
yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 19.10.

8006402,	Naisten	allasjumppa,	tiistai,	Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.20–18.05, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Reipastahtinen lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Nimi kannattaa jättää varasi-
jalle. Jokainen opiskelija saa vain yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 19.10.

8006404,	Naisten	allasjumppa,	torstai,	Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.15–17.00, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Reipastahtinen lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Nimi kannattaa jättää varasi-
jalle. Jokainen opiskelija saa vain yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 21.10.

8006104,	Kuntosaliryhmä	55+	A,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 8.30–10.00, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lihaskuntoharjoittelua laitteissa, eri jumppamuotoihin tutustumista (1 tunti ohjatusti laitteissa ja ½ 
tuntia jumppaa).

8006105,	Kuntosaliryhmä	55+	B,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 10.00–11.30, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lihaskuntoharjoittelua laitteissa, eri jumppamuotoihin tutustumista (1 tunti ohjatusti laitteissa ja ½ 
tuntia jumppaa).

8006106,	Kuntosaliryhmä	70+,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 11.45–13.00, Anitta Liikamaa
43,16 t, Kurssimaksu 43,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Rauhallista lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteissa sekä kevyt 15 min jumppa loppuverryttelyineen.
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8006107,	Nivelet	liikkeelle,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 10.00–11.30, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Rauhallista; yksilöllisesti ohjattua lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteissa. Lopuksi 1/2 tunnin kevyt jumppa.

8006101,	Selkäryhmä	A,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 10.00–11.30, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Ohjattua lihaskuntoharjoittelua laitteissa (1 t) sekä selkää tukevien syvien lihasten jumppa (½ t).

8006102,	Selkäryhmä	B,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.30–18.00, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Ohjattua lihaskuntoharjoittelua laitteissa (1 t) sekä selkää tukevien syvien lihasten jumppa (½ t.).

8006103,	Sydänryhmä,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 13.00–14.00, Anitta Liikamaa
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Sydänystävällistä lihaskuntoharjoittelua laitteissa. Lopuksi 15 min pieni jumppa loppuverryttelyineen.

8006110,	Ilmoittautuminen	senioreiden	kuntosali	A	(maanantai)	arvontaan
6.9.–15.12.2021, Tuomo Kuusela
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan senioreiden kuntosalikurssin A arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautu-
neiden joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa.

8006111,	Senioreiden	kuntosali	A,	Keminmaa
Keminmaan Terveyskeskus, Väylätie 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–19.00, Tuomo Kuusela
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tähän kurssiin ilmoittaudutaan arvonnan kautta, kurssinro 8006110. Kuntosaliharjoittelun tärkein 
tavoite on kehittää ja ylläpitää lihaskuntoa, toimintakykyä, tasapainoa sekä koordinaatiota. Kurssin 
tavoitteena on ehkäistä huonosta tasapainosta johtuvia kaatumisia.

95



LI
IK

U
N

TA
, T

ER
VE

YS
 JA

 H
YV

IN
VO

IN
TI 8006112,	Ilmoittautuminen	senioreiden	kuntosali	B	(torstai)	arvontaan

6.9.–15.12.2021, Tuomo Kuusela
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan senioreiden kuntosalikurssin B arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautu-
neiden joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa.

8006113,	Senioreiden	kuntosali	B,	Keminmaa
Keminmaan Terveyskeskus, Väylätie 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 18.00–19.00, Tuomo Kuusela
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tähän kurssiin ilmoittaudutaan arvonnan kautta, kurssinro 8006112. Kuntosaliharjoittelun tärkein 
tavoite on kehittää ja ylläpitää lihaskuntoa, toimintakykyä, tasapainoa sekä koordinaatiota. Kurssin 
tavoitteena on ehkäistä huonosta tasapainosta johtuvia kaatumisia.

8006301,	Kuntosaliliikunta,	Simo
Simon aseman kuntosali, Sahatie 9
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 17.00–18.00, Miia Salmi
26 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kuntopiiriharjoittelua kuntosalilaitteissa ja oman kehon painolla sekä erilaisilla kuntoiluvälineillä 
(kahva kuula, käsipainot, kuminauha, liukualustat, hyppynaru, jumppapallo). Liikkeitä tehdään moni-
puolisesti koko keholle. Vko 10 ei opetusta.

8006201,	Senioreiden	kuntosali,	Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 9.30–10.45, Anitta Liikamaa
45,09 t, Kurssimaksu 43,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Ohjattua kiertoharjoittelua kuntosalilaitteissa 1 t sekä 15 min loppuverryttelyt.
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Lasten	ja	nuorten	tanssit
1151405,	Break	dance,	7-9v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
2.11.–14.12.2021, 11.1.–24.5.2022, Ti 15.30–16.15, Meriton Berisha
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Harjoittelemme alussa breikin eri osa-alueita. Tutuiksi tulevat esim. toprock, footwork, freeze ja power 
move. Tutustumme myös b-boy/b-girl kulttuuriin, freestyleen ja battleen. Kurssin edetessä perehdytään brei-
kin tanssillisempaan puoleen, harjoitellaan vaativampia liikkeitä sekä kehitellään omaa b-boy/b-girl -tyyliä. 
Tunnilla hyödynnetään ja kehitetään vahvasti tanssijoiden rytmiikkaa, kehon voimaa, liikkuvuutta, motoriik-
kaa sekä omaa luovuutta. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Kurssi on tarkoitettu 1-3 -luokkalaisille.

1151406,	Break	dance,	10-12v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
2.11.–14.12.2021, 11.1.–24.5.2022, Ti 16.15–17.00, Meriton Berisha
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Harjoittelemme alussa breikin eri osa-alueita. Tutuiksi tulevat esim. toprock, footwork, freeze ja power 
move. Tutustumme myös b-boy/b-girl kulttuuriin, freestyleen ja battleen. Kurssin edetessä perehdytään brei-
kin tanssillisempaan puoleen, harjoitellaan vaativampia liikkeitä sekä kehitellään omaa b-boy/b-girl -tyyliä. 
Tunnilla hyödynnetään ja kehitetään vahvasti tanssijoiden rytmiikkaa, kehon voimaa, liikkuvuutta, motoriik-
kaa sekä omaa luovuutta. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Kurssi on tarkoitettu 4-6 -luokkalaisille.

1151407,	Break	dance,	yli	13v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
2.11.–14.12.2021, 11.1.–24.5.2022, Ti 17.15–18.00, Meriton Berisha
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Harjoittelemme alussa breikin eri osa-alueita. Tutuiksi tulevat esim. toprock, footwork, freeze ja power 
move. Tutustumme myös b-boy/b-girl kulttuuriin, freestyleen ja battleen. Kurssin edetessä perehdytään 
breikin tanssillisempaan puoleen, harjoitellaan vaativampia liikkeitä sekä kehitellään omaa b-boy/b-girl 
-tyyliä. Tunnilla hyödynnetään ja kehitetään vahvasti tanssijoiden rytmiikkaa, kehon voimaa, liikkuvuut-
ta, motoriikkaa sekä omaa luovuutta. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille yli 13-vuotiaille. Kurssimaksu 24 € alle 16 vuotiailta.

1151415,	Hip	hop,	6-8	v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–28.4.2022, To 16.15–17.00, Laura Nuuttila
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Hip hoppia, hikeä ja hauskuutta. Kurssilla opetellaan hip hopin perusliikkeeitä, jalkatyöskentelyä, rytmiä 
ja mikä tärkeintä: asennetta! Hip hop- tunnilla lämmittelemme, piipahdamme toisinaan freestyle- rin-
kiin ja opettelemme meneviä koreografioita. Tanssimme kengät jalassa. Tunnille tarvitset sisäliikuntaan 
tarkoitetut lenkkarit/tennarit. Ei opetusta 21.10. ja 14.4.

1151402,	Luova	lastentanssi	5-6,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2021, 19.1.–27.4.2022, Ke 17.45–18.30, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustumme tanssiin luovasti ja harjoittelemme lyhyitä koreografioita. Keskitymme vahvista-
maan lapsen perusliikuntataitoja ja leikimme tanssileikkejä. Ei opetusta 20.10.

97



TA
N

SS
I

1151403,	Showtanssi	7-12,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2021, 19.1.–27.4.2022, Ke 18.30–19.15, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla opiskellaan showtanssia monipuolisesti ja vahvistetaan tanssi-ilmaisua. Tunneilla teemme 
koreografioita ja harjoittelemme myös esiintymistä. Tunnille mukaan vesipullo ja liikuntaan sopivat 
vaatteet. Ei opetusta 20.10.

1151411,	Showtanssi	7-8v.,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 16.30–17.15, Sarianna Raisio
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Vauhdikas tanssitunti, jossa yhdistellään paljon erilaisia tanssityylejä. Tuntiin kuuluu alkulämmittelyt, 
tekniikkaosuus ja koreografian harjoittelu. Koreografiat vaihtuvat kauden aikana, jotta oppilaat pääse-
vät ilmaisemaan itseään mahdollisimman monipuolisesti. Mukaan tunnille tarvitset vesipullon. Tunnilla 
tanssitaan avojaloin tai tanssiin soveltuvilla tossuilla. Ei opetusta 22.10.

1151412,	Showtanssi	9-10v.,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 17.15–18.00, Sarianna Raisio
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Vauhdikas tanssitunti, jossa yhdistellään paljon erilaisia tanssityylejä. Tuntiin kuuluu alkulämmittelyt, 
tekniikkaosuus ja koreografian harjoittelu. Koreografiat vaihtuvat kauden aikana, jotta oppilaat pääse-
vät ilmaisemaan itseään mahdollisimman monipuolisesti. Mukaan tunnille tarvitset vesipullon. Tunnilla 
tanssitaan avojaloin tai tanssiin soveltuvilla tossuilla. Ei opetusta 22.10.

1151413,	Show	&	Street	11-12v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 18.15–19.00, Sarianna Raisio
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Monipuolinen tanssitunti, jossa pääsee harjoittelemaan show- ja street-tanssia. Tuntiin kuuluu alku-
lämmittelyt, tekniikkaosuus ja koreografian harjoittelu. Koreografiat vaihtuvat useasti kauden aikana. 
Tunnilla tanssitaan tyylistä riippuen joko avojaloin tai kengillä. Ei opetusta 22.10.

1151414,	Show	&	Street	+13v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 19.00–19.45, Sarianna Raisio
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Monipuolinen tanssitunti, jossa pääsee harjoittelemaan show- ja street- tanssia. Tuntiin kuuluu alku-
lämmittelyt, tekniikkaosuus ja koreografian harjoittelu. Koreografiat vaihtuvat useasti kauden aikana. 
Tunnilla tanssitaan tyylistä riippuen joko avojaloin tai kengillä. Ei opetusta 22.10.

1151401,	Tanssikerho	4	v,	Kemi				Uusi	kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2021, 19.1.–27.4.2022, Ke 17.00–17.45, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tutustumme tanssiin monipuolisesti ja keskitymme vahvistamaan lapsen perusliikuntataitoja. Har-
joittelemme pieniä koreografioita ja leikimme tanssileikkejä. Tunnille mukaan tossut ja vesipullo. Ei 
opetusta 20.10.
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Itämainen	ja	lati	nalainen	tanssi
1158401,	Itämainen	tanssi,	koreografi	aryhmä,	hybridi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 17.00–18.30, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvitt aessa etäopetuksena
Kurssi on tarkoitett u itämaisen tanssin perusliikkeet jo hallitseville ja liikeyhdistelmät tunteville. Ope-
tellaan kaksi uutt a koreografi aa vuoden aikana. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. 

1158402,	Itämainen	tanssi,	alkeis-	ja	kuntoryhmä,	hybridi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 17.00–18.00, Viktoria Karvonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvitt aessa etäopetuksena
Itämainen tanssi sopii kaikenikäisille ja-kuntoisille. Itämaisen tanssin liikkeet vahvistavat keskivarta-
lon- ja lanti onpohjanlihaksia sekä lisäävät selkärangan ja harti oiden liikkuvuutt a. Liikesarjojen opett e-
lu kehitt ää muisti a ja koordinaati ota. Opetellaan perusliikkeitä ja helppoja liikesarjoja. Tutustutaan eri 
tanssityyleihin ja –välineisiin (huivi ja keppi). Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. 

1158403,	Itämainen	tanssi,	liikkeestä	tanssiin,	hybridi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 18.15–19.45, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvitt aessa etäopetuksena
Helppo koreografi aryhmä, tarkoitett u perusliikkeet hallitseville. Perusliikkeitä kerraten syvennetään 
tanssin teknistä osaamista ja opetellaan vaati vampia liikesarjoja. Tanssivälineinä voi olla huivi ja keppi. 
Opitaan yksi koreografi a vuoden aikana. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. 

1158404,	Itämainen	tanssi	-	Leidit,	vartt	uneiden	ryhmä,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 11.00–12.30, Leila Mansikkala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvitt aessa etäopetuksena
Opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä ja etsitään keskivartalon syviä lihaksia. Tutustutaan eri 
tanssityyleihin ja tanssivälineisiin. Tehdään liikesarjoja ja helppo koreografi a.

Lavatanssi
1154401,	Paritanssin	peruskurssi	1,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–19.15, Päivi Viiri
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssille ei ole mitään ennakko-osaamisvaati muksia. Kurssilla opetellaan rytmiikkaa, vienti ä, seuraamista ja 
muutamia helppoja perustanssilajeja. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.
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1154402,	Paritanssin	peruskurssi	2,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 19.30–20.45, Päivi Viiri
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssilaisten oletetaan osaavan hieman foksia ja valssia. Kurssin sisältö rakentuu oppilaiden toiveiden 
mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.

1154101,	Lavatanssin	perusteet,	Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 17.00–18.15, Kaarina Jänkälä, Pasi Keinänen
43,42 t, Kurssimaksu 53,00 €
Kurssilla opetellaan lavatanssin perusteet, rytmi, perusaskeleet, vienti/seuraaminen sekä käännökset.

1154102,	Lavatanssin	perusteet/keskitaso,	Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.20–19.35, Kaarina Jänkälä ja Pasi Keinänen
43,42 t, Kurssimaksu 53,00 €
Lavatanssia niille, jotka jo osaavat perustanssien alkeet. Opitaan perusaskeleita uusiin tansseihin, 
helpohkoja kuvioita sekä vientejä ja seuraamista, joita voi hyödyntää jatkokurssilla. Harjoitellaan 
musiikkiin tanssimista - irti kaavoista!

1154103,	Lavatanssin	keskitaso/haastava,	Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 19.45–21.00, Kaarina Jänkälä, Pasi Keinänen
43,42 t, Kurssimaksu 53,00 €
Lavatanssin jatkoryhmässä opitaan vaativampia kuvioita ja tekniikkaa, vahvistaen kullekin tanssille 
ominaista liikettä ja vartalon käyttöä. Opetusohjelmassa voidaan huomioida kurssilaisten toiveita 
lajeista.

1154203,	Paritanssin	alkeisjatko	1,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 18.00–19.00, Päivi Viiri
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että perusteiden kertaajille. Kurssin sisältö rakentuu oppilaiden toivei-
den mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 21.10. ja 10.3.

1154204,	Paritanssin	alkeisjatko	2,	Tervola	
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 19.05–20.20, Päivi Viiri
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssi sopii tanssijoille, joilla on jo kokemusta paritanssikursseista tai tansseissa käynnistä. Kurssin 
sisältö rakentuu oppilaiden toiveiden mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 
21.10. ja 10.3.

1154205,	Paritanssin	alkeisjatko	3,	Tervola	
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 20.25–21.10, Päivi Viiri
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssi sopii tanssijoille, jotka ovat halukkaita haastamaan itseään tanssin saralla. Kurssin sisältö raken-
tuu oppilaiden toiveiden mukaan. Ryhmässä on vapaaehtoinen parinvaihto. Ei opetusta 21.10. ja 
10.3.
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Tanssiliikunta
1155410,	Aikuisten	dancemix,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
8.9.–1.12.2021, 10.1.–20.4.2022, Ke 16.45–17.45, Sarianna Raisio
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Tunnilla tehdään usein vaihtuvia, vauhdikkaita ja helppoja tanssikoreografioita. Sopii niin aiemmin 
tanssineille kuin aloittelijoille. Pääasia tunnilla on päästä liikkumaan hyvän musiikin tahdissa ja saada 
hiki virtaamaan! Tanssityylejä laidasta laitaan, mm. showtanssi ja hip hop. Ei opetusta 20.10.

1155411,	Aikuisten	tanssi	ja	kehonhuolto,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
8.9.–1.12.2021, 10.1.–20.4.2022, Ke 18.00–19.30, Sarianna Raisio
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Aikuisten oma tanssitunti, jossa tutustutaan monipuolisesti eri tanssilajeihin, niiden liikekieleen ja 
tekniikkaan. Lajeina mm. show, street ja nykytanssi. Tuntiin kuuluu myös kehonhuolto-osuus. Tervetu-
loa liikkumaan ja nauttimaan hyvästä musiikista ja fiiliksestä. Tunnilla tanssitaan tyylistä riippuen joko 
avojaloin tai kengillä. Mukaan tarvitset jumppamaton ja vesipullon. Ei opetusta 20.10.

1155415,	Bailava	-	tanssiliikuntaa	aikuisille	naisille,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 14.00–15.30, Päivi Viiri
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla harjoittelemme hypyttömiksi yksintansseiksi sovitettuja perinteisiä ja uusia paritanssilajeja. 
Tunti sisältää verryttelyä, kehonhallintaa, liikesarjojen opettelua, tekniikkaharjoittelua, tanssia ja lop-
puvenyttelyä. Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille naisille. Aikaisempi tanssiosaaminen 
ei ole välttämätöntä. Jokainen liikkuu oman taitonsa ja kuntonsa mukaan. Tanssi tekee hyvää aivoille, 
sydämelle, nivelille ja luustolle. Tanssi parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä 
piristää mieltä. Ei opetusta 18.10.

1155402,	Capoeira	Angola	peruskurssi,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.30–18.00, Simja Lempinen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Capoeira on Afro-Brasilialainen laji, jossa yhdistyvät tanssi, taistelu, musiikki, akrobatia ja teatteri. 
Et tarvitse aiempaa kokemusta. Alaikäraja 12 vuotta. Kurssimaksu alle 16-vuotiailta 25 €. Ei opetusta 
18.10.

1155404,	Lady	Akat,	jatko,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
7.9.–30.11.2021, 12.1.–19.4.2022, Ti 17.45–19.00, Helvi Seppälä
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Tarkoitettu naisille (-/+ 45 v), jotka haluavat nauttia tanssimisesta, oppia uutta, saada itsevarmuutta ja 
rohkeutta sekä pitää hauskaa tanssiessa. Opetellaan erityylisiä koreografioita. Ohjelmistosta riippuu, 
millaista musiikkia on tulossa, mutta lattarit, maailmanmusiikki, erityyliset hittibiisit ym. soivat tunnil-
la. Osallistujan olisi hyvä osata jonkin tanssilajin / -lajien perusteet. Ryhmä tai osa ryhmästä voi myös 
esiintyä halutessaan.
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1155401,	Lavis	®	-lavatanssijumppa,	hybridi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 18.45–19.45, Viktoria Karvonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavis-lavatanssijumppa on hauska ja helppo liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jum-
pan kombinaatioon. Se on tanssillista liikuntaa lavatanssimusiikin tahtiin. Lavis sopii kaikille. Kurssille ei 
tarvita paria eikä erityistä tanssitaustaa. Tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan 
pääsee tottumattomampikin tanssija. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. Tarpeen 
vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.

1155421,	Nykytanssi	ja	liikeimprovisaatio,	Kemi				Uusi	kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–28.4.2022, To 16.15–17.15, Ida Teeri
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi on tarkoitettu nuorille ja aikuisille. Tunnilla tehdään ohjatusti liikeimprovisaatiotehtäviä ja 
tutustutaan nykytanssille tyypillisiin osa-alueisiin, kuten liikelaatuihin ja eri tasoissa liikkumiseen. 
Tunnilla tehdään lämmittely, improvisaatiota tilassa tai tilan poikki liikkuen sekä ryhmän niin halutessa 
tehdään tuntisarjaa. Työskentelyyn kuuluu kokemusten jakaminen ja toisten työskentelyn katsominen. 
Liikeimprovisaatiosta tai nykytanssista ei tarvitse aiempaa kokemusta ja harjoitteita voi tehdä omista 
lähtökohdistaan. Ei opetusta 21.10. ja 14.4.

1155403,	Rivitanssi,	jatko,	Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6, Kemi
7.9.–30.11.2021, 12.1.–19.4.2022, Ti 16.45–17.45, Helvi Seppälä
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Rivitanssi on mukaansa tempaava tanssilaji. Opetellaan erilaisia askelsarjoja, joita yhdistellään tanssiksi. Mu-
siikki on monipuolista ja tunneilla soi enimmäkseen lattarit ja hittibiisit ym. menomusa ja kantri. Rivitanssi 
sopii kaikille. Se kehittää mm. motoriikkaa, kehonhallintaa ja muistia. Tunneilla on lisäksi tosi hauskaa.

1155405,	Senioritanssi,	Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2021, 1.1.–13.4.2022, Ke 12.15–13.45, Kyllikki Vilmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Tanssitaan helppoja senioritansseja, istumatansseja ja myös pari- ja yksintansseja. Käydään esiintymäs-
sä mm. palvelutaloissa ja yhdistysten juhlissa.

1155101,	Bailava	-	tanssiliikuntaa	aikuisille	naisille,	Keminmaa
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 16.00–17.30, Päivi Viiri
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla harjoittelemme hypyttömiksi yksintansseiksi sovitettuja perinteisiä ja uusia paritanssilajeja. 
Tunti sisältää verryttelyä, kehonhallintaa, liikesarjojen opettelua, tekniikkaharjoittelua, tanssia ja lop-
puvenyttelyä. Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille naisille. Aikaisempi tanssiosaaminen 
ei ole välttämätöntä. Jokainen liikkuu oman taitonsa ja kuntonsa mukaan. Tanssi tekee hyvää aivoille, 
sydämelle, nivelille ja luustolle, se parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää 
mieltä. Ei opetusta 19.10. eikä 8.3.

1155103,	Tanssijumppa	Koskenvoima,	Keminmaa
Koskenvoiman kylätalo, Rovaniementie 1966
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.15–19.00, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään.

102



TA
N

SSI
1155105,	Tanssijumppa	A,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 10.15–11.00, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään.

1155104,	Tanssijumppa	B,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 11.15–12.00, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään.

1155309,	Hypytön	Lavis	®,	Simon	asema,	alakoulu,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 14.15–15.30, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Hypytön Lavis on helppoa, polville hellä versio. Teemme tunneilla myös tavallista enemmän toistoja, 
joten pysyt varmasti mukana, lopuksi venyttelyt. Vko 10 ei opetusta.

1155305,	Latinohips,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
9.9.–2.12.2021, 1.1.–14.4.2022, To 16.50–17.50, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Latinohips on iloinen ja vauhdikas tanssillinen tunti, joka sopii kaikille. Latinohips -tunnilla musiikki soi 
taukoamatta. Tanssilajeina mm.salsa, cha-cha, brassi-tansseja (kuten axe, sambareggae, samba) ja me-
rengue, jive, bachata ja reggaeton. Tunnilla tanssitaan yksin, osallistujat oppivat tanssin perustekniikkaa 
ja saavat onnistumisen elämyksiä koreografian oppimisesta sekä liikettä lantioon. Vko 10 ei opetusta.

1155304,	Tanssi	Fitness,	Maksniemi,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 17.30–18.30, Rauni Kipinä-Kukkula
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Opinto-oppaassa väärä kurssinimi. Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto. Perustuu lavatanssiaske-
liin ja jumppaan. Tanssilajeina mm. humppa, jenkka, rock/jive, cha cha, salsa, samba ym.

1155203,	Bailava	-	tanssiliikuntaa	aikuisille	naisille,	Tervola	
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.20–17.50, Päivi Viiri
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla harjoittelemme hypyttömiksi yksintansseiksi sovitettuja perinteisiä ja uusia paritanssilajeja. 
Tunti sisältää verryttelyä, kehonhallintaa, liikesarjojen opettelua, tekniikkaharjoittelua, tanssia ja lop-
puvenyttelyä. Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille naisille. Aikaisempi tanssiosaaminen 
ei ole välttämätöntä. Jokainen liikkuu oman taitonsa ja kuntonsa mukaan. Tanssi tekee hyvää aivoille, 
sydämelle, nivelille ja luustolle, se parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää 
mieltä. Ei opetusta 21.10. ja 10.3.

1155200,	Tanssijumppa,	Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.45–17.30, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään.
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Kuorot	ja	lauluyhtyeet
1001403,	Laululeidit,	Kemi
Sauvosaaren koulu ruokasali, Koulukatu 11, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 18.30–20.30, Elina Kakko
78 t, Kurssimaksu 75,00 €
Tervetuloa laulamaan nuorekkaaseen ja iloiseen joukkoon! Rentoa laulamisen meininkiä ja viihteellistä 
ohjelmistoa. Tavoitteena konsertin järjestäminen keväällä 2022. Koelaulu uusille laulajille 9.9. klo 18.15-
18.30. Ei opetusta 21.10.

1001406,	Laulu	sydämet	aukaisee	-musiikkituokio,	Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 13.30–14.30, Veli Tikkala
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Lauletaan harmonikan, pianon tai kitaran säestyksellä. Yhteislauluina tuttuja kansanlauluja, balladeja, 
iskelmiä ja tanssimusiikkia. Tavoitteina ovat miellyttävä yhdessäolo ja elämänilo.

1001401,	Sekakuoro	Ajan	Laulu,	Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–20.30, Olavi Suokas
78 t, Kurssimaksu 71,00 €
Lauletaan pääosin neliäänistä sekakuorolaulua, harjoitellaan nuotinlukua, fraseerausta ja tekstin tulkin-
taa. Konsertoidaan ja esiinnytään eri tilaisuuksissa. Ei opetusta 18.10.

1001405,	Seniorikuoro	Syke,	Kemi
Kemin Kulttuurikeskus, taidemuseo, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.00–19.30, Rita Rantamo-Mikkola
78 t, Kurssimaksu 71,00 €
Seniorikuoro Syke on sekakuoro, jossa iloinen energia ja laulajien taito kohtaavat. Nimestään huoli-
matta kaikenikäiset laulajat ovat tervetulleita laulamaan. Laulumme ovat neliäänisiä sekakuorolauluja, 
joita harjoittelemme viikoittain, niin stemma kerrallaan kuin kuoronakin. Kuoroa säestää nelihenkinen 
orkesteri, joka on harjoituksissa mukana tarvittaessa. Ohjelmistossamme on lauluja niin läheltä kuin 
kaukaakin, niin ajallisesti kuin paikallisestikin. Konsertoimme ja esiinnymme erilaisissa tapahtumissa, 
niin lukuvuoden aikana kuin joskus kesälläkin. Tervetuloa laulamaan mukavaan seuraan! Uudet laulajat 
otetaan ilolla vastaan. Ei opetusta 21.10.

1001408,	Yhteislauluillat,	Kemi
Sauvosaaren koulu ruokasali, Koulukatu 11, Kemi
29.9.–24.11.2021, 26.1.–30.3.2022, Ke 18.00–19.30, Veli Tikkala
12 t, Kurssimaksu 24,00 €
Lauletaan harmonikan, pianon tai kitaran säestyksellä. Yhteislauluina tuttuja kansanlauluja, balladeja, 
iskelmiä ja tanssimusiikkia. Tavoitteina ovat miellyttävä yhdessäolo ja elämänilo. Kokoontumiset syksyllä 
29.9., 27.10. ja 24.11. sekä keväällä 26.1., 23.2. ja 30.3.
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1001103,	Jokivarren	kuoro,	Lautiosaari,	Keminmaa
Lautiosaaren seurakuntatalo, Killisentie 2
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 10.00–12.30, Veli Tikkala
78 t, Kurssimaksu 71,00 €
Ohjelmisto sisältää pääasiassa suomalaisia kansanlauluja sekä viihdemusiikkia. Tervetuloa jo mukana 
olleet laulajat sekä uudet laulajat. Ei opetusta 20.10.

1001102,	Keminmaa	kuoro,	Keminmaa
Keminmaan seurakunta, Rantatie 61
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 18.00–20.30, Rita Rantamo-Mikkola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Keminmaan kuoro on sekakuoro, jossa iloinen energia ja laulajien taito kohtaavat. Laulut ovat moniääni-
siä kuorolauluja, joita harjoitellaan viikoittain, niin stemma kerrallaan kuin kuoronakin. Kuoron säestä-
jinä toimivat tilanteen mukaan joko pianisti tai orkesteri. Ohjelmistossa on erilaisia ja moneen tilaisuu-
teen sopivia lauluja niin läheltä kuin kaukaakin. Tervetuloa laulamaan mukavaan seuraan! Uudet laulajat 
otetaan ilolla vastaan. Ei opetusta 18.10.2021.

1001101,	Nuorten	lauluryhmä,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 15.00–17.30, Ivan Ivanov
78 t, Kurssimaksu 32,00 €
Tarkoitettu 13-16 vuotiaille. Ohjelmisto sisältää suomalaisia kansanlauluja sekä poprock- että viihde-
musiikkia.

1001105,	Senioreitten	yhteislaulu,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsalin kokoustila, Väylätie 11
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 14.45–16.15, Anitta Liikamaa
54 t, Kurssi- ja materiaalimaksu 55,00 €
Rentoa yhteislaulua pianon/urun säestyksellä, hyvässä seurassa, ei niin vakavaa! Kurssimaksu sisältää 
kopioinnin. Ryhmä vierailee vanhusten palvelukodeissa. Ei opetusta 14.10.

1001104,	Viihdekuoro	Altana,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.30–20.45, Ivan Ivanov
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Ohjelmisto sisältää pääasiassa balkanilaista musiikkia.

1001301,	Cantando	kuoro,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 14.30–17.00, Tatjana Pöntynen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Henkilöille, jotka pitävät yhdessä laulamisesta. Syysloma vko 42 ja hiihtoloma vko 10.

1001304,	Yhteislaulu,	Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.45–17.30, Tatjana Pöntynen
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Henkilöille, jotka pitävät yhdessä laulamisesta. Soveltuu aikuisille. Syysloma vko 42 ja hiihtoloma vko 10.
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1001203,	Eläkeläislaulajat,	Tervola
Tervolan Nuorisoseura, Seurantie 
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 11.00–11.45, Anitta Liikamaa
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetuspäivät syksyllä: 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12 Keväällä: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 
23.3., 6.4., 20.4.

1001201,	Seniorilaulajat,	Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
14.9.–23.11.2021, 18.1.–12.4.2022, Ti 12.00–12.45, Leelo Köngäs
13 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetuspäivät syksyllä: 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja keväällä 18.1., 1.2.,15.2., 1.3., 15.3., 
29.3., 12.4.

1001202,	Tervolan	laulajat,	Tervola
Tervolan koulukeskus, musiikkiluokka, Itäpuolentie 1545
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–20.30, Veli Tikkala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Ohjelmisto sisältää suomalaisia kansanlauluja sekä viihdemusiikkia. Tervetuloa jo mukana olleet sekä 
uudet laulajat. Ei opetusta 19.10.

Bändit,	orkesterit	ja	soitinryhmät
1002405,	Bändikurssi	(bändikoulu,	ensemble	workshop),	Kemi
Kivikon koulu, lk 004, Kiveliönkatu 31
10.9.–3.12.2021, 1.1.–22.4.2022, Pe 15.00–16.30, Matti Perkiö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Bändikurssi on suunnattu kohtaamispaikaksi bändisoitosta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Kurssi 
sopii myös valmiille bändille. Tunneilla harjoitellaan yhdessä soittamista; oman soittimen soittamista 
bändikontekstissa. Harjoiteltava ohjelmisto rakennetaan bändin kollektiivisen intressin mukaiseksi ja voi 
koostua laina (cover) -kappaleiden ohella myös omista kappaleista. Ei opetusta 22.10.

1002401,	Jousisoitinryhmä,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 19.30–21.00, Elina Kakko-Delha
26 t, Kurssimaksu 60,00 €
Edistyneemmille jousisoittajille tarkoitettu yhteissoittoryhmä. Ohjelmisto koostuu ensisijaisesti klas-
sisesta musiikista ja jousikokoonpanoille sävelletystä aineistosta. Tervetuloa viulut, alttoviulut, sellot, 
kontrabassot. Opetusta joka toinen viikko alkaen 6.9.2020.

1002402,	Mandoliiniorkesteri	Remolo,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 16.00–17.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Orkesteri kokoontuu luovalla mielellä ja aurinkoisella tyylillä musisoiden sekä esiintyen. Mandoliininsoit-
tajat ja akustiset säestyssoittimet tervetuloa.

106



M
U

SIIKKI 
1002403,	Mandoliininsoiton	alkeisryhmä,	Kemi					Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 19.30–20.15, Elina Kakko-Delha
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Opettelemme ryhmässä mandoliininsoiton alkeet ja nuotinlukutaitoa. Kappaleet ovat helppoja. Myös 
akustiset soittimet kuten kitara ja basso ovat tervetulleita ryhmään.

1002404,	Viihdeorkesteri	Sateenkaari,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 305, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 17.30–19.45, Veli Tikkala
69,42 t, Kurssimaksu 65,00 €
Soitellaan iloisin mielin yhdessä ja tutustutaan orkesterisoiton saloihin. Harjoitellaan koti- ja ulkomaisia 
iskelmiä.

1002101,	Balkanilainen	kansanmusiikki,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 18.00–20.30, Ivan Ivanov
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Yhtye toimii viihdekuoro Altanan säestysorkesterina. Ei opetusta 12.10.

1002102,	Nuorten	orkesteri,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 15.00–16.30, Ivan Ivanov
54 t, Kurssimaksu 25,00 €
Ohjelmisto sisältää suomalaisia kansanlauluja sekä poprock- että viihdemusiikkia. Yli 16 vuotiaiden 
kurssimaksu 50 €. Ei opetusta 14.10.

1002103,	Bändikurssi	A,	Keminmaa,	maanantai,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu / Lisärakennuksen päätyluokka (PR), Rovaniementie 31
6.9.–13.12.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 19.30–21.00, Alexandre Semerdjiev
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Bändin perustamisen teoriaa ja soitonopetusta. Bändivaihtoehtona rock, disco, pop, perinteinen viihde-
musiikki. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille. Ei opetusta 18.10.

1002104,	Bändikurssi	B,	Keminmaa,	keskiviikko,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu / Lisärakennuksen päätyluokka (PR), Rovaniementie 31
8.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 16.00–17.30, Alexandre Semerdjiev
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Bändin perustamisen teoriaa ja soitonopetusta. Bändivaihtoehtona rock, disco, pop, perinteinen viihde-
musiikki. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille. Ei opetusta syyslomalla. Alle 16 -vuotiaiden kurssimaksu 25 €.

1002301,	Bändipaja,	Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 15.30–17.00, Alexandre Semerdjiev
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi sisältää bändin perustamisen teoriaa ja soitonopetusta. Bändivaihtoehtona rock, disco, pop, 
perinteinen viihdemusiikki. Soveltuu kaikille. Ei opetusta 19.10.
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1002302,	Musiikkistudio	Merituuli,	hybridi,	Filpus,	Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 18.00–20.15, Kimmo Laisalmi
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Etupäässä laulajalle tarkoitettu kurssi, joka haluaa äänittää oman esityksensä CD:lle, muistitikulle tai 
netin suoratoistopalveluihin kavereiden ja muun maailman kuultavaksi. Musiikkistudio on levytysstudi-
ota hyödyntävä kurssi, johon voivat osallistua laulamista harrastavat opistolaiset. Kurssilla tutustutaan 
studiotekniikan perusteisiin, laitteisiin ja käytäntöihin. Harjoitellaan ja tehdään soolo- tai ryhmä-äänityk-
siä valmiisiin musiikkisovituksiin studiotekniikoita käyttäen. Tavoitteena on harjoitella käytännön studi-
otekniikkaa ja tuottaa kunkin kurssilaisen osaamistason mukaisia, teknisesti korkealaatuisia musiikkiää-
nitteitä erilaisia käyttötarkoituksia varten. Esim. oma CD, demobiisi tai netin suoratoisto. Kurssin aikana 
hyödynnetään itseharjoittelua nettipalveluja hyväksi käyttäen. Suoritamme mahdollisia esiintymisiä 
alueen tapahtumissa, jos pyyntöjä tulee. Suunnitelmissa on myös järjestää omia konsertti- ja yhteislau-
lutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

1002200,	Soittokunta	ja	puhallinsoitto,	Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 17.45–20.15, Ali Kolehmainen
78 t, Kurssi- ja materiaalimaksu 71,00 €
Puhallinsoittoa myös yksilöopetuksena 15min 50 €, 20 min. 75 €, 30 min. 95 €. Soittimina vaskipuhalti-
met esim. trumpetti, käyrätorvi tms.

Yksilöopetus

Ilmoittautuminen	yksinlauluun	ja	soitonopiskeluun
 
Uudet oppilaat otetaan kursseille jonokurssien ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. 
Kirjoita ilmoittautuessasi lisätietoihin haluamasi opetuspaikka tai -päivä. Opettaja ottaa yhteyttä viimeis-
tään 29.8. (4.9. laulun opiskelu, Kemi) niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. 
Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006454,	Jonokurssi	Harmonikan	soitto,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Veli Tikkala
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa, opetuspäivä pe. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus 
alkaa viikolla 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. 
Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-
2022. Kurssimaksu 15 min 50 €, 30 min 95 €.

1006452,	Jonokurssi	Huilu,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Jenni Halonen
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa (pe), opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 
36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja 
ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurs-
simaksu 15 min 50 €, 30 min 95 €.
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1006450,	Jonokurssi	Basso	(sähköbasso),	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Matti Perkiö
Opetus Kivikon koululla (ti), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppilaat 
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeis-
tään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 50 
€ ja 30 min 95 €. Soittotunneilla perehdytään soittamisen estetiikkaan; opetellaan soittimen hallintaa, 
käydään läpi erilaisia säestystekniikoita, sormisoitosta aina peukkubassotteluun, eli slap-tekniikkaan, 
unohtamatta solistista hallintaa, melodioiden ja soolojen soittamista, opetellaan lukemaan nuoteista 
sekä soittamaan tyylinmukaisesti eri tyylilajeja aina kotimaisen musiikin kautta ulkomaiseen musiikkiin. 
Matkalla kuljetaan mm. Appalakkien yli kohti Nashvilleä, kantrimusiikin Mekkaa, unohtamatta populaa-
rimusiikin juurten juontavan yhtälailla Mississippijoen suiston alueelle bluesin synnyinmaalle. Matkalla 
nykyhetkeä kohden voidaan todeta moneen otteeseen populaarimusiikin polveutumisen näistä kahdes-
ta alkuperäisestä tyylisuuntauksesta. Ennen kaikkea soittotunneilla tutustutaan bassonsoiton mahdolli-
suuksiin, ja mikä tärkeintä, oppijan omat musiikilliset tavoitteet ja kiinnostukset huomioiden. Soittotun-
nit ovat suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille bassonsoitosta kiinnostuneille ikään 
katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 19.10.

1006447,	Jonokurssi	Kitara,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Jouni Elgland
Opetuspäivät ma, ti, ke ja to, opetuspaikka Kemin kulttuurikeskus. Opetusaika sovitaan opettajan kanssa. 
Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin 
haluamasi opetuspäivä (esim. ma). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääse-
vät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 30 min 95 €.

1006448,	Jonokurssi	Sähkökitara,	Kemi	
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Kai Palasrinne
Opetuspaikka Kemin kulttuurikeskus, opetuspäivä perjantai, opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on 
rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuo-
delle 2021-2022. Kurssimaksu 20 min 75 €.

1006449,	Jonokurssi	Kitara	(sähkökitara/akustinen	kitara),	Kemi.	
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Matti Perkiö
Opetus Kivikon koululla (ma), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet op-
pilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä 
viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 
50 € ja 30 min 95 €. 
Soittotunneilla perehdytään soittamisen estetiikkaan; opetellaan soittimen hallintaa, käydään läpi 
erilaisia säestystekniikoita, erilaisista strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikoista aina fingerpicking 
-näppäilytekniikkaan, unohtamatta solistista hallintaa, melodioiden ja soolojen soittamista, opetellaan 
lukemaan nuoteista sekä soittamaan tyylinmukaisesti eri tyylilajeja aina kotimaisen musiikin kautta ul-
komaiseen musiikkiin. Matkalla kuljetaan mm. Appalakkien yli kohti Nashvilleä, kantrimusiikin Mekkaa, 
unohtamatta populaarimusiikin juurten juontavan yhtälailla Mississippijoen suiston alueelle bluesin syn-
nyinmaalle. Matkalla nykyhetkeä kohden voidaan todeta moneen otteeseen populaarimusiikin polveu-
tumisen näistä kahdesta alkuperäisestä tyylisuuntauksesta. Ennen kaikkea soittotunneilla tutustutaan 
kitaransoiton mahdollisuuksiin, ja mikä tärkeintä, oppijan omat musiikilliset tavoitteet ja kiinnostukset 
huomioiden. Soittotunnit ovat suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille kitaransoitos-
ta kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 18.10.
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1006453,	Jonokurssi	5-39-kielisten	kanteleiden	soitto,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Riikka-Tuulia Tikkanen
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa (pe). Opetusaika sovitaan opettajan kanssa, Opetus alkaa vko 36. 
Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa 
yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimak-
su 15 min 50 €, 30 min 95 €.

1006441,	Jonokurssi	Laulu,	opettaja	Tanja	Metsälä,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
Sauvosaaren koulu, musiikkilk, Koulukatu 11, Kemi
16.8.–15.12.2021, Tanja Metsälä
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa. Opetuspäivät ma, ti ja to. Opetusaika sovitaan opettajan kanssa. 
Oppilaaksi haluavat ilmoittautuvat haastatteluhetkeen, jonka perusteella oppilaat sijoitetaan vapautuvi-
lle paikoille. Haastattelut ovat to 26.8.2021 klo 18-20 Sauvosaaren koululla, luokka ilmoitetaan myö-
hemmin. Jokaiselle varattava aika on 10 min. Ilmoita lisätietokentässä oma ehdotuksesi mikä aika tuolla 
aikavälillä sopii sinulle parhaiten (esim. klo 18.00, 18.10, 18.20 jne). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 
4.9. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2020-2021. Opetus alkaa viikolla 36.

1006442,	Jonokurssi	Laulu,	ryhmälaulanta	ja	miesten	laulukurssi,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
Sauvosaaren koulu, musiikkilk, Koulukatu 11, Kemi
16.8.–15.12.2021, Elina Kakko
Tähän kurssiin ilmoittautuvat Lauluun, Ryhmälaulanta-kurssille tai Miesten laulukurssille haluavat. 
Opetus Sauvosaaren koululla, opetuspäivä ja -kelloaika sovitaan opettajan kanssa. Oppilaaksi haluavat 
ilmoittautuvat haastatteluhetkeen, jonka perusteella oppilaat sijoitetaan vapautuville paikoille. Haastat-
telut ovat to 26.8. klo 18-20 Sauvosaaren koululla, luokka ilmoitetaan myöhemmin. Jokaiselle varattava 
aika on 10 min. Ilmoita lisätietokentässä kurssi ja oma ehdotuksesi mikä aika tuolla aikavälillä sopii 
sinulle parhaiten (esim. klo 16.00, 16.10, 16.20 jne). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin 
oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu koko 
vuodelle on 15 min 50 € ja 30 min 95 €.

1006444,	Jonokurssi	Piano	(vapaa	säestys,	pop/jazz	-piano),	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Matti Perkiö
Opetus Kivikon koululla (ke), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppilaat 
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeis-
tään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 50 € 
ja 30 min 95 €. Soittotunneilla perehdytään vapaan säestyksen hallintaan; musiikin hahmottamiseen, 
säestämiseen ja solistiseen soittoon, avaimiin musiikin tulkitsemiseksi sointumerkeistä sekä nuottiviivas-
tolta. Kurssi on suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille pianonsoitosta kiinnostuneille 
ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 20.10.

1006456,	Jonokurssi	Kosketinsoitin,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Kai Palasrinne
Opetus Kulttuurikeskuksessa torstaisin, opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa viikolla 36. 
Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa 
yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimak-
su 15 min 50 € ja 30 min 95 €.
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1006455,	Jonokurssi	Rummut,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Pasi Hautalampi
Opetuspaikka Merihovin kiinteistö, opetuspäivä tiistai. Opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus 
alkaa viikolla 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. 
Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-
2022. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 €. Ei opetusta 19.10.

1006451,	Jonokurssi	Ukulele,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Matti Perkiö
Opetus Kivikon koululla (to), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppi-
laat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä 
viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 
50 € ja 30 min 95 €. Soittotunneilla perehdytään ukulelensoiton peruskiviin; opetellaan sointuja, joiden 
yhteydessä harjoitellaan erilaisia strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikkoja, käydään läpi yleisim-
mät tahtilajit sekä tunnettuja sointukulkuja, harjoitellaan musiikin tulkitsemista sointumerkeistä sekä 
nuottiviivastolta. Kurssi on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. 
Ei opetusta 21.10.

1006446,	Jonokurssi	Viulu	ja	alttoviulu,	Kemi
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–31.12.2021, 1.1.–28.2.2022, Elina Kakko-Delha
Opetuspaikka Kemin kulttuurikeskus. Opetuspäivät ma ja pe, opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. 
Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin 
haluamasi opetuspäivä (ma tai pe). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääse-
vät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 30 min 95 €.

1006144,	Jonokurssi	Harmonikan	soitto,	Keminmaa
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Veli Tikkala
Opetuspaikka Kirkonmäen koulun musiikkiluokka, Koulukeskus. Opetuspäivä keskiviikko. Uudet oppilaat 
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeis-
tään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Ope-
tuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006143,	Jonokurssi	Kitaran-/bassonsoitto,	Keminmaa
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Alexandre Semerdjiev
Opetuspaikka Kirkonmäen koulu, Koulukeskus (ma, ke, to ja pe), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on 
rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ma). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 
29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 
min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006142,	Jonokurssi	Piano-/sähköurut,	Keminmaa
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Outi Johansson
Opetuspäivät ma, ti ja ke, opetuspaikat Lassilan koulu (ma ja ti) ja Kirkonmäen koulu, Koulukeskus (ke). 
Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätie-
toihin haluamasi opetuspaikka (esim. Lassila). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilai-
siin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Opetuskelloaika sovitaan 
opettajan kanssa. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.
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1006148,	Jonokurssi	Rummut,	Keminmaa	
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Anssi Hallikainen
Opetuspaikka Lassilan koulu. Opetuspäivä maanantai. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumis-
järjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka 
pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa 
viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006141,	Jonokurssi	Yksinlaulu	ja	äänenkehitys,	Keminmaa
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Leelo Köngäs
Opetuspäivät ti ja to, opetuspaikka Kirkonmäen koulun musiikkiluokka, Koulukeskus. Uudet oppilaat 
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin haluamasi 
opetuspäivä (esim. ti). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan 
lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 € ja 30 min 95 €.

1006303,	Jonokurssi	Laulu	A,	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Tatjana Pöntynen
Opetuspäivä maanantai, opetuspaikka Simon asema, alakoulu. Uudet oppilaat otetaan kursseille 
ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin 
oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006305,	Jonokurssi	Laulu	B,	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Tatjana Pöntynen
Opetuspäivä keskiviikko, opetuspaikka Simon asema, alakoulu. Uudet oppilaat otetaan kursseille 
ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin 
oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006312,	Jonokurssi	Piano/sähköurut/vapaa	säestys,	Maksniemi,	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Anu Tuokko
Opetuspäivä torstai, opetuspaikka Maksniemen koulu, Simo. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppi-
laisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2020-2021. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006313,	Jonokurssi	Piano/Sähköurut/Vapaa	säestys,	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Outi Johansson
Opetuspäivä torstai, opetuspaikka Simon asema, alakoulu. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, 
jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus 
alkaa viikolla 36. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.
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1006321,	Jonokurssi	Rummut,	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Anssi Hallikainen
Opetuspäivä tiistai, opetuspaikka Simon asema, alakoulu. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, 
jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetus alkaa viikolla 36. Opetuskelloaika sovitaan 
opettajan kanssa. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €.

1006332,	Jonokurssi	Kitaran-/bassonsoitto,	Maksniemi	ja	Simo
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Alexandre Semerdjiev
Opetus Maksniemen tai Simon aseman alakoululla, opetuspäivä tiistai. Opetusaika sovitaan opettajan 
kanssa. Opetus alkaa viikolla 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja 
on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspaikka (esim. Maksniemi). Opettaja ottaa yhteyttä 
viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Kurssimaksu 15 min 
50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 € ja 45 min 150 €. Ei opetusta syyslomaviikolla.

1006230,	Jonokurssi	Piano,	Tervola
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Leelo Köngäs
Opetuspaikat ja -päivät: Tervolan koulukeskus ja Mattisen koulu maanantai, Louen koulu torstai. Ope-
tuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppilaat otetaan kursseille ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspaikka (esim. Mat-
tinen). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 
2021-2022. Pianonsoiton opetusta sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille. Klassista ohjelmistoa ja 
erityylisten kappaleiden soittamista ja säestämistä vapaan säestyksen keinoin. Kurssimaksu 15 min 50 €, 
20 min 75 €, 30 min 95 €.

1006233,	Jonokurssi	Rummut,	Tervola
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Anssi Hallikainen
Opetuspäivä ke, opetuspaikka Tervolan kunnanviraston bänditila. Uudet oppilaat otetaan kursseille 
ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin 
oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetusaika sovitaan opettajan kanssa. 
Opetus alkaa viikolla 36. Yksilöopetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan, sekä aloitteli-
joille, että pitempään soittaneille. Kurssimaksu riippuu opetusajan pituudesta; 15 min 50 €, 30 min 95 €, 
45 min 150 €.

1006231,	Jonokurssi	Sähkö-	ja	akustinen	kitara,	Tervola	
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Mika Mustonen
Opetuspäivät ma ja to, opetuspaikka Tervolan kunnanviraston bänditila. Uudet oppilaat otetaan 
kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetus-
päivä (ma tai to). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan 
lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssilla 
käsitellään eri soittotekniikoita ja tyylilajeja. Soveltuu aloittelijasta vähän pidempäänkin soittaneille. 
Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 €, 45 min 150 €.
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1006232,	Jonokurssi	Ukulele,	Tervola
16.8.–15.12.2021, Mika Mustonen
Opetuspäivä ma, opetuspaikka Tervolan kunnanviraston bänditila. Uudet oppilaat otetaan kursseille 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät 
mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa viikolla 36. 
Ukulele on hauska, pientä kitaraa muistuttava nelikielinen soitin. Kurssilla tutustutaan ukulelensoiton 
perusteisiin, opitaan säestämään kappaleita ja soittamaan helppoja melodioita. Kurssi soveltuu kaikeni-
käisille. Oma soitin vaaditaan. Kurssimaksu 15 min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 €, 45 min 150 €.

1006234,	Jonokurssi	Yksinlaulu	ja	äänenkehitys,	Tervola
Opettaja ottaa yhteyttä, jos saat kurssipaikan.
16.8.–15.12.2021, Leelo Köngäs
Opetuspäivä keskiviikko ja opetuspaikka Tervolan koulukeskus, alakoulu, perusluokka. Uudet oppilaat 
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeis-
tään 29.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Opetuskelloaika sovitaan 
opettajan kanssa. Opetus alkaa viikolla 36. Kurssilla harjoitellaan yksinlaulua ja perehdytään teknisesti 
oikeaan äänenkäyttöön. Opetus suunnitellaan oppilaan omien laulutoiveiden mukaan. Kurssimaksu 15 
min 50 €, 20 min 75 €, 30 min 95 €.
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Lasten	ja	nuorten	kurssit
1102402,	Teatteri	7-9,	Kemi			
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 14.45–15.45, Tatja Hirvenmäki
34,58 t, Kurssimaksu 24,00 €
Teatterikurssilla tutustutaan laaja-alaisesti teatteri-ilmaisuun. Pääpaino on improvisaatiossa ja näyttelijän-
työssä. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on kurssin keskiössä. Ei opetusta 21.10.
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1102401,	Teatteri	9-12,	Kemi				
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31, Kemi
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 15.00–16.30, Tatja Hirvenmäki
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla tutustutaan teatteri- ilmaisuun laaja-alaisesti. Näyttelijäntyö, improvisaatio ja kohtaushar-
joittelu tulevat kurssin aikana tutuiksi. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on 
kurssin keskiössä. Ei opetusta 20.10.

1102403,	Teatteri	13-15,	Kemi			
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 16.00–17.30, Tatja Hirvenmäki
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Teatterikurssilla tutustutaan laaja-alaisesti teatteri-ilmaisuun. Pääpaino opetuksessa on improvi-
saatiossa ja näyttelijäntyössä. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on kurssin 
keskiössä. Ei opetusta 21.10.

1102201,	Sirkuskoulu	3-4	v,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–28.11.2021, 9.1.–24.4.2022, Su 10.00–11.00, Sebastian Harpela
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toi-
mintaa yhdessä. Ei opetusta 24.10.

1102202,	Sirkuskoulu	5-7	v,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–28.11.2021, 9.1.–24.4.2022, Su 11.15–12.15, Sebastian Harpela
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toi-
mintaa yhdessä. Ei opetusta 24.10.

1102203,	Sirkuskoulu	8-10	v,	Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–28.11.2021, 9.1.–24.4.2022, Su 12.15–13.15, Sebastian Harpela
34,58 t, Kurssimaksu 30,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toi-
mintaa yhdessä. Ei opetusta 24.10.

Aikuisten	teatteri
1102404,	Improvisaatio	4	jatkokurssi,	Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
9.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022, To 17.45–19.45, Tatja Hirvenmäki
60,62 t, Kurssimaksu 55,00 €
Improvisaation jatkokurssilla heittäydytään syvemmälle improvisaation luovaan maailmaan ja pide-
tään yhdessä hauskaa! Vuoden aikana harjoitellaan lisää heittäytymistä, kontaktia, pitkiä kohtauksia 
yms. Kurssilla järjestetään esiintymisiä sovitusti. Jatkokurssille osallistuakseen tarvitsee ennestään 
hyvät perustaidot improvisaatiosta, jotka vastaavat noin kahden vuoden harrastustaustaa, sekä ikää 
vähintään 18 vuotta. Ei opetusta 21.10.
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Valokuvaus	ks.	Lyhytkurssit

Tietotekniikka
3401405,	Ota	älylaite	hyötykäyttöön,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan älypuhelimen/taulutietokoneen (tabletin) monipuolista käyttöä. Keskeisenä sisältö-
nä on sähköiset asiointipalvelut ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautumisen ja tietoturvan mer-
kitys. Kurssilla opitaan myös laitteen käyttöä kuvaamisessa ja kuvien muokkaamisessa sekä pilvipal-
veluiden hyödyntäminen kuvien tallentamisessa sekä opitaan sähköpostin ja esimerkiksi WhatsApin 
käyttöä sähköisessä viestinnässä. Lisäksi kurssilla tutustutaan laitteen ominaisuuksiin ja perusasetus-
ten muuttamiseen sekä mobiilisovellusten asentamiseen ja poistoon. Ja tietysti kurssilla tulee esille 
paljon hyödyllisiä vinkkejä laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Kurssilla käsitellään myös osallistujien 
toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. 
Kurssilla pitää olla mukana älypuhelin tai/ja taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai 
Android-tabletti.

3401406,	Ota	älylaite	hyötykäyttöön,	Rytikari,	Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27, Kemi
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 11.00–12.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Katso kurssikuvaus edellä kurssista 3401405, Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi.

3401401,	Tietokoneen	käyttötaito,	peruskurssi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 12.00–13.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan tietokoneen käyttöä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä esimerkiksi 
kirjoittamisessa ja kuvien muokkaamisessa. Keskeisen asiana kurssilla on selvittää mitä tiedostot ovat, 
miten niitä tehdään, tallennetaan ja kopioidaan, miten tiedostoja siirretään tai kopioidaan esimerkiksi 
muistitikulle sekä mitä kansiot ovat ja mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Kurssilla opitaan 
myös internetin ja sen tarjoaminen palvelujen käyttöä kuten sähköpostin ja sähköisten asiointipal-
veluiden käyttöä ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipal-
veluiden hyödyntäminen opitaan esimerkiksi kuvien tallentamisessa ja kopioimisessa tietokoneelle. 
Tekstinkäsittelyn perusteissa opitaan tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen sekä tallentaminen ja 
tulostaminen. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien 
laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windo-
ws-käyttöjärjestelmä). Aiempaa osaamista ei tarvita
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3401402,	Tietokoneen	käyttötaito,	kertaus-	ja	jatkokurssi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 12.00–13.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla kerrataan peruskurssilla opittuja asioita tietokoneen ja tietokoneohjelmien käytöstä. 
Kerrataan mm. tiedostojen ja kansioiden käsittely, sähköinen asiointi ja internetissä olevat palvelut, 
tietoturva, sähköpostin käyttö ja pilvipalvelut. Kertaus- ja jatkokurssilla opitaan lisää tekstinkäsitte-
ly- ja taulukkolaskentaohjelmien hyödyllisiä ominaisuuksia. Tekstinkäsittelyssä opitaan mm. erilaisia 
asiakirjoihin liittyviä asetteluja ja muotoiluja sekä kuvien ja taulukoiden lisääminen. Taulukkolas-
kentaohjelman käytöstä opitaan tietojen kirjoittaminen taulukkoon, laskukaavojen kirjoittaminen, 
perusfunktioiden käyttöä ja kaavion tekeminen. Kurssilla opitaan myös tietokoneohjelmien asentamine, 
päivittäminen ja poistaminen, käyttöjärjestelmän päivittäminen ja asetusten muuttaminen, tietoko-
neen ylläpitoa ja salasanojen hallintaohjelman käyttöä. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden 
mukaisia aiheita ja selvitellään omien laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Voit osallistua 
tälle kurssille, vaikka et olisikaan osallistunut peruskurssille - riittää kunhan tietokoneen käyttö on jonkin 
verran tuttua. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windows-käyttöjärjestelmä).

3401407,	Tietokoneen	käyttötaito,	peruskurssi,	Rytikari,	Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27, Kemi
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 11.00–12.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan tietokoneen käyttöä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä esimerkiksi 
kirjoittamisessa ja kuvien muokkaamisessa. Keskeisen asiana kurssilla on selvittää mitä tiedostot ovat, 
miten niitä tehdään, tallennetaan ja kopioidaan, miten tiedostoja siirretään tai kopioidaan esimerkiksi 
muistitikulle sekä mitä kansiot ovat ja mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Kurssilla opitaan 
myös internetin ja sen tarjoaminen palvelujen käyttöä kuten sähköpostin ja sähköisten asiointipal-
veluiden käyttöä ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipal-
veluiden hyödyntäminen opitaan esimerkiksi kuvien tallentamisessa ja kopioimisessa tietokoneelle. 
Tekstinkäsittelyn perusteissa opitaan tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen sekä tallentaminen ja 
tulostaminen. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien 
laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windo-
ws-käyttöjärjestelmä). Aiempaa osaamista ei tarvita

3401408,	Älylaitteen	käytön	kertaus-	ja	jatkokurssi,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
10.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022, Pe 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla kerrataan ja täydennetään ’Ota älylaite hyötykäyttöön’ –peruskurssin asioita ja jatketaan 
niissä hieman pidemmälle. Kertaus- ja jatkokurssilla opitaan laitteen muistien merkitys ja tiedostojen 
hallintaa sekä mitä tarkoittaa muistien ja tiedostojen koko. Kurssilla opitaan lisää kuvien ja videoiden 
muokkaamisesta. Lisäksi kurssilla opitaan laitteen langaton liittäminen erilaisiin lisälaitteisiin. Erityisis-
tä mobiilisovelluksista käsitellään salasanojen hallintaohjelman ja virusten torjuntaohjelmien käyt-
töä. Laitteen ja sähköisten asiointipalveluiden turvallinen käyttö on esillä koko kurssin ajan. Kurssilla 
käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien laitteiden kanssa esiin 
tulleita ongelmatilanteita. Voit osallistua tälle kurssille, vaikka et olisikaan osallistunut peruskurs-
siin - riittää kunhan kännykän tai tabletin käyttö on jonkin verran tuttua. Kurssilla pitää olla mukana 
älypuhelin tai taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai Android-tabletti.
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KA 3401403,	Ohjelmoinnin	perusteet,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022, Ma 17.00–19.30, Pekka Harjuniemi
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla tutustutaan ohjelmointiin kuuluviin keskeisimpiin toimintoihin ja mikro-ohjaimen ohjelmoin-
nin perusteisiin. Mikro-ohjain on pienikokoinen ja edullinen tietokone, jonka toimintaa voi ohjelmoi-
da ja johon voi liittää esimerkiksi lämpötila- ja kosteusantureita ja ohjattavia laitteita, esimerkiksi 
moottori ja rele. Ohjelmointitaitojen, antureiden ja muutaman elektroniikan komponentin avulla 
voit itse suunnitella ja toteuttaa omia mielenkiintoisia projekteja. Ohjelmointi ja kytkennät voidaan 
tehdä kokonaan tietokoneella, joten alussa et tarvitse muita laitteita. Jatkossa on hyvä hankkia oma 
edullinen, esimerkiksi Arduino-merkkinen, mikro-ohjain ja muutamia lisätarvikkeita, jotta voit itsekin 
kokeilla opittuja asioita käytännössä. Aiempaa ohjelmointikokemusta tai elektroniikan tuntemusta ei 
tarvita. Tietokoneen peruskäyttötaito tarvitaan kurssin asioiden omakohtaisen onnistuneen harjoitte-
lun takaamiseksi. Oma tietokone mukaan.

3401404,	Ohjelmoinnin	työpaja,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 18.00–20.30, Pekka Harjuniemi
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Ohjelmoinnin työpajassa suunnitellaan sekä toteutetaan ohjelmoiden ja rakentaen Arduino-merkkistä 
tmv. mikro-ohjainta hyödyntäen omia projekteja. Mikro-ohjain on pienikokoinen ja edullinen tietokone, 
jonka toimintaa voi ohjelmoida ja johon voi liittää esimerkiksi lämpötila- ja kosteusantureita ja ohjatta-
via laitteita, esimerkiksi moottoreita ja releitä. Aiemmin hankitusta ohjelmointiosaamisesta tai elekt-
roniikan tuntemisesta on luonnollisesti hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä taitoja - työpajaan voi 
tulla myös opettelemaan uusia asioita. Tietokoneen peruskäyttötaito tarvitaan. Oma tietokone mukaan.

3401101,	Tietokoneen	käyttötaito,	peruskurssi,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 17.00–18.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan tietokoneen käyttöä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä esimerkiksi 
kirjoittamisessa ja kuvien muokkaamisessa. Keskeisen asiana kurssilla on selvittää mitä tiedostot ovat, 
miten niitä tehdään, tallennetaan ja kopioidaan, miten tiedostoja siirretään tai kopioidaan esimerkiksi 
muistitikulle sekä mitä kansiot ovat ja mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Kurssilla opitaan 
myös internetin ja sen tarjoaminen palvelujen käyttöä kuten sähköpostin ja sähköisten asiointipal-
veluiden käyttöä ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipal-
veluiden hyödyntäminen opitaan esimerkiksi kuvien tallentamisessa ja kopioimisessa tietokoneelle. 
Tekstinkäsittelyn perusteissa opitaan tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen sekä tallentaminen ja 
tulostaminen. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien 
laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windo-
ws-käyttöjärjestelmä). Aiempaa osaamista ei tarvita. Ei opetusta 19.10.

3401102,	Älylaitteen	ja	tietokoneen	käytön	kertaus-	ja	jatkokurssi,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 19.00–20.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla kerrataan ja täydennetään Ota älylaite hyötykäyttöön - sekä Tietokoneen käyttötaito-kurs-
sien asioita ja jatketaan niissä hieman pidemmälle. Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä osallistu-
jien kanssa. Voit osallistua tälle kurssille, vaikka et olisikaan osallistunut edellä mainituille kursseille 
- riittää kunhan kännykän tai tabletin tai tietokoneen käyttö on jonkin verran tuttua. Kurssilla pitää 
olla mukana älypuhelin tai taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai Android-tabletti. 
Tietokoneen käytön osioilla mukana pitää olla oma tietokone. Ei opetusta 19.10.
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3401103,	Ota	älylaite	hyötykäyttöön,	Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, BG1, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022, Ti 15.00–16.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Katso kurssikuvaus edellä kurssista 3401405, Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi.
Ei opetusta 19.10.

3401331,	Tietokoneen	käyttötaito,	peruskurssi,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 12.00–13.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan tietokoneen käyttöä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä esimerkiksi 
kirjoittamisessa ja kuvien muokkaamisessa. Keskeisen asiana kurssilla on selvittää mitä tiedostot ovat, 
miten niitä tehdään, tallennetaan ja kopioidaan, miten tiedostoja siirretään tai kopioidaan esimerkiksi 
muistitikulle sekä mitä kansiot ovat ja mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Kurssilla opitaan 
myös internetin ja sen tarjoaminen palvelujen käyttöä kuten sähköpostin ja sähköisten asiointipal-
veluiden käyttöä ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipal-
veluiden hyödyntäminen opitaan esimerkiksi kuvien tallentamisessa ja kopioimisessa tietokoneelle. 
Tekstinkäsittelyn perusteissa opitaan tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen sekä tallentaminen ja 
tulostaminen. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien 
laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windo-
ws-käyttöjärjestelmä). Aiempaa osaamista ei tarvita

3401332,	Ota	älylaite	hyötykäyttöön,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan älypuhelimen/taulutietokoneen (tabletin) monipuolista käyttöä. Keskeisenä sisältö-
nä on sähköiset asiointipalvelut ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautumisen ja tietoturvan mer-
kitys. Kurssilla opitaan myös laitteen käyttöä kuvaamisessa ja kuvien muokkaamisessa sekä pilvipal-
veluiden hyödyntäminen kuvien tallentamisessa sekä opitaan sähköpostin ja esimerkiksi WhatsApin 
käyttöä sähköisessä viestinnässä. Lisäksi kurssilla tutustutaan laitteen ominaisuuksiin ja perusasetus-
ten muuttamiseen sekä mobiilisovellusten asentamiseen ja poistoon. Ja tietysti kurssilla tulee esille 
paljon hyödyllisiä vinkkejä laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Kurssilla käsitellään myös osallistujien 
toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. 
Kurssilla pitää olla mukana älypuhelin tai/ja taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai 
Android-tabletti.

3401333,	Älylaitteen	ja	tietokoneen	käytön	kertaus-	ja	jatkokurssi,	Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
8.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022, Ke 14.00–15.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla kerrataan ja täydennetään Ota älylaite hyötykäyttöön - sekä Tietokoneen käyttötaito-kurs-
sien asioita ja jatketaan niissä hieman pidemmälle. Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä osallistu-
jien kanssa. Voit osallistua tälle kurssille, vaikka et olisikaan osallistunut edellä mainituille kursseille 
- riittää kunhan kännykän tai tabletin tai tietokoneen käyttö on jonkin verran tuttua. Kurssilla pitää 
olla mukana älypuhelin tai taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai Android-tabletti. 
Tietokoneen käytön osioilla mukana pitää olla oma tietokone.
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KA 3401201,	Ota	älylaite	hyötykäyttöön,	Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 15.00–16.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Katso kurssikuvaus edellä kurssista 3401405, Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi.

3401202,	Tietokoneen	käyttötaito,	peruskurssi,	Tervola
Tervolan koulukeskus, Itäpuolentie 1545
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 17.00–18.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan tietokoneen käyttöä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntämistä esimerkiksi 
kirjoittamisessa ja kuvien muokkaamisessa. Keskeisen asiana kurssilla on selvittää mitä tiedostot ovat, 
miten niitä tehdään, tallennetaan ja kopioidaan, miten tiedostoja siirretään tai kopioidaan esimerkiksi 
muistitikulle sekä mitä kansiot ovat ja mihin niitä tarvitaan ja miten niitä käytetään. Kurssilla opitaan 
myös internetin ja sen tarjoaminen palvelujen käyttöä kuten sähköpostin ja sähköisten asiointipal-
veluiden käyttöä ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipal-
veluiden hyödyntäminen opitaan esimerkiksi kuvien tallentamisessa ja kopioimisessa tietokoneelle. 
Tekstinkäsittelyn perusteissa opitaan tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen sekä tallentaminen ja 
tulostaminen. Kurssilla käsitellään myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita ja selvitellään omien 
laitteiden kanssa esiin tulleita ongelmatilanteita. Kurssilla pitää olla mukana oma tietokone (Windo-
ws-käyttöjärjestelmä). Aiempaa osaamista ei tarvita

3401203,	Älylaitteen	ja	tietokoneen	käytön	kertaus-	ja	jatkokurssi,	Tervola
Tervolan koulukeskus, Itäpuolentie 1545
9.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022, To 19.00–20.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla kerrataan ja täydennetään Ota älylaite hyötykäyttöön - sekä Tietokoneen käyttötaito-kurs-
sien asioita ja jatketaan niissä hieman pidemmälle. Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä osallistu-
jien kanssa. Voit osallistua tälle kurssille, vaikka et olisikaan osallistunut edellä mainituille kursseille 
- riittää kunhan kännykän tai tabletin tai tietokoneen käyttö on jonkin verran tuttua. Kurssilla pitää 
olla mukana älypuhelin tai taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai Android-tabletti. 
Tietokoneen käytön osioilla mukana pitää olla oma tietokone.

3401210,	Tietoturvan	lyhytkurssi,	Tervola
Tervolan koulukeskus, Itäpuolentie 1545
7.–21.9.2021, Ti 19.00–20.30, Sini Sorvari
6 t, Kurssimaksu 24,00 €
Onko sinulla verkkopankkitunnukset, mutta olet epävarma niiden turvallisesta käytöstä. Tiedätkö 
mitä linkkiä uskaltaa klikata ja mitä ei? Mitä tietoturva on ja miksi se on tärkeää? Mitä pitää varoa ja 
miten toimin turvallisesti esim. kännykällä asioidessa? Palvelut, missä kirjautumista tarvitaan ja tieto-
suojan huomioiminen näissä. Mihin tietoja kannattaa antaa ja mihin ei?
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5102401,	Veneilijäkurssi,	Kemi				Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7, Kemi
9.9.–18.11.2021, To 18.00–20.30, Matti Ylipiessa
33 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi opastaa moottori- ja purjeveneen turvalliseen käsittelyyn väylillä ja satamissa. Kurssilla opi-
taan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen, että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla 
vesillä ja Itämeren saaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneily turvallisuuteen, säähän ja 
meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet venetekniikasta, huollosta ja 
ylläpidosta. Kurssi on käytännönläheinen ja sitä täydentää kesällä Kemin Purjehdusseuran järjestämä 
käytännön harjoittelujakso, jonka päätteeksi voi suorittaa näyttökokeen. Ei opetusta 21.10. Kursseihin 
liittyvän vapaehtoisen käytännön osuuden voi suorittaa kesäisin Kemin Purjehdusseuran purjehdus-
koulussa. Käytännön kurssit ovat maksullisia.

5102402,	Venepäällikkö,	teoriakurssi,	Kemi				Uusi	kurssi!
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7, Kemi
10.2.–21.4.2022, To 18.00–20.30, Matti Ylipiessa
30 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssin tarkoitus on antaa teoreettiset tiedot ulkomaanveneilyyn. Sisältö lyhyesti: 1. Ulkomaan venei-
ly 2. Turvallisuus 3. Sää 4. Vuorovesiharjoitukset 5. Vuorovesivirta 6. Sijainnin määrittely 7. Reittisuun-
nittelu 8. Harjoitustentti. Ei opetusta koulujen talvilomaviikolla. Kansainvälisen huviveneenkuljettajan 
pätevyyskirjan hakijan on kuitenkin suoritettava hyväksytysti venepäällikkökurssin teorian ja käytän-
nön osuudet.
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Kotitalous
9098450,	Kokkikerho	kehitysvammaisille	A,	Kemi
Leipätehdas, keittiö, Sankarikatu 7, Kemi
15.9.–24.11.2021, Ke 16.30–19.00, Satu-Minna Röyttä
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kokoontuminen joka toinen viikko (parittomat viikot). Opetellaan keittiöhygieniaa. Tutustutaan ja 
opetellaan käyttämään ruoanlaitossa tarvittavia koneita ja muita työvälineitä. Valmistetaan helppoja 
välipaloja/ruokia/leivonnaisia. Materiaalimaksu laskutetaan erikseen lukukauden päätteeksi toteutu-
neiden kulujen mukaan. Sisäkengät ja esiliina mukaan. Voi osallistua myös avustajan kanssa.

9098451,	Kokkikerho	kehitysvammaisille	B,	Kemi
Leipätehdas, keittiö, Sankarikatu 7, Kemi
19.1.–30.3.2022, Ke 16.30–19.00, Satu-Minna Röyttä
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Sama kuin A Kevään kurssille valitaan ensisijaisesti sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole olleet mukana 
syksyllä, muut ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerro mahdolliset ruokavaliot ilmoittautumisen yhtey-
dessä.

Käden	taidot
9098403,	Keramiikan	muotoilua	Palettiseiskat,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022, Ma 16.30–18.00, Kaisu Hyrkäs
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kaikki ovat tervetulleita keramiikkakurssille, oletpa ensikertalainen tai pidemmälle ehtinyt saven 
muovaaja. Kurssi jakaantuu kahteen teemaan: Syksyllä liikumme raikkaissa vesissä ja veden muodois-
sa sekä meren antimissa ja rantamilla. Keväällä Lumi ja jää sulaa ja aurinko lämmittää ja paistatte-
lemme kevään valossa. Tutkimme Mitä lumen alta paljastuu. Materiaalimaksu kulutuksen mukaan. Ei 
opetusta 18.10.

9098410,	Palettiseiskat	A,	syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2021, Ma 16.30–18.00, Taina Rönkkö
24 t, Kurssimaksu 29,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Piirtämistä, maalaamista, kuvataidetta monin eri keinoin. Myös uudet tekijät tervetuloa. Tehdään 
omaa taidetta. Ei opetusta 18.10.

9098411,	Palettiseiskat	B,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
10.1.–11.4.2022, Ma 16.30–18.00, Taina Rönkkö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Piirtämistä, maalaamista, kuvataidetta monin eri keinoin. Myös uudet tekijät tervetuloa. Tehdään 
omaa taidetta. Ei opetusta 7.3.
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9098421,	Painetaan	kangasta,	lyhytkurssi,	Kemi
Leipätehdas, sali, Sankarikatu 7, Kemi
1.–2.10.2021, Pe 16.00–20.00, La 11.00–15.00, Satu-Minna Röyttä
10 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssi suunnattu kehitysvammaisille, aiemmin kankaanpainantaa/maalausta harrastaneille opiske-
lijoille. Kuvioidaan kangasta silkkipaino-, leimasin- ja maalaustekniikoilla. Avustajan mukanaolo on 
suotavaa. Materiaalit laskutetaan erikseen. Ilmoita mahdolliset erityistarpeet ja onko sinulla avusta-
ja mukana. Kurssilla on mahdollisuus pitää ruokatauko, omat eväät mukaan. Kokoontuminen 1.-
2.10.2021, Pe klo 16.00-20.00 ja La klo 11.00-15.00.

Liikunta
9098130,	Tanssikurssi	kehitysvammaisille,	syksy,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
22.10.–11.12.2021, Pe 17.00–19.30, La 13.00–15.30, Anitta Liikamaa
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Harjoitellaan lavatansseja ja myös helppoja piiri- ja senioritansseja.

Musiikki
9098400,	Musiikkiryhmä	Seiskat,	Kemi
Leipätehdas, sali, Sankarikatu 7, Kemi
9.9.–2.12.2021, 1.1.–21.4.2022, To 8.45–10.15, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Laulupainotteinen musiikkikerho, jossa toteutetaan myös ryhmän omia musiikillisia ideoita. Ei ope-
tusta 21.10.

9098118,	Anittan	erityismusiikkiryhmä,	Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
10.9.–3.12.2021, 14.1.–29.4.2022, Pe 12.45–14.00, Anitta Liikamaa
43,42 t, Kurssimaksu 43,00 €, Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Laulua, soittoa, liikuntaa sekä musiikkikuvaelman harjoittelua kehitysvammaisille.

9098201,	Kehitysvammaisten	jumppa/musiikkiryhmä,	Tervola
Toimintakeskus, Tervola, Asevelitie 1
8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 12.15–13.00, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Tuolijumppaa, laulua ja soittoa rennosti. Musiikkikuvaelman harjoittelua.
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9098432,	Keskusteluryhmä	kehitysvammaisille,	Kemi
Leipätehdas, aula, Sankarikatu 7, Kemi
8.9.–17.11.2021, 12.1.–20.4.2022, Ke 17.00–18.30, Satu-Minna Röytt ä
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Rohkaistaan ilmaisuun ja ryhmässä keskusteluun. Rentoa yhdessäoloa mm. pelejä, musiikinkuun-
telua, elokuvia. Voi osallistua myös avustajan kanssa. Kokoontuminen joka toinen viikko (parilliset 
viikot), EI syys/talvilomaviikoilla 42 ja 10.

9098211,	Toiminnallinen	akti	ivinen	ryhmä,	Tervola
Vanhusten palvelutalo, Jurvanti e 1
7.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 15.30–18.00, Minna Kähkönen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Toiminnallinen akti ivinen ryhmä kädentaitoihin keskitt yen, jonka kokoontumiskerrat muodostuvat 
erilaisista uusista kivoista malleista, materiaaleista ja ideoista. Opetellaan erilaisia tekniikoita ja 
yhdistellään, niitä hauskalla tavalla toisiinsa. Askarrellaan, koristeita, koruja, kransseja, ym. sisälle ja 
ulos. Piirretään mallista/maalataan eri välineillä/alustoilla. Voidaan hyödyntää myös teknisiä laitt eita. 
Opett elemme ott amaan valokuvia sisällä ja ulkona. Ihmetellään kuvataiteen vanhoja/uusia ilmiöitä ja 
tutustutaan niihin samalla. 
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TAITEEN	PERUSOPETUS

Kuvataidekoulu	-	Lapset	ja	nuoret

Satumaalaus	/
lapset 4-6 vuott a.

Kuvataidekoulun varhaisiän 
opinnot 30 -60 opetustunti a
1- 2 opetustunti a viikossa.

Kuvataideopetusta tarinoiden.

Mati	sse-paja/
lapset 6-9 vuott a

Kuvataidekoulun perusopinnot/
60 opetustunti a lukuvuodessa,

2 opetustunti a viikossa.
Tutustutaan Kuvataiteen 
maailmaan itse tehden ja 

kokeilemalla.

Picasso-paja/
lapset 9-13 vuott a

Kuvataidekoulu perusopinnot/ 
periodiopetus 90 opetustunti a 
lv:ssa, 3 opetustunti a viikossa.
Kerätään kuvataideti etämystä.

Harjoitellaan tekemistä ja
pitkäjännitt eisyytt ä omien

valintojen kautt a.

Syventävät	opinnot
Warhol	ja	Graffi		ti		-paja 13 -19 vuott a

Kuvataidekoulun syventävät opinnot/ taidetyöpaja.
4 opetustunti a viikossa, 120 opetustunti a lukuvuodessa.

Työpajat syventävät opitt ua ja kannustavat 
kokeilemaan eri ilmaisumuotoja. 

Ohjauksessa korostetaan itseilmaisua.
Viimeisenä opintovuotena opiskelija toteutt aa itsenäisesti  

TPOn vaati musten mukaisen kuvallisen päätt ötyön, 
joka sisältää teossarjan, portf olion työskentelystä ja 

siihen liitt yvän itsearvioinnin sekä näytt elyn/
työskentelyn esitt elyn yleisölle.
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Lisäksi Kuvataidekoulu järjestää opintoihin liittyviä animaatio, muotoilu ja muita kuvataiteen -lyhyt-
kursseja. Kuvataidekoulun opetus pohjautuu Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelmaan.

Opetusta järjestetään koulujen lukukausien aikana iltapäivisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin että 
kesäloma-aikaan intensiivikursseina. Kuvataidekoulun tavoitteena on herättää lapsissa ja nuorissa 
innostus ja mielenkiintoa omaa ympäristöä kohtaan ja antaa välineitä aktiiviseen, osallistuvaan 
kansalaisuuteen.

Työskentelyn pääpaino on omakohtaisessa pohdinnassa, työskentelyssä, kokeilemisessa ja itse 
tekemisessä. Tärkeintä työskentelyssä on itse oppimisprosessi; tekemisen ilo ja keksimisen riemu!

Opiskelijoita Kivalo-opiston kuvataidekoulun opetusryhmissä ja visuaalisen taiteen perusopetuksessa 
on vuosittain yhteensä noin 100-120, iältään 4–19-vuotiaita. Kivalo-opiston kuvataidekoulu toimii 
Kemissä ja Keminmaalla.

Kuvataidekoulun kurssimaksut (materiaalit laskutetaan erikseen)
 Satumaalaus/Varhaisiän opinnot (4–6v.) --- 85 €
 Matisse ja Picasso –pajat /Perusopetus (6-12v.) --- 85 - 100€
 Warhol ja Graffiti –pajat /Syventävät opinnot (13–19v.) --- 100-130 €

 Satumaalaus  Varhaisiän opinnoissa opetusta on 30 opetustuntia lukukaudessa. 
 Matissepaja  Perusopinnoissa opetusta on 60 opetustuntia lukukaudessa.
 Picassopajat Perusopintojen periodiopetuksessa on 90 opetustuntia lukukaudessa
 Warhol ja Graffiti  Syventävissä opinnoissa opetusta on 120 opetustuntia lukukaudessa.

Lukukausimaksu on mahdollista maksaa erissä ottamalla yhteyttä Kivalo-opiston toimistoon. 

Kivalo-opiston	opettajat	/	opetusryhmätiedustelut

Kuvataidekoulun opettajat ovat kuvataidekasvatuksen ammattilaisia ja koulutustaustana on Taiteen 
maisterin tutkinto sekä kuvataiteellinen osaaminen. Opettajat ovat pedagogisesti päteviä.

Sami Evinsalo GSM 050 371 2591 
(Tuntiopettaja/Kuvataidekoulu/Satumaalaus//ATPO/ Aikuisten kuvataideryhmät)

Marjo Pitko GSM 040 544 4572 
(Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Atpo/Aikuisten kuvataideryhmät)

Taina Rönkkö GSM 040 029 4612 
(Kuvataideopettaja/Kuvataidekoulu/Atpo/Aikuisten kuvataideryhmät)

Kaija Saario GSM 040 522 7217 
(Tuntiopettaja/Satumaalaus/Taaperoiden värikylpykurssit/Perhekurssit)
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Lasten	ja	nuorten	kuvataideopetus
1031431,	Kuvataidekoulu,	Tarinalapset,	4-7	v.,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
30.8.–13.12.2021, 10.1.–9.5.2022, Ma 14.45–16.15, Taina Rönkkö, Kaisu Hyrkäs
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Tarinat ja tekeminen lähtee liikkeelle väreistä ja etenee kolmiulotteiseen ilmaisuun. Syksyllä piirretään 
ja maalataan ja keväällä tutustutaan saveen, rakenteluun ja muotoiluun. Taiteen perusopetuksen val-
mentavaa kuvataidetutustelua, ikäryhmän huomioon ottavasti. Opetus tarinalähtöistä, kurssilla kaksi 
opettajaa, jotka opastavat taiteen maailmaan: syyskaudella Taina Rönkkö ja kevätkaudella keramiikka 
ja muotoilu Kaisu Hyrkäs. Tervetuloa mukaan! Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 18.10.

1030401,	Kuvataidekoulu	Matisse	A,	Kuvataidepaja	5-7	v,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
31.8.–30.11.2021, 11.1.–3.5.2022, Ti 16.00–17.30, Taina Rönkkö
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Edetään taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Kuvataidetta monipuolisesti. Ei ope-
tusta 19.10.

1030402,	Kuvataidekoulu	Matisse	B,	Kuvataidepaja	7-10	v,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Ke 16.00–17.30, Taina Rönkkö
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetuksen mukaisesti tyylien, tekniikoiden, materiaalien ja yhteyksien opiskelua. Raken-
telua, muotoilua, grafiikkaa. Ei opetusta 20.10.

1030403,	Kuvataidekoulu	Picasso,	Kuvataidepaja	9-12	v,	Kemi				Uusi	kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
2.9.–9.12.2021, 13.1.–5.5.2022, To 16.00–18.15, Taina Rönkkö
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Edetään taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Maalaus, piirustus, grafiikka, muotoilu 
ja rakentelu.

1030101,	Satumaalaus	kirjava	kissa,	Kuvataide	4-6	v,	Lautiosaari,	Keminmaa
 Pölhön koulu, Lautiosaari, Tasasentie 9
30.8.–13.12.2021, 10.1.–9.5.2022, Ma 17.15–18.45, Sami Evinsalo
58 t, Kurssimaksu 55,00 €
Työskentely on leikinomaista tutustumista kuvataiteisiin. Lapset piirtävät ja maalaavat, rakentavat eri 
materiaaleilla ja oppivat tarkastelemaan niin arkikuvia kuin taidekuviakin. Työskentelyn tukena käyte-
tään esimerkiksi tarinallisuutta, luontoa ja oppilaiden omaa elämysmaailmaa. Materiaalit laskutetaan 
erikseen. Ei opetusta 18.10. Tervetuloa mukaan!

1030120,	Satumaalaus	Satukettu,	Kuvataide	4-6	v.	Laurila,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
31.8.–7.12.2021, 11.1.–3.5.2022, Ti 16.30–18.00, Kaija Saario
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Kurssi soveltuu 4-6 -vuotiaille. Satumaalauksessa vietetään yhteisiä satuhetkiä ja tutustutaan leikillisten 
tehtävien kautta taiteen perustekniikoihin. Toiminnallisuutta painottaen tulevat tutuiksi maalaus, piirus-
tus, keramiikka ja grafiikka. Tervetuloa mukaan! Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 19.10.
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S 1030121,	Satumaalaus	Satusopuli,	Kuvataide	4-6	v.	Lassila,	Keminmaa
Lassilan koulu, Koulutie 2
1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Ke 16.30–18.00, Kaija Saario
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Kurssi soveltuu 4-6 -vuotiaille. Satumaalauksessa vietetään yhteisiä satuhetkiä ja tutustutaan leikillisten 
tehtävien kautta taiteen perustekniikoihin. Toiminnallisuutta painottaen tulevat tutuiksi maalaus, piirus-
tus, keramiikka ja grafiikka. Tervetuloa mukaan! Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 20.10.

1030104,	Kuvataidekoulu	Matisse,	Kuvataidepaja	6	-	9	v.	Laurila,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
2.9.–9.12.2021, 13.1.–5.5.2022, To 16.30–18.00, Marjo Pitko
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Tässä Kuvataidekoulun perusopetuksen taidepajassa tutustutaan tarinoiden kautta kuvataiteen kieleen 
ja tekotapoihin: maalaus, piirustus taidegrafiikka, keramiikka, kuvanveisto ja rakentelu sekä kokeillaan 
helposti digikuvien, animaation ja videon mahdollisuuksia. Lisäksi harjoitellaan eri materiaalien, välinei-
den ja työtapojen luontevaa yhdistämistä. Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 21.10.

1030133,	Kuvataidekoulu	Matisse,	Kuvataidepaja	7	-	10	v.	Lassila,	Keminmaa
Lassilan koulu, Koulutie 2
1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Ke 18.15–19.45, Kaija Saario
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Kurssi soveltuu 7-10 -vuotiaille. Matisse -pajassa tutustumme erilaisiin taiteen tekniikoihin niitä 
myös yhdistellen. Maalaus, piirustus, grafiikka, muotoilu ja rakentelu vuorottelevat jaksoissa. Lisäksi 
tarkastelemme taiteen sisältöjä, merkityksiä ja kuvakielen perusteita esimerkkien avulla. Tervetuloa 
mukaan! Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 20.10.

1030102,	Kuvataidekoulu	Picasso,	Mediataidepaja	8	-12	v,	Lautiosaari,	Keminmaa
 Pölhön koulu, Lautiosaari, Tasasentie 9
30.8.–13.12.2021, 10.1.–9.5.2022, Ma 14.30–17.00, Sami Evinsalo
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Tällä taiteen perusopetuksen kurssilla harjoittelemme ja kehitämme omaa kuvailmaisuamme. Tu-
tustumme eri materiaalien ja tekniikoiden, kuten maalauksen, piirustuksen, grafiikan, kuvanveiston, 
rakentelun sekä valokuvauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Lisäksi tarkastelemme taiteen sisältöjä, 
merkityksiä ja kuvakielen perusteita esimerkkien avulla. Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 
18.10. Tervetuloa mukaan!

1030105,	Kuvataidekoulu	Picasso,	Kuvataidepaja	10	-	12	v.	Laurila,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
1.9.–8.12.2021, 12.1.–4.5.2022, Ke 14.00–16.15, Marjo Pitko
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Tähän ryhmään voi tulla suoraan. kun koulupäivä loppuu! Tässä Kuvataidekoulun perusopetuksen tai-
depajassa perehdytään kuvataiteeseen kokeillen uusia materiaaleja ja menetelmiä. Teemoina sopivassa 
suhteessa yhteiset ja omat aiheet. Opetus tapahtuu periodijaksoina: maalaus, piirustus, kuvanveisto, 
taidegrafiikka, muotoilu, arkkitehtuuri, ympäristötaide sekä digikuva -, animaatio - ja videokokeilut. 
Kaikessa harjoitellaan luovaa ideointia, eri materiaalien, välineiden ja työtapojen luontevaa yhdistämistä 
omaan työskentelyyn. Materiaalit laskutetaan erikseen. Ei opetusta 20.10. ja vko 10/22.
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1030131,	Kuvataidekoulu	Picasso,	Kuvataidepaja	10	-	12	v,	Lassila,	Keminmaa				Uusi	kurssi!
Lassilan koulu, Koulutie 2
3.9.–10.12.2021, 14.1.–13.5.2022, Pe 16.00–18.15, Kaija Saario
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Kurssi soveltuu 10-12 -vuotiaille. Picasso –pajassa animaatiokokeilut, maalaus, piirustus, grafiikka 
sekä muotoilu vuorottelevat jaksoissa. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Työsken-
telemme yhteisistä aiheista oman kuvailmaisun harjoitteluun ja kehittämiseen. Tarkastelemme myös 
taiteen merkityksiä, kuvakielen perusteita ja kuvallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tervetuloa 
mukaan! Materiaalit laskutetaan erikseen.  Ei opetusta 22.10.

1030103,	Kuvataidekoulu	Warhol	-paja,	Nuorten	kuvataide	12-16	v,	Keminmaa
Lassilan koulu, Koulutie 2
31.8.–7.12.2021, 11.1.–3.5.2022, Ti 15.15–18.30, Sami Evinsalo
120 t, Kurssimaksu 100,00 €
Warhol -taidepajat ovat nuorten taiteen perusopetuksen kuvataideryhmiä. Taidepajassa syvennetään 
taitoja ja tietoja yhdellä tai useammalla valitulla kuvataiteen osa-alueella. Harjoitellaan ja kehite-
tään omaa kuvailmaisua ja yhdistetään eri taiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssä. Opetukseen 
sisältyy taidehistoriaa, nykytaiteen tuntemusta ja taidemuseokäyntejä. Ryhmä soveltuu kuvataiteesta 
kiinnostuneille nuorille. Ei opetusta 19.10.

Aikuisten	taiteen	perusopetus
Taiteen	perusopetuksen	ryhmiin	on	ennakkoilmoittautuminen.	Ne,	jotka	eivät	opiskele	opintoko-
konaisuutta,	voivat	osallistua	yksittäiseen	kurssiin,	mikäli	kurssille	mahtuu.	

Kuvataiteen	uusi	Atpo	-	Aikuisten	kuvataiteen	perusopetuskokonaisuus

Haluatko opiskella kuvataiteita hieman enemmän, syvemmin ja tavoitteellisemmin? Orastaako mie-
lessäsi alan vaihto ja haluaisit kokeilla taideaineiden opiskelua? Taiteen perusopetus on selkeä opin-
tokokonaisuus, jossa etenet tasolta seuraavalle. Kuvataiteen uusi ATPO opintokokonaisuus tarjoaa 
kuvataiteen työkalupakin, joka sisältää taitoja, tietoja, välineitä ja keinoja itseilmaisun kehittämiseen.

Aikuisten opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opintojen tarkoituksena on syventää aikuisen 
oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea hänen identiteettiään taiteentekijänä. 
Opetuksessa perehdytään monipuolisesti nykytaiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin 
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S ja käsitteisiin sekä tunnistetaan itselle merkityksellisiä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmi-
öitä. Opinnot kehittävät käsitteellistämisen, sanallistamisen ja kriittisen ajattelun valmiuksia. 
Aikuisten opetuksessa huomioidaan oppijan yksilöllinen osaamis- ja kokemuspohja sekä hänen oppi-
misensa tarpeet. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia taiteellista ajattelua syventäviä 
työskentelytapoja kuten kuvien tulkintaa, yhteistyöprojekteja, luentoja, keskusteluja ja näyttely-
käyntejä. Opiskelijaa ohjataan pitkäjänteisten oppimistavoitteiden asettamiseen, elämänhistoriansa 
ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisen ilmaisun 
kriittiseen reflektointiin. Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti digitaalisten oppimisympäristöjen 
mahdollisuuksia.
Opintokokonaisuus koostuu monimuoto-opetuksesta sekä lyhytkurssimuotoisista viikonloppuihin 
sijoittuvista opintojaksoista. Opiskelu pohjautuu yhdessä tekemiseen, eheyttävään itseilmaisun kehit-
tämiseen ja ryhmän vuorovaikutukseen. Opiskelun kesto on 3-5 vuotta ja se sisältää ryhmäopetusta 
ja itsenäistä työskentelyä. 
Annettu opetus pohjautuu Taiteen perusopetus lakiin ja kyseessä on kuvataiteen laajan oppimäärän 
opetuskokonaisuus, johon sisältyy visuaalisen taiteen opinnäyte eli kuvataiteellinen päättötyökokonai-
suus. Atpo-opiskelusta saa taiteen perusopetuslain mukaisen laajan oppimäärän päättötodistuksen.
Nyt meneillään oleva Kuvataiteen uusi ATPO opetus alkoi syksyllä 2019. Tällä hetkellä kokonaisuutta opis-
kelevat opiskelijat aloittavat 3. opintovuotta. Uusia opintokokonaisuuden opiskelijoita otetaan vain joka 3. 
vuosi. Seuraava haku on vuonna 2023. Lisätietoja:  https://www.kivalo-opisto.fi/uusi-atpo
Muut kuin opintokokonaisuutta suorittavat: osallistumismahdollisuus yksittäisellä kurssilla, mikäli tilaa on.

Kurssit

1031454,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Perusopinnot	-	Valokuvauksen	perusteet,	syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
11.9.–3.10.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Mika Ahonen
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Valokuvauksen perusteet ja sommittelun perusopinto kurssi. Opetus pohjautuu käytännön valoku-
vaukseen ja oman digipohjaisen laitteen käyttöön. Vaatimuksena on digikäyttöinen laite: peilillinen 
järjestelmäkamera tai peilitön minijärjestelmäkamera.

1031470,	Taide	ja	teema,	perusopinnot,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
7.9.–7.12.2021, 11.1.–12.4.2022, Ti 18.15–21.15, Taina Rönkkö
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Taiteen eri tyyleihin pohjautuvaa teoriaa ja tekemistä. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat 
suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja. Myös muut opiskelijat ovat tervetulleita 
ryhmään. Kurssiin materiaaleista peritään erillinen maksu. Ei opetusta 19.10.

1031451,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Plastinen	muotoilu	A	-	Väri	ja	sommittelu,	
syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
4.–19.9.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Kaisu Hyrkäs
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Plastinen muotoilu ja keraaminen työskentely.
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1031452,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Plastinen	muotoilu	B	-	Väri	ja	sommittelu,	
kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
15.–23.1.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Kaisu Hyrkäs
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Plastinen muotoilu ja keraaminen työskentely.

1031455,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Valokuvaus	syventäväopetus,	kevät,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
5.–20.2.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Mika Ahonen
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Valokuvauksen perusteet ja sommittelu syventävä kurssi. Opetus pohjautuu käytännön valokuva-
ukseen ja oman digipohjaisen laitteen käyttöön. Vaatimuksena on digikäyttöinen laite: peilillinen 
järjestelmäkamera tai peilitön minijärjestelmäkamera. Pohjatietona joko valokuvauksen peruskurssi 
tai muutoin perustietoa opetettavasta aiheesta.

1031456,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Maalauksen	taito	A	-	Väri	ja	sommittelu,	
syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
13.–20.11.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Taina Rönkkö
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Väri ja sommittelu

1031457,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Maalauksen	taito	B	-	Väri	ja	sommittelu,	
syksy,	Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
27.11.–5.12.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Taina Rönkkö
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Väri ja sommittelu

1031460,	Kuvataiteen	uusi	atpo	–	Syventävät	opinnot	/	Vapaa	valinta	-	Plastinen	muotoilu,	syksy,	
Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
29.10.–3.12.2021, La 10.00–15.45, Su 10.00–15.45, Pe 17.00–20.45, Kaisu Hyrkäs
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Plastisen muotoilun syventävät opinnot. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa 
ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja. Vapaa valinta / Syventävät opinnot 30 oppituntia pe 
29.10 klo 17-20.45 projektin alustus, 5.,6, -7.11. pe klo 15.30-20.30, la ja su 10-15.45. projektityös-
kentely pe 19.11. klo 17-19.30 lasitus pe 3.12. klo 17-19.30 palaute/valokuvaus/teoshaku Myös muut 
opiskelijat ovat tervetulleita kurssille.

10311157,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Yhteisötaide,	kevät,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
21.–24.4.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45, Pe 10.00–16.45, To 16.00–20.15, Sami Evinsalo
28 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tutustutaan aluksi yhteisötaiteen historiaan, sen lähtökohtiin ja sisältöihin. Käytännönjaksol-
la suunnitellaan ja toteutetaan yhteisötaideprojekti kurssin osallistujien kesken.
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S 1031151,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Taidegrafiikka	B	-	Väri	ja	sommittelu,	kevät,	
Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
19.3.–3.4.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Marjo Pitko
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Taidegrafiikka, väri ja sommittelu

1031152,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Taidegrafiikka	A	-	Väri	ja	sommittelu,	syksy,	
Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
6.–7.11.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Marjo Pitko
7 t, Kurssimaksu 24,00 €
Taidegrafiikka, väri ja sommittelu

1031155,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Piirtämisen	taito	B	-	Värioppi	ja	sommittelu,	
syksy,	Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
18.–19.9.2021, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Sami Evinsalo
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Väri ja sommittelu. Käydään läpi sommittelun periaatteita sekä tehdään sommitelmallisia kokeiluja. 
Piirretään asetelmaa sommitteluun keskittyen.

1031156,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot,	Piirtämisen	taito	A	ja	B	-	Värioppi	ja	sommit-
telu,	kevät,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
19.–20.2.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–15.45, Sami Evinsalo
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Väri ja sommittelu. Syvennetään ensimmäisellä jaksolla sommittelusta opittua. Työskennellään erilais-
ten sommitelmakokeilujen parissa mm. leiketekniikkaa käyttäen sekä piirroksia tehden.

1031158,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Ympäristötaide	luennot	ja	tehtäväharjoitus,	
kevät,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
21.5.2022, La 10.00–15.00, Sami Evinsalo
6 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan ympäristötaiteen historiaan ja lähtökohtiin ja suuntauksiin sekä taiteenlajin kes-
keisimpiin tekijöihin. Opetus toteutetaan luentomuotoisena ja se antaa pohjan myöhemmin kesällä 
pidettävälle ympäristötaidekurssille.

1031159,	Kuvataiteen	uusi	atpo	-	Syventävät	opinnot	-	Ympäristötaide,	kesä,	Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
10.–12.6.2022, La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45, Pe 10.00–16.45, Sami Evinsalo
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Ympäristötaiteen työskentelyjakso (ATPO), jossa tutustutaan ympäristötaiteen käsitteeseen, sen his-
toriaan sekä suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen ympäristötaideteos ryhmässä tai yksittäin.
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HANKKEET

Laatu-	ja	kehittämishanke	”Positiivista	pöhinää	Meri-Lapissa.”	
Hankkeen tavoitteena on Kivalo-opiston hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan 
tunnetuksi tekeminen, ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen sekä opiston säh-
köisten palveluiden tunnetuksi tekeminen ja ohjeistuksen kehittäminen.
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KKEET

MAAHANMUUTTAJIEN	KIELIKOULUTUS

Annamme maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta, jonne ohjaus Te-toimiston tai kunnan sosiaalitoi-
men kautta. 

Tarjoamme myös muuta suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille ja meille voi esittää toiveita 
koulutuksesta.
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TUNTIOPETTAJAT
Aaltonen Johanna 040 748 3311
Ahonen Mika 
Alapartanen Jouko 040 705 4035
Alaperä Marja 
Anttila Anne 040 419 8147
Arola Riitta 040 777 8690
Arttijeff Ilona 050 350 5946
Berisha Meriton 
Elgland Jouni 040 573 8014
Evinsalo Sami 005 371 2591
Hallikainen Anssi 040 515 6573
Halonen Jenni 
Harjuniemi Pekka 040 181 1634
Harpela Sebastian 
Hautalampi Pasi Tapio 040 727 5241
Heikkinen Jaakko 044 240 2430
Hemmi Margret 
Hietala Leena 040 820 3882
Hirvenmäki Kimmo 
Hirvenmäki Tatja 
Hurtig Tiina 041 436 4022
Hyrkäs Kaisu 040 566 0338
Ilola Raili 
Ivanov Ivan 040 559 0874
Jakovlev Markku 040 762 2318
Jestilä Olavi 
Johansson Outi 040 721 4328
Jänkälä Kaarina 040 036 3868
Järvinen Jutta 
Kaiharju Sannariikka 
Kakko Elina 050 562 2688
Kakko-Delha Elina  50 495 6360
Kanto Eija 040 719 5923
Karhi Tiia 
Karplund Arja 040 750 5382
Karvonen Viktoria 044 994 8584
Keinänen Pasi 
Keloneva Ville 
Kipinä-Kukkula Rauni 040 770 6579
Kobayashi Hiromitsu 
Kola Mariaana 040 744 2067
Kolehmainen Ali 
Kolehmainen Kyösti 045 139 2517
Koskenranta Matti 040 069 4289
Kotkansalo Maarit 045 356 0903
Kuosmanen Hanna 040 757 9142
Kuusela Tuomo 040 197 5811
Kähkönen Minna 
Kääriäinen Vuokko 050 564 6826
Laine Merja 044 556 6564
Laisalmi Kimmo 
Lammassaari Vuokko 040 079 6606
Lamminpää-Vesenne Kirsti 040 754 9246
Lattu Elizabeth 040 578 7196
Lempinen Simja 

Liikamaa Anitta 040 720 3053
Lipponen Laura 044 262 3507
Lokka Tuula 040 508 6224
Luukkonen Emilia 040 828 8 913
Mansikkala Leila 040 507 2493
Metsälä Tanja 
Miettinen Kyösti 040 556 3027
Mustonen Mika 050 439 7469
Mäkimartti Taru 040 573 8324
Nieminen Jani 
Nikkilä Heidi 
Niskakoski Lea 
Niva Elisa 040 4181 431
Nolte Tiina 044 085 1096
Nousiainen Janika 
Nuuttila Laura Ilona 
Oikarinen Anne 044 040 4471
Ollikkala Hilkka 040 502 9558
Palasrinne Kai 040 090 4914
Paronen Laura 
Peitso Virpi 040 074 7744
Perkiö Matti 040 833 5577
Poikela Jari 040 843 5680
Pränni Else 040 751 0528
Puotiniemi Erkki 040 557 9839
Pöntynen Tatjana 040 838 5910
Raisio Sarianna 040 749 2709
Ranta Terttu 040 069 6174
Rantamaa Tuija 040 834 2660
Rantamo-Mikkola Rita 050 523 4983
Rantamölö Hilkka 040 847 3894
Riepula Johanna 
Romppainen Maila 040 721 7876
Röyttä Satu-Minna 040 704 3315
Saarenpää Mikko 

Saario Anni-Ilona 
Saario Kaija-Liisa 040 522 7217
Salla Mikko 050 320 3591
Salmi Miia 
Salminen Paula 0400 599682
Semerdjiev Alexandre 040 071 0897
Seppälä Helvi 040 059 0578
Siirilä Heidi 
Sillanpää Taija 040 721 4748
Siltala Jaana 041 727 8513
Sipilä Tarja 040 572 9798
Sorvari Sini  
Suokas Olavi 050 531 1594
Suopajärvi Seppo 040 032 8435
Särkipaju Markku 045 217 3575
Teeri Ida 
Tikkala Veli 040 716 1558
Tikkanen Riikka-Tuulia 040 845 4183
Tosi Marina 041 439 3610
Tossavainen Sini 
Tuokko Anu 
Vakkala Sanna-Leena 
Vanhatalo Reino 040 419 8505
Viinamäki Eero 
Viinamäki Tarja 040 724 3583
Viiri Päivi 040 090 6668
Viitanen Ville 
Vilmi Fanni Alisa 050 493 0011
Vilmi Kyllikki 050 555 3592
Vuokila Sirpa 
Vänskä Anna-Maria 
Wallén Julia 040 8310 313
Yliherva Jari Tapio 040 834 1932
Ylipiessa Matti
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SYKSYN 2021 OHJELMISTOA

Maa on 
syntinen 
laulu

Timo K. Mukka

Viirun ja
Pesosen 
joulu

Elling
Ingvar Ambjørnsen

Ensi-ilta 11.9.

Lämmin ja suora 
koominen 
draama

Ensi-ilta 9.10.

KATOAMISTEMPPU

Ensi-ilta 22.1.2022

eli 
melontaa 
aloittelijoille

Mike Yeaman

Uusinta ensi-ilta  27.10.
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