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REHTORIN TERVEHDYS
Elämä on aaltoliikettä ja tällä hetkellä tunnumme olevan muutosten aallonharjalla.
Resilienssiä on tarvittu sekä opiston henkilökunnan keskuudessa, mutta myös asiakkaidemme keskuudessa. Myös opiston johtaminen on ollut haastavaa kaiken tämän
keskellä ja vaatinut nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Yksi merkittävä muutos,
joka lienee syytä mainita tässä yhteydessä, on osaamisperusteisuuden tulo kansalaisopistoihin. Tavoitteena on, että osaamisen jatkuva kehittäminen on aidosti mahdollista kaikille. Jatkuva oppiminen kattaa siten sekä formaalin, muodollisen koulutusjärjestelmän mukaisen oppimisen, että koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja siitä täysin
riippumatta tapahtuvan oppimisen. Tällöin myös harrastusten kautta tehtyä osaamista
voidaan tehdä näkyväksi.
Muutokset tuovat Kansalaisopistojen opettajille lisääntyviä vaatimuksia pedagogisten
taitojen suhteen, joilla vastataan entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin ja kiinnostuksiin. Opettaja oppilaineen muodostaa kuitenkin pienen yhteisön, jonka sisällä parhaimmillaan vallitsee toisia tukeva ja kannustava, turvallinen ilmapiiri. Tässä yhteisössä oppiminenkin on turvallista ja entinen koulukammoinenkin saa onnistumisen kokemuksia
ja parhaimmillaan myös osaamistaan tunnustettua. Tuttu ja turvallinen arjen toiminta
saa kiinnittymään tähän hetkeen ja unohtamaan ehkä hetkeksi suuret maailman laajuiset uhkatekijät. Tuttu rutiini kannattelee muutoksissa.
Kaupunkiorganisaatiossa Kivalo-opisto toimii nykyään Elinvoimatoimialassa yhdessä
kaupungin elinkeinotoiminnan, kaavoituksen ja työllisyydenhoidon kanssa. Pyrimme
yhteistyöllä omalta osaltamme vastaamaan mm. työllisyyden hoidon koulutuksellisiin
tarpeisiin ja toimimaan entistä enemmän verkostomaisesti. Lähtökohdat nyt jo toimivan yhteistyön edelleen kehittämiseen ovat hyvät.
Kaikista muutoksista huolimatta tarjonnastamme tulee edelleen löytymään ne tutut
arjen toimintakykyä ylläpitävät ja vapaa-aikaa rikastuttavat kurssit. Lapsille löytyy myös
paljon mukavia harrastuksia. Toivottavasti sinäkin löydät omasi!
Me teemme sen yhdessä. Tervetuloa uusi lukuvuosi ja tervetuloa meille!
7.6.2022, Päivi Remes
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TIETOA OPISTOSTA
TOIMINTA-AIKA 2022 - 2023
syyslukukausi 8.8.2022-14.12.2022
kevätlukukausi 8.1.2023-30.4.2023
kesälukukausi 2.5.-22.6.2023
talviloma
6.3.-12.3.2023
pääsiäisloma 7.4.-10.4.2023
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 opetussuunnitelmaan
perustuen. Toimintaa ohjaa vapaan sivistystyön jaosto.
TIEDOTUS
Tiedotamme uusista kursseista, tapahtumista ja muutoksista kotisivuillamme www.kivalo-opisto.fi, Lounais-Lapissa, kuntien tiedotuslehdissä, Instagramissa
ja Facebookissa www.facebook.com/kivaloopistokemikeminmaasimotervola
OPINNOT
Opintojen alkaminen edellyttää riittävää määrää
osallistujia. Ilmoittautua voi pitkin lukuvuotta, vaikka
viimeinen ilmoittautumispäivä on merkitty kurssikohtaisesti. Kurssille pääsee, mikäli tilaa on. Kurssin
jo alettua voi osallistumismahdollisuutta tiedustella
toimistosta soittamalla tai s-postilla.
Saat sähköpostiisi muistutuksen kurssin alkamisesta

neljä (4) päivää ennen kurssin alkamista, mikäli sinulla on sähköpostiosoite.
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä
johtuvista opetustilojen peruuntumisista. Ilmoitamme opetuskerran peruuntumisesta mahdollisuuksien
mukaan opiskelijoille tekstiviestillä/s-postilla. Sen
vuoksi anna ilmoittautumisen yhteydessä puhelinnumerosi/s-postiosoite.
Mikäli kurssille ei ole riittävästi osallistujia eikä se näin
ollen lähde liikkeelle, ilmoitetaan osallistujille ja jo
maksetut kurssimaksut palautetaan.
Viikoittainen opintokerta voi peruuntua yhden kerran
lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen tai muun
force majeure -syyn vuoksi, eikä sitä tällöin korvata
opiskelijalle.
TAPAHTUMAT KAUDELLA 2022-2023
Ilmoitamme tulevista tapahtumista myöhemmin lukuvuoden kuluessa. Seuraa aktiivisesti opiston kotisivuja, Lounais-Lappia tai sosiaalista mediaa saadaksesi
tietoa tapahtumista.
TILAUSKOULUTUS
Järjestämme tilauskoulutusta kunnille, yhteisöille ja
yrityksille. Tiedustelut rehtorilta.
TODISTUKSET
Todistus kuluvan lukuvuoden opiskelusta on maksuton. Aikaisempien vuosien todistus maksaa 10 €.
SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa mm. yliopistojen tenttejä opistolla. Tentin valvonta on maksullista. Tiedustelut toimistosta.

OSAAMISPERUSTEISUUS JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKU
Muuttuva työelämä ja monimutkaistuvat työtehtävät,
alan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät vahvan ja laaja-alaisen peruskoulutuksen lisäksi
koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista osaamista. Kansalaisopistossa hankitun osaamisen näkyväksi tuominen
on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, jotta sitä voidaan

6

hyödyntää aiempaa paremmin niin työelämän kuin
mahdollisten myöhempien opintojen näkökulmasta.
Tarjonnassamme on muutama kurssi, joista voit saada
arvosanan ja laajennamme pikkuhiljaa tarjontaa.
Osaamisperusteisuudessa voit olla yhteydessä rehtoriin, koulutussuunnittelijaan tai suunnittelijaopettajaan.

OPISKELUPAIKAN PERUMINEN
Opiskelupaikan peruminen on ilmoitettava aina opiston toimistoon viimeistään 5 arkipäivää ennen kurssin alkua, muutoin laskutamme kurssin. Yksinlaulun
ja soittimien yksilöopetuksessa opiskelijan tulee
ilmoittaa poissaolosta opettajalle. Kolmen peräkkäisen kerran ilmoittamaton poissaolo voi johtaa pai-

kanmenetykseen kurssilta, mikäli kurssilla on jonoa.
Perumattomasta opiskelupaikasta laskutetaan täysi
kurssimaksu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Kurssimaksua ei palauteta, jos ryhmä lakkautetaan kesken lukuvuoden osallistujien vähyyden vuoksi. Kurssin lakkautuksia tästä syystä tapahtuu harvoin.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssimaksu koskee koko
lukuvuotta/koko kurssia. Ilmoittautuminen on aina
sitova ja velvoittaa kurssimaksun maksamiseen (ks.
paikan peruminen edellä). Verkkoilmoittautumisen
yhteydessä voi valita erilaisia maksutapoja. Myös
verkkomaksaminen on mahdollista. Palautamme
verkkomaksun, mikäli kurssi ei käynnisty.

mista. Niiden maksu suoritetaan vasta, kun kurssin
alkaminen on varmistunut.

Kurssimaksun voit maksaa heti PayTrail Api -verkkomaksuna tai työnantajan edulla ePassi ja Smartum.
Lyhytkursseille suosittelemme pelkkää ilmoittautu-

Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia. Kemin kaupungilla maksuhuomautukset ja perinnän hoitaa Suomen
kuntaperintä Oy.

Saatuasi laskun, voit maksaa halutessasi sen myös
käteisellä Kemin kaupungin kassaan kaupungintalolle (1. krs). Maksu tapahtuu Kemin kaupungintalolla
asiakaspalvelupisteessa, 1. krs, aukioloaikana.

TYÖNANTAJAETUUDET
Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoimintaetu on
tarkoitettu vain työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi edun käyttämiseen oikeuttavien
lippujen, seteleiden tai muiden maksujärjestelyjen on
oltava henkilökohtaisia (TVL 69 § 5 momentti). Tämän
mukaisesti henkilökohtaisella edulla ei voi maksaa
esim. lapsen kurssimaksua. Taidekurssit, jotka johtavat tutkintoon tai joita voidaan käyttää tutkinnon
osana, eivät kuulu verovapaan omaehtoisen kulttuuritoiminnan piiriin. Myöskään kielikoulutus ei kuulu
verovapaan omaehtoisen kulttuuritoiminnan piiriin.

maksaa laskun työnantajaeduilla, perimme 5 €:n lisämaksun.
Opiston kotisivuilla on ohjeita maksamiseen (https://
www.kivalo-opisto.fi/ilmoittautuminen-ja-opiskelu/).
Työnantajaetuuksia ei palauteta tai niiden palautuksessa on palvelun asettama aikaraja. Olethan ongelmatilanteessa yhteydessä Kivalo-opiston asiakaspalveluun. Emme voi palauttaa työnantajaetuudella
maksettua kurssimaksua rahana.

Työnantajan eduista meille käyvät Smartum Pay -,
ePassi -, Edenred- ja EazyBreak -edut.
Jos olet jo saanut kurssista laskun ja haluat edelleen
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ALENNUKSET
Alennukset ja edut eivät koske erikois- ja lyhytkursseja, yksilöopetusta eikä taiteen perusopetusta. Poikkeus: työttömän seteli ja OPH-alennus käy yksilöopetukseen. Jos olet oikeutettu johonkin alla mainituista
alennuksista, ilmoittaudu 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 kurssimaksussa.
Opiskelijat saavat 10 €:n alennuksen kurssimaksusta
esittämällä voimassa olevan opiskelijatodistuksen tai
– kortin. Minimikurssimaksu on 24 €.
OPETUSHALLITUKSEN OPINTOSETELIAVUSTUS
(OPH-raha)
Opetushallitus on myöntänyt Kivalo-opistolle opintoseteliavustusta jaettavaksi mm. eläkeläisille, työttömille ja maahanmuuttajille sekä oppimisvaikeuksia
kokeville lukuvuonna 2022 - 2023. Alennusta myönnetään sitä 18.9.2022 mennessä hakeneille. Ilmoit-

tautuminen netissä avautuu 15.8.2022 klo 9.00.
Alennusta myönnetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Alennusta saa yhteen kurssiin. Alenuksen suuruus
eläkeläisille, maahanmuuttajille ja oppimisvaikeuksista kärsiville määräytyy kulloisenkin määrärahan suuruuden perusteella.
TYÖTTÖMÄT
Työttömällä on oikeus 50 € alennukseen/henkilö/lukuvuosi. Etuuden saa esittämällä TE-toimiston sivustolta tulostetun Oman työnhaun –tulosteen tai voit
näyttää sen älypuhelimen näytöltä.
KAIKUKORTTI oikeuttaa kortin haltijan yhteen vapavalintaiseen kurssiin. Paikkoja opistoon on varattu
12 kpl. Samalla kurssilla voi pääsääntöisesti olla vain
yksi Kaikupaikkalainen. Kaiku-kortilla ei pääse Taiteen
perusopetuksen (TPO) kursseille, musiikin yksilöopetukseen eikä erikoishintaisille kursseille. Kaiku-kortilla
maksettavan kurssin maksimihinta on 66 €. Kaikukortti on esitettävä opiston toimistossa ilmoittautumisen
yhteydessä. Kaiku-kortti on voimassa tällä hetkellä
vain Kemissä ja käy vain Kemin kursseille.

VERKKOKURSSIT / LUENNOT / HYBRIDI
Osallistumiseen tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen/tabletin/älypuhelimen. Sinun tulee pystyä tarvittaessa käyttämään laitteen mikrofonia ja kameraa.
Huolehdithan, että laitteen äänentoisto toimii. Luennoilla usein voi riittää pelkkä kuuleminen.
Verkko-opetuksen alusta on Google Meet ja kurssille
liitytään sinulle lähetetyn nettilinkin avulla. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi kurssille osallistuaksesi. Ohjeet
verkko-opetukseen ja linkin liittymiseen saat viimeistään 2 päivää ennen opetuksen alkua.
Osallistuaksesi oppitunnille, et välttämättä tarvitse
Google-tunnuksia (gmail). Google-tunnusten käyttö
on kuitenkin suotavaa erityisesti silloin, jos osallistut
älylaitteelta. Tällöin asenna hyvissä ajoin ennen kurssin alkua maksuton Google Meet -sovellus omasta so-
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velluskaupastasi. Kirjaudu sovellukseen Google-tunnuksillasi (gmail-tili). Liity tunnille eli kokoukseen
saamallasi linkillä.
Mikäli laite kysyy lupaa mikrofonin/äänen/ kameran/
kuvan/videon käyttöön, sinun pitää sallia tämä, sillä
muutoin sovellus ei toimi oikein etkä pysty käyttämään mikrofoniasi. Huomaa vielä, että hyväksyttyäsi
nämä ja liittyessäsi oppitunnille, voit sulkea kameran
ja mikrofonin ennen lopullista liittymistä kokoukseen.
Voit myös pyytää opettajaa sulkemaan mikrofonisi.
Opettaja ei kuitenkaan pysty avaamaan mikrofoniasi
tai kameraasi.
Hybridikurssi tarkoittaa, että voit osallistua kurssille
paikan päällä luokassa tai verkon välityksellä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kursseille avautuu ma 15.8.2022 klo 9 osoitteessa:
uusi.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/fi/
Ilmoittautua voi myös puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla:
Kemi ma klo 9.00 – 16.30 (ajalla 15.8.-15.9.22), ti-to klo 10 – 15.30, pe suljettu
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 tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai kotisivujen yhteydenottolomakkeella tulleita ilmoittautumisia.
Kurssin käynnistyminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.
Käynnissä oleville kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan ja kurssipaikkoja voi tiedustella
toimistolta.
Sähköinen opinto-opas on osoitteessa www.kivalo-opisto.fi

Keminmaan toimipiste: Ilmoittautumisessa apua tarvitsevat voivat ilmoittautua myös Keminmaan kirjaston asiakaspäätteillä. Kirjaston henkilökunta opastaa ilmoittautumisessa. Asiointiaika varataan soittamalla puh. 040 8493 678 tai käymällä paikan päällä.

Verkossa ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmämme osoite on
muuttunut. Uusi on osoitteessa:
uusi.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/fi/
Kurssimaksun voit maksaa heti PayTrail Api -verkkomaksuna tai työnantajan edulla ePassi ja Smartum.
Lyhytkursseille suosittelemme pelkkää ilmoittautu-

mista. Niiden maksu suoritetaan vasta, kun kurssin
alkaminen on varmistunut.
Ilmoittautua voi ympäri vuoden, mikäli kursseilla on
tilaa. Joillain kursseilla voi olla viimeinen ilmoittautumispäivä esim. materiaalitilausten vuoksi.

HOX!!
On mahdollista, että painettuun tekstiin on lipsahtanut virhe tai kurssiajat ovat pakottavasta syystä
muuttuneet. Voit tarkistaa kurssiajankohdan ja paikan ilmoittautuessa uusi.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/fi/ tai toimistosta.
Oppaaseen kuvia on ottanut sekä henkilökuntamme että valokuvaaja Nina Susi.
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Kuvataide
1031401 Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja, luento 1, Hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
15.10.2022 La 11.00–15.00 Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, 4 t
Luentosarjan aikana tutustutaan Lapin kuvataiteeseen 1800-luvun lopulta nykypäiviin.
Luento 1: Romantiikasta ulkoilmarealismiin –luennolla esitellään varhaisten lappilaisten taiteilijoiden
(Emilia Appelgren, Otto Vallenius, Eetu Isto ja J.K. Kyyhkynen) elämää ja tuotantoa. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. Hybridiluento- /etäluentomahdollisuus. Luentosarja toteutetaan yhdessä Kemin Taidemuseon kanssa. Maksuton.
1031402 Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja, luento 2, Hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
12.11.2022 La 11.00–15.00 Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, 4 t
Luentosarjan aikana tutustutaan Lapin kuvataiteeseen 1800-luvun lopulta nykypäiviin.
Luento 2: Hetkiä luonnossa –luennolla tarkastellaan Lapin taidetta ennen talvisotaa ja keskiössä ovat Lappiin muuttaneiden (A.E. Järvinen ja Alvar Outakka) sekä Lapissa syntyneiden (H.Ahtela ja Maija Kellokumpu) taide. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. Hybridiluento- /etäluentomahdollisuus. Luentosarja
toteutetaan yhdessä Kemin Taidemuseon kanssa. Maksuton.
1031403 Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja, luento 3, Hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
3.12.2022 La 11.00–15.00 Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, 4 t
Luentosarjan aikana tutustutaan Lapin kuvataiteeseen 1800-luvun lopulta nykypäiviin.
Luento 3: Kuvataide monipuolistuu –luennolla liikutaan 1970-luvulta kohti 2000-lukua ja otetaan esille
muun muassa Andreas Alarieston, Timo K. Mukan, Reidar Särestöniemen, Kalervo Palsan taidetta sekä
kurkataan nykytaiteeseen Lapin taiteilijaseuran kautta. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. Hybridiluento- /etäluentomahdollisuus. Luentosarja toteutetaan yhdessä Kemin Taidemuseon kanssa. Maksuton.
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1031405 Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja, Hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
28.1.2023 La 11.00–15.00 Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, 4 t
Luentosarjan aikana tutustutaan Lapin kuvataiteeseen 1800-luvun lopulta nykypäiviin.
Luento 5: Saamelainen kuvataide Suomessa –luennolla luodaan katsaus varhaisten saamelaistaiteilijoiden (Johan Turi, Nils Nilsson Skum ja John Savio) teoksiin ja Suomen keskeisten saamelaistaitelijoiden kuten Nils-Aslak Valkeapää, Merja Aletta Ranttilan, Marja Helanderin ja Outi Pieksin tuotantoon. Luennolle
on ennakkoilmoittautuminen. Hybridiluento- /etäluentomahdollisuus. Luentosarja toteutetaan yhdessä
Kemin Taidemuseon kanssa. Maksuton.
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1031404 Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja, Hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
14.1.2023 La 11.00–15.00 Taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja, 4 t
Luentosarjan aikana tutustutaan Lapin kuvataiteeseen 1800-luvun lopulta nykypäiviin.
Luento 4: Maltillinen modernismi ja alkava ei-esittävä taide –luennolla käsitellään kahden tärkeä lappilaisen taiteilijaryhmän Seitapiirin ja Ryhmä Kemin taidetta sekä ryhmien merkitystä. Luennolle on ennakkoilmoittautuminen. Hybridiluento- /etäluentomahdollisuus. Luentosarja toteutetaan yhdessä Kemin
Taidemuseon kanssa. Maksuton.

Luonto ja ympäristö
6105401 Finnmarkin kauneimmat retkikohteet -luento, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
23.11.2022 Ke 18.00–19.00, Harri Ahonen, kesto n. 1,5 t
Luento koostuu tiedosta sekä tarinoista, joita Finnmarkin retket ovat tarjonneet viime vuosien aikana.
Luennolla tuodaan esille suomensukuisten asukkaiden, kveenien, kulttuurihistoriaa, joista monen alkuperäinen koti on sijainnut Meri-Lapissa ja Tornionjokilaaksossa. Luentotilaisuus on narraatio, joka vie
kuulijan Barentsinmeren rannoille, tunturinselkien reunustamille vuonoille sekä saarille, joiden maisema on kuin Islannista – tuhkanmusta maa ja kirkkaanvihreät mannut, ja vieläpä niin lähellä Lapin rajaa.
Finnmark ja Finland yhteen soppii ja huomenna pannaan ne pussauskoppiin! Luennolle on vapaa pääsy,
tervetuloa!

Mediataidot
3405411 Dokumentin kasvot - Avoin yleisöluentosarja - 1. luento, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
21.9.2022 Ke 17.30–19.30, Joonas Berghäll, kesto n. 2 t
Dokumenttielokuva ideasta ensi-iltaan. Luentosarja valottaa ja tarkentaa dokumenttielokuvan tekemisen
prosessia. Lisäksi syvennetään dokumentin eri aihealueita. Maksuton.
3405412 Dokumentin kasvot- Avoin yleisöluentosarja - 2. luento, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
12.10.2022 Ke 17.30–19.30, Joonas Berghäll, kesto n. 2 t. Maksuton.
3405413 Dokumentin kasvot - Avoin yleisöluentosarja - 3. luento, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
16.11.2022 Ke 17.30–19.30, Joonas Berghäll, kesto n. 2 t. Maksuton.
3405414 Dokumentin kasvot - Avoin yleisöluentosarja - 4. luento, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
7.12.2022 Ke 17.30–19.30, Joonas Berghäll, kesto n.2 t. Maksuton.
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Muu koulutus
9301401 Näkökulmia itsemurhaan ja itsemurhien ehkäisyyn -luento, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
9.9.2022 Pe 17.00–19.30, Harri Sihvola, kesto n. 2-2,5 tuntia
Meri-Lapin alueella käynnistynyt itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä ITRO-hanke järjestää maksutonta luentoa itsetuhoisuuden puheeksi ottamisesta. Luennon sisältö on: itsemurha ja itsetuhoisuus ilmiönä ja sen
yleisyys useasta eri näkökulmasta, miten itsensä tappaminen muuttuu mahdolliseksi ja mitä ihmisessä tapahtuu neurobiologian näkökulmasta, milloin ja miten itsemurha / itsemurhavaara tulisi ottaa puheeksi,
miten kohdata itsetuhoinen ihminen ja miten estää itsemurha. Kouluttajana toimii Itsemurhien ehkäisykeskuksen ja ITRO-hankkeen kriisityöntekijä, kouluttaja Harri Sihvola. Lisäksi koulutukseen sisältyy kokemusasiantuntijan puheenvuoro sekä tietoa siitä, millaista apua itsetuhoisuuteen liittyen on Meri-Lapissa
tarjolla. Luento on osa valtakunnallisesti järjestettävistä itsemurhien ehkäisypäivään liittyvistä tapahtumista. Järjestäjänä ITRO-hanke (MIELI Suomen Mielenterveys ry, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, MIELI
Meri-Lapin Mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju ja Surunauha ry), Kivalo-opisto ja Kemin kirjasto.
Maksuton.
9301402 Miten kotitalouksissa varaudutaan häiriötiloihin - 72 tunnin varautumissuositukset -luento,
Kemi
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio, Marina Takalon katu 3
28.9.2022 Ke 17.00–19.00, Jumisko Oula, kesto 2 t.
Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät poikki kolmeksi vuorokaudeksi? Tervetuloa keskustelemaan siitä, mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä kaikkea jokaisen pitäisi osata siltä varalta, että
esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kemin kirjaston kanssa. Tilaisuus
on maksuton.

12

Historia
1301422 Talojen tarinoita ja historiaa, Kemi
Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 310, Marina Takalon katu 3
8.–24.9.2022 To 17.00–18.30, La 12.00–13.30, Pentti
Paloste
12 t Kurssi- ja materiaalimaksu 32,00 €
Lyhytkurssilla tarjoutuu hieno tilaisuus päästä tutustumaan Kemin historiallisiin rakennuksiin ja Kemi
OY:n historiaan liittyviin rakennuksiin. Käydään läpi
mm. rakennusajankohta, suunnittelija, rakennusmateriaali, käyttötarkoitus ja rakennuksen tila tänään.
Viimeisellä kerralla päästään tutustumaan paikan
päälle osallistujien haluamiin rakennuksiin.

LYHYTKURSSIT

LYHYTKURSSIT

Jooga, kehonhallinta ja rentoutuminen
Jooga
8011410 Astangajooga aloitus, lyhytkurssi, Kemi
Uusi kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
19.–21.8.2022 Pe 17.30–19.00, La 10.00–11.30,
Su 10.00–11.30, Jari Yliherva
6 t, Kurssimaksu 24,00 €
Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa
sekä parantaa tasapainoa. Kurssilla tutustutaan
astangajoogaan ja opetellaan alkeissarja, joka on
hyvä harjoitus kotona tehtäväksi. Kurssi on myös
hyvä pohja, jos olet aloittamassa astangajoogan ilman aikaisempaa kokemusta. Sopii myös aiemmin
jooganneille kertauksena.
8011438 Kesäjooga aamuvirkuille, kesä, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
25.4.–20.6.2023 Ti 9.30–11.00, Arja Karplund
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnista 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. Tervetuloa kaikenikäiset joogasta kiinnostuneet! Kahdeksan kokoontumista tiistaisin: 25.4., 2.5., 9.5., 16.5, 23.5., 30.5., 13.6 ja 20.6.2023. Ei opetusta 6.6.2023. Kurssi
toteutetaan tarvittaessa verkossa.
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8011115 Flow Yoga stretch, kesäkurssi, Keminmaa Uusi kurssi!
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
2.5.–20.6.2023 Ti 19.00–20.30 Laura Lipponen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
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 haluaa jotain uutta elämään.
8011116 Flow Yoga Power, kesäkurssi, Keminmaa Uusi kurssi!
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
4.5.–22.6.2023 To 19.00–20.30 Laura Lipponen
14 t Kurssimaksu 27,00 €
Toiminnallinen lihaskuntopainotteinen voimajoogatunti. Lisää voimaa, kestävyyttä, tasapainoa, elastisuutta ja elämäniloa. Harjoitellaan myös kurssin edetessä haastavampia asanoita. Tunnille mukaan joogamatto. Ei opetusta 18.5.
8011133 Kesäjooga maanantaisin, kesä, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
8.5.–19.6.2023 Ma 17.00–18.35, Arja Karplund
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnistaan 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. Tervetuloa kaikenikäiset joogasta kiinnostuneet! Kurssi toteutetaan
tarvittaessa verkossa. Seitsemän kokoontumista tiistaisin: 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6.2023.
Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa.
8011114 Flow Yoga, kesäkurssi, Keminmaa Uusi kurssi!
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
8.5.–19.6.2023 Ma 19.00–20.30, Laura Lipponen
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Liikunnallinen Jooga. Voimaa, elastisuutta ja tasapainoa kehittävä rauhallinen flow-tunti virtaavassa tahdissa. Mukaan joogamatto.
8011131 Yin-kesäjooga maanantaisin, kesä, Keminmaa Uusi kurssi!
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
8.5.–19.6.2023 Ma 18.35–20.05, Arja Karplund
14 t, Kurssimaksu 30,00 €
Yin-jooga on rauhallista syvävenyttävää joogaa. Siinä siirrytään tekemisestä olemiseen, joka rauhoittaa
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. Seitsemän kokoontumista maanantaisin: 8.5.,
15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6.2023. Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa.
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8011439 Voimajooga, kesä, Kemi
Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
11.5.–22.6.2023 To 16.00–17.30, Taija Sillanpää
14 t, Kurssimaksu 27,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tällä kurssilla keskitymme fyysisesti vahvaan joogaharjoitteluun lämmittelyä ja rentoutusta unohtamatta.
Sopii kaikille heille, jotka ovat kiinnostuneita joogan fitness-puolesta. Mukaan reipas asenne, hikipyyhe,
joustava vaatetus, jooga-alusta, tiilet ja vyöt.
8011440 Innostu joogasta, kesä, Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
11.5.–22.6.2023 To 17.45–19.15, Taija Sillanpää
12 t, Kurssimaksu 27,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Oletko harrastanut joogaa tai haaveillut siitä? Kaipaatko kimmoketta tai kiinniottoa harrastuksen pariin?
Tällä kurssilla tutustumme eri joogatyyleihin. Kokeilemme ashtanga-, core-, hatha-, valkoista tantra- ja
yin-joogaa. Lisäksi tutustumme joogafilosofiaan, mantroihin, mudriin, meditaatioon ja hengitysharjoituksiin. Tule löytämään omasi, juuri tähän elämäntilanteeseesi sopiva joogatyyli. Kurssin jälkeen joogaharrastusta on helppo jatkaa itsenäisesti tai opiston muilla kursseilla. Ota mukaan jooga-alusta, tyyny sekä
peitto. Tarvittaessa käytämme joogapalikoita (1-4kpl) mukavan asennon löytämiseksi. Joogapalikoita voi
ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Voit tuoda mukanasi myös joogavyön, jonka voit korvata esim.
tavallisella kangasvyöllä, vastuskuminauhalla tai pitkällä huivilla.

Kehonhallinta ja rentoutuminen
8011418 Hengityksestä voimaa arkeen, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 211, Marina Takalon katu 3
3.9.–8.10.2022 La 12.00–14.30, Tuija Rantamaa
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla saadaan tietoa, mitä hengitys on, mitä kaikkea siihen liittyy ja mikä on hyvä hengitystapa. Hengitystapaa parannetaan harjoituksin ja mittauksin, 28 - päivän hengitysohjelmalla. Luodaan itselle pohjaa
paremmalle hyvinvoinnille arjessa hengityksen avulla. Kurssi sisältää hengitysmittaukset ja testit paperisina. Kokoontumiset lauantaisin 3.9., 10.9., 24.9., 1.10, ja 8.10. (yht. 15 h) klo 13.00 - 15.15
8011331 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi D, syksy Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
10.9.2022 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi
A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta
ja juomapullo.
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8011430 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi A, syksy, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
17.9.2022 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi
A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta
ja juomapullo.
8011122 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi B, syksy, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
24.9.2022 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti ja/tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma
alusta ja juomapullo.
8011351 Hemmotellen, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
19.11.2022 La 9.00–11.30, Taija Sillanpää, Sarianna Raisio, Anne Oikarinen
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, syvennetään 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.
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8011470 Hemmotellen, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
19.11.2022 La 12.15–14.45, Taija Sillanpää, Sarianna Raisio, Anne Oikarinen
3 t, Kurssimaksu 24,00 €
Haluatko hemmotella itseäsi? Tule viettämään mukavaa iltapäivää! 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, syvennetään 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 vantut, jos sormesi/kätesi palelevat
helposti. Voit tuoda myös tyynyn tai pari, jos mukava asento sitä vaatii. Voit tanssia avojaloin tai tanssiin
soveltuvilla kengillä/jumppatossuilla.
8011441 Chakrat, kesä, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
11.5.–22.6.2023 To 19.30–20.30, Taija Sillanpää
8 t, Kurssimaksu 24,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
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. Lisäksi perehdymme
kahden ylimmän chakran toimintaan ja vaikutukseen joogafilosofian avulla. Huomioimme chakrojen harjoittamisessa myös kundaliini-energian ja mentaalivalmennuksen. Teemme harjoituksia seisten/istuen
sekä lattiatasolla. Pukeudu mukavasti. Ota mukaan jooga-alusta, tyyny, viltti ja villasukat. Kurssi sopii
myös miehille ja heille, joilla on liikkumisen haasteita. Kurssilta saat tukea myös selän hyvinvointiin sekä
lantionpohjan ja keskivartalon syvien lihasten hallintaan.
8011132 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi C, kevät, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
16.5.2023 Ti 18.00–20.15, 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti ja/tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma
alusta ja juomapullo.
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Kuntoliikunta
8002310 Kahvakuula Hiit, ulkona, Simo
Ulkona, paikka ilmoitetaan myöhemmin
17.5.–21.6.2023 Ke 15.45–16.45, Johanna Aaltonen
8 t, Kurssimaksu 20,00 €
Kahvakuulaharjoittelu on kokonaisvaltaista treeniä. Tavoitteena on parantaa lihaskuntoa, kehittää keskivartalon hallintaa, tehostaa energiankulutusta, kiinteyttää sekä kehittää tasapainoa ja koordinaatiota.

Muu liikunta
8010420 Tutustu golfiin, kesä Kemi
Kemin Golf Klubi, Jungonkatu 2
20.5.–17.6.2023 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.
Ensimmäisellä kerralla tutustut kenttään, varusteisiin ja välineisiin sekä saat tietoa golfin yleisistä terveysvaikutuksista.
Toisella kerralla ohjaaja tutustuttaa sinut mm. golfin sääntöihin.
Kolmannella kerralla pääset jo harjoittelemaan lyöntejä, lisäksi yhteistä vapaata harjoittelua kentällä.
Neljännellä kerralla jatketaan harjoittelua ja käydään kokeilemassa pelaamista kentällä. Huomioi sään
mukainen pukeutuminen.
Opetuspäivät: 20.5., 27.5., 10.6. ja 17.6.2023. Kurssin aikatauluun voi tulla muutoksia johtuen Golf-kentän tapahtumista.

Kielet
1206411 Kyrilliset aakkoset viikonlopun aikana, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
2.–3.9.2022 Pe 17.00–20.15, La 10.00–13.15, Viktoria Karvonen
8 t, Kurssi- ja materiaalimaksu 27,00 €
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.

Keramiikka ja lasityö
1144410 Keramiikkaa Jouluksi, Kemi
Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 210, Marina Takalon katu 3
11.11.–3.12.2022 Pe 17.00–20.15, La 10.00–16.00, Tiina Nolte
16 t, Kurssi- ja polttomaksu 34,50 €
Tonttu, lyhty tai kuusenkoriste. Antaudu joulutunnelmaan saven
ääressä. Viikonlopun aikana valmistamme käsin rakentamalla omaperäisiä jouluesineitä. Tunneilla tehdyt työt lasitetaan ja poltetaan.
Opetuspäivät pe - la 11–12.11. Raakapoltetut työt lasitetaan la 3.12.
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8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 310, Marina Takalon katu 3
27.10.2022 To 17.00–21.00, 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 hygieniaosaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, ruokamyrkytykset, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Testimaksu 35 € maksetaan opettajalle. Henkilöllisyystodistus mukaan. Halutessasi voit tutustua aiheeseen etukäteen netissä Ruokaviraston sivuilta.
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Kotitalous

8102251 Hygieniapassikoulutus, syksy, Tervola
Tervolan kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 81
13.10.2022 To 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
8102151 Hygieniapassikoulutus, syksy, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, BG2, Rovaniementie 31
17.10.2022 Ma 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
8102452 Hygieniapassikoulutus, kevät, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 310, Marina Takalon katu 3
20.4.2023 To 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
8102152 Hygieniapassikoulutus, kevät, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, BG2, Rovaniementie 31
12.4.2023 Ke 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
8102302 Hygieniapassikoulutus, kevät, Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
27.4.2023 To 17.00–21.00, Eija Kanto
5 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8102451 Hygieniapassikoulutus, syksy, Kemi
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Luonto ja ympäristö
6105101 Metsästäjätutkinto, syksy 1, Keminmaa
Keminmaan kirjasto/auditorio, Väylätie 6
8.–11.8.2022 ma-to 18.00–20.30, Ville Keloneva
14 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 metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät sekä saaliin käsittely. Metsästäjätutkintoon voi osallistua myös ilman kurssille osallistumista.
Kirjallinen koe ma 15.8. klo 18.00–19.30.
6105281 Naisten eräkurssi - Konttikivalon kiepaus, Tervola Uusi kurssi!
Maasto
13.–14.8.2022 La 9.00–0.00, Su 0.00–14.00 Ville Viitanen ja Sari Hakkarainen
29 t, Kurssimaksu 55,00 €
Naisten eräkurssilla opetellaan eränkäynnin perustaitoja kuten suunnistusta, tulen tekoa ja leiriytymistaitoja. Lisäksi kurssilla tutustutaan metsästykseen, kalastukseen, eräkokkaukseen ja marjojen ym. luonnontuotteiden hyödyntämiseen. Kävelemme Tervolan Pitkäjärven maastossa n. 6 km matkan ja yövymme
metsässä. Kurssille ovat tervetulleita kaikki eränkäynnistä kiinnostuneet. Osallistujilla tulee olla normaali
peruskunto, omat makuupussit ym. yöpymisvälineet sekä ruuat. Osallistujille lähetetään tarkemmat ohjeet. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Riistanhoitoyhdistys lahjoittaa osallistujille kompassit ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan riistaruokia. Ilmoita seuraavat asiat:
Onko sinulla sairauksia, jotka voivat olla esteenä kurssilla?
Onko sinulla ruoka-allergioita?
Tervetuloa osallistujat muistakin kunnista tutustumaan Tervolan eräilymaastoihin!
6105102 Metsästäjätutkinto, syksy 2, Keminmaa
Keminmaan kirjasto/auditorio, Väylätie 6
7.–10.11.2022 ma-to 18.00–20.30, Ville Keloneva
14 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssisisältö sama kuin kurssissa 6105101. Kirjallinen koe ma 14.11. klo 18.00–19.30.
6105201 Metsästäjätutkinto, kevät, Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
27.–31.3.2023 ma -to 18.00–20.30, pe 18.00–19.00, Ville Viitanen, Olavi Jestilä, Kari Alatossava ja Kari
Kokkonen
14 t, Kurssimaksu 30,00 €
Yhteistyössä Tervolan 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 metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät sekä saaliin käsittely. Metsästäjätutkintoon voi osallistua myös ilman kurssille osallistumista.
Mikäli osallistut vain tenttiin, ilmoittaudu suoraan osoitteeseen tervola@rhy.riista.fi. Kirjallinen koe pe
31.3.2023.
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6105402 Villiyrtit, kesä, Kemi
Kulttuurikeskus, maasto ja Syväkankaan koulun kotitalousluokka
15.–17.6.2023 To 17.00–19.30, Pe 17.00–19.30, La 10.00–14.00 Eila Yliviuhkola
11 t, Kurssimaksu 27,00 €
Villiyrtit ovat luonnon omaa superfoodia! Opi tunnistamaan parhaimmat villiyrtit ja hyödyntämään niitä kotikeittiössä. Kurssilla tutustutaan villiyrttien tunnistamiseen, poimintaan ja hyötykäyttöön. Teemme
retken lähiluontoon ja kokeilemme yrttien käyttöä ruoanlaitossa ja säilönnässä.
Opetuspaikat:
To teoriaosuus Kulttuurikeskus lk 215.
Pe yrttien keruu maastossa.
La yrttien valmistusta Syväkankaan koulun kotitalousluokassa.

Maalaus ja piirustus
1035111 Asetelmaa ja värioppia, syksy, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
10.–11.9.2022 La ja su 10.00–17.00 Jouko Alapartanen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tutkimme kurssilla värioppia asetelmamaalauksen keinoin sekä teemme väriluonnoksen ja mietimme
hyvää sommitelmaa. Maalaustapa voi olla akvarelli-, öljy- tai akryylimaalaus. Kurssilla tarvitset värit öljy,
akryyli, tai akvarelli. Sekä piirustusvälineitä hiilet, lyijykynät ja hiilikumin ja kolme maalauspohjaa.
1035112 Mestareiden jäljillä, syksy, Keminmaa Uusi kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
17.–18.9.2022 La ja su 10.00–17.00, Jouko Alapartanen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla tutustumme mestareiden teoksiin jäljentämällä omavalintaisen teoksen. Tämä harjoitus on hyväksi ja opettavaiseksi havaittu jo aikojen saatossa. Kurssilla tarvitset värit öljy, akryyli tai akvarelli. Sekä
piirustusvälineitä: hiilet, lyijykynät ja hiilikumin ja kolme maalauspohjaa.
Jäljennettävä teos voi olla paperituloste, työhön voi myös käyttää kannettavaa tietokonetta tai padia.
1035113 Muotokuvaa maalaten 1, syksy, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
24.–25.9.2022 La ja su 10.00–17.00, Jouko Alapartanen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opitaan muotokuvan ja ihmisen kuvaamisen perusteita. Työn voi toteuttaa omista kuvista tai
elävästä mallista sellaisen ollessa saatavilla. Tavoitteena on oppia anatomiaa ja saada teknisiä valmiuksia
ihmisen kuvaamiseen. Kurssilla tarvitset värit: öljy, akryyli, tai akvarelli, sekä piirustusvälineitä: hiilet, lyijykynät ja hiilikumi, kolme maalauspohjaa ja reipasta mieltä.
1035114 Muotokuvaa maalaten 2, syksy, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
1.–2.10.2022 La ja su 10.00–17.00, Jouko Alapartanen
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kertaamme pään anatomiaa ja mittasuhteita. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa osallistumista.
Käymme läpi muotokuvan perusteita työskentelyn kautta. Kurssilla tarvitset värit: öljy, akryyli, tai akvarelli, sekä piirustusvälineitä: hiilet, lyijykynät ja hiilikumi, kolme maalauspohjaa ja reipasta mieltä.
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1035141 Kiinalainen taidemaalaus ja kalligrafia, kevät, Keminmaa Uusi kurssi!
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
22.–25.5.2023 Ma 10.00–16.00, Ti 10.00–16.00, Ke 10.00–16.00, To 10.00–16.00, Xinsheng Li
32 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kiinalainen taidemaalaus ja kalligrafia ovat kehittyneet tuhansien vuosien aikana. Kiinalaiselta runoudelta
taidemaalaus saa henkensä ja rytminsä, kalligrafialta tekniikkansa. Kurssilla tutustutaan kiinalaiseen taidehistoriaan ja kuvan maalaamiseen liittyvään filosofiaan. Maalaus- ja kalligrafiaharjoituksissa opiskellaan
siveltimen, musteen sekä värien käyttöön liittyvää tekniikkaa mm. perinteisten kiinalaisten kalligrafian
viivojen, lintu- kukka ja maisema aiheiden kautta. Sekä aloittelijat että jatkajat ovat tervetulleita. Kurssin
alussa käymme yhdessä läpi välineistön.
Kurssin tarvikkeet: 1. Kiinalaiset siveltimet (ainakin 3 kpl), n. 10 € - 20 €/kpl. Kiinalaiset siveltimet ovat
teräväkärkisiä ja niitä käytetään myös kalligrafiassa. Tavalliset länsimaiset vesivärisiveltimet eivät sovellu
kiinalainen maalauksen tekniikkaan. 2. Kiinalainen pullotussi (n.10 €) tai kiinteä muotoinen tussitanko ja
tussikivi. 3. Tasainen imukykyinen alusta (huopa n.8 €/kpl) 4. Puolikypsä riisipaperi (n.6 €/10 kpl). 5. Kiinalaiset vesivärit (ei länsimaalaiset vesivärit, yleensä tuubeissa n. 19 €/paketti). 6. Valkoinen matala posliinilautanen (2kpl) 7. kaksi vesikuppia. Opettajalta on mahdollista hankkia tarvikkeita.

Musiikki
1002407 Soitinmaistiaiset, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 311, Marina Takalon katu 3
22.–25.5.2023 ma-to 18.00–19.30,
Elina Kakko-Delha ja Matti Perkiö
12 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tule mukaan soitinmaistiaisiin! Oletko aina haaveillut soittotaidosta? Onko sinulla soitin, jota haluaisit
oppia soittamaan? Ota soittimesi mukaan tai käytä talon soitinta. Kurssilla perehdytään soittimen käsittelyyn ja huoltoon, opetellaan virittämään ja lähdetään soiton alkeista. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Kurssi huipentuu osallistujien kesken yhteissoittoon, johon alkeis - helpot kappaleet on valittu niin, että
musiikin tekemisen ilo on parhaimmillaan.
Kurssin soitinvalikoima: Sähkö / akustinen kitara, Ukulele, Sähkö / akustisen basso, Rummut, Piano / koskettimet, Huilu – hygienia syistä on oltava oma huilu, Saksofoni – hygienia syistä on oltava oma saksofoni,
Viulu / alttoviulu, Mandoliini, laulu
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1031411 Sokraattinen dialogi I. Mitä on hyvä elämä?, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 211, Marina Takalon katu 3
24.9.2022 La 10.00–16.00, Elina Kakko
7 t, Kurssimaksu 24,00 €
Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelun metodi, jossa ajatellaan ja ihmetellään yhdessä. Pyrimme yhdessä selvittämään mitä ”hyvä elämä” tarkoittaa, mitä se on. Teemaa tarkastellaan osallistujien omien
kokemusten avulla. Yhdessä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen opimme tunnistamaan näkemyksiämme
ja avartamaan näköalaamme. Ryhmäkeskusteluun voi osallistua kuka tahansa eikä filosofian tuntemusta
tarvitse olla lainkaan. Kiinnostus ajatusten vaihtamiseen, omien näkökantojen tutkimiseen ja teeman
pohtimiseen yhdessä riittää. Osallistuja sitoutuu olemaan paikalla koko päivän.
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Psykologia ja filosofia

1031412 Sokraattinen dialogi II. Mitä on mielenrauha?, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 211, Marina Takalon katu 3
18.2.2023 La 10.00–16.00, Elina Kakko
7 t, Kurssimaksu 24,00 €
Pyrimme yhdessä selvittämään mitä ”mielenrauha” tarkoittaa: mitä se on ja miten sen voisimme saavuttaa elämässämme. Kuvaus muutoin sama kuin kurssissa 1031411 edellä.

Taidegrafiikka ja kuvanveisto
1036112 Floran värikäs toukokuu - Taidegrafiikan minikurssi, kevät, Keminmaa Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
11.–13.5.2023 To 17.00–20.15, Pe 17.00–20.15, La 10.00–17.00, Marjo Pitko
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Taidegrafiikan minikurssin sisältö: Taidegrafiikan aloittelijana pääset tutustumaan taidegrafiikan työskentelyvaiheisiin; piirtämisestä, painolevyn valmistamiseen ja värivedostamisen eri vaiheisiin. Taidegrafiikkakonkarina voit keskittyä taidegrafiikan vedostamiseen ja värivedostamisen eri vaiheisiin. Jokainen
painokuva vedostetaan syväpainopaperille taidegrafiikkaprässin avulla ja värivedostamisen tapoja on
useita. Opetusta to-pe klo 17.00–20.15 ja la 13.5. klo 10–17. Kurssin opetuksessa painotetaan non toxic
- myrkytöntä tapaa työskennellä. Grafiikkamateriaali ja vedostuspaperi laskutetaan kulutuksen mukaan.
Materiaalimaksu 20 €. Tiedustelut p. 040 544 4572.
1036113 Taidegrafiikkaa savelle - minikurssi, kevät Keminmaa Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
1.–4.6.2023 To 17.00–20.15, Pe 17.00–20.15, La 10.00–16.00, Su 10.00–17.00, Marjo Pitko
24 t, Kurssi- ja polttomaksu 36,50 €
Taidegrafiikan ja keramiikan minikurssi. Kurssin aikana tutustutaan taidegrafiikan ja keramiikan yhdistämiseen. Kurssimaksu sisältää työvälineiden käytön, tekniikkatarvikkeet ja töiden polton. Kurssin työskentelyprosessi to-pe klo 17.00–20.15 ja la-su klo 10–16, töiden palautuspäivä sovitaan yhteisesti (aikataulussa näkyy arvioitu pvm). Tiedustelut p. 040 544 4572. Materiaali laskutetaan kulutuksen mukaan.
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Taitopajat ja erikoistekniikat
1147108 Hopeakoru / lusikat koruiksi, alkeis- ja jatkokurssi, 2 viikonloppua, syksy, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, käsityöluokka, Rovaniementie 31
16.9.–10.12.2022 To ja Pe 17.00–20.30, La 9.00–15.00, Mariaana
Kola
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erilaisia ketjumalleja sekä
hopealevystä riipuksia, ranne- ja korvakoruja ja uusiokoruja lusikoista. Kurssi käy myös aloittelijoille ja konkareille. Opit käyttämään työvälineistöä opettajan ohjauksessa. Opetuspäivät pe-la
16.–17.9. ja to-pe-la 8.-10.12 Kurssipaikan saaneet: Lisätiedoista
löytyy infopaketti, jossa tilausohjeet materiaaleille. Tilaa materiaalisi kurssille ajoissa.
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. Työalustaksi tumma kangaspala, pieniä rasioita lenkkien säilytykseen (vanhat pilleripurkit yms.). Juotteet kaasu ym.
yhteiskäytössä olevat maksetaan opettajalle kurssipaikalla, käytön mukaan. Kurssilla on käytössä opettajan työvälineistöä ja mallitöitä ja alan kirjallisuutta. Pinterestista löydät minut, nimellä Mariaana Kola,
siellä paljon hopeakoru- ja lusikkakoru-ideoita.
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.
Materiaalihankinnat:
Ketju- ja hopeatöihin hopealankaa 925 sterling, vahvuus sen työn mukaan mitä suunnittelet.
Vahvuus 0,3–0,7 mm ovat viikinkipunontoihin (pehmeät) menekki 5 m rannekoru, kaulaketju 15 m
0,7–2 mm kaikenlaisiin ketjutöihin. Eniten menee 0,8 ja 1 mm vahvuista puolikovaa lankaa, (rannekoruun 3 m, kaulaketjuun mallista riippuen 3–8 m). Lankoja myös kuviopinnalla, ja litteinä, ja puolipyöreinä
(esim. papuketju).
Hopealevyä: ohuet hopealevyt 0,4 mm - 0,5 mm pieniin korvakoru ja riipustöihin,
paksummat levyt 0,8–1 mm taontatyöt, rannekorut ja riipukset, sormukset.
Hopealankoja myy useampikin verkkokauppa mm. kankurinaitta.fi, hopealanka.fi, rasmussen.fi, peltolanspektroniittinappi.fi. Näistä myös lukot, korviskoukut ym. Tilaa materiaalisi ajoissa!
Ota yhteyttä opettajaan lisätietoja varten ajoissa, jos et tiedä mitä pitäisi hankkia, mieluiten sähköposti
mariaana.kola@gmail.com, puhelimitse/WhatsApp/Messenger myös puh: 0407442067.
1147310 Hopeakoru/lusikat koruiksi – lyhytkurssi, syksy A, alkeis/jatkokurssi, 2 viikonloppua, syksy, Simo
Simon asema, yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
30.9.–26.11.2022 Pe 17.00–20.45, La 9.15–15.30, Mariaana Kola
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Opetuspäivät pe-la 30.9-1.10. ja 25.-26.11.2022. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan koruja. Hopealangasta erilaisia ketjuja sekä hopealevyistä riipuksia, sormuksia, korva- ja rannekoruja, kivenistutusta,
viikinkipunontaa, hopeasaven työstämistä, lusikoista koruja. Opitaan turvalliset työtavat hopean työstämiseen käsityökaluja apuna käyttäen. Paikka Simon yläkoulu/ metalliluokka. Opiskelijat tilaavat materiaalit itse. Materiaaleista esim. kurssissa nro 1147108. Tervetuloa ihanan harrastuksen pariin.
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1147402 Mosaiikkivirkkaus, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 310, Marina Takalon katu 3
13.9.–22.11.2022 Ti 18.00–20.30 Vuokko Lammassaari
18 t Kurssimaksu 27,00 €
Mosaiikkivirkkaus on ajankohtainen virkkaustekniikka, jolla saat helposti luotua kauniita, yleensä geometrisistä kuvioista virkattuja peittoja, tyynyjä, liinoja, mattoja, kasseja jne. Virkkaus on perustekniikan
oppimisen jälkeen erittäin helppoa, mosaiikkivirkkauksessa käytetään vain kiinteitä silmukoita ja pylväitä.
Kurssilla tehdään kaksivärisiä töitä käyttämällä vain yhtä väriä kerroksella. Alkuun pääsee virkkuukoukulla
ja kahdella eri värisellä, saman vahvuisella langalla. Opettajalta saa malleja, joista tehdään harjoitustyö ja
sen jälkeen oma malli eri virkkauskaavioita yhdistelemällä. Harjoitustyötä varten tarvitset kaksi eri väristä, saman vahvuista virkkaukseen sopivaa lankaa sekä virkkuukoukkuja, joista valitaan omaan käsialaan
ja lankaan sopiva vahvuus.
Osaamisperusteinen kurssi. Lisätietoa kurssinumerolla osoitteesta www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto
1147308 Micromacramee ja macrameerannekorut, Simo Uusi kurssi!
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
23.–24.9.2022 Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
10 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan micromacrameen monipuolisuuteen. Nimensä mukaisesti opit tekemään pieniä
kohosolmuja ohuiden nyörien avulla. Opitaan myös yhdistelemään koruihin pieniä helmiä, joiden avulla saat niihin näyttävyyttä. Korupohjana voi käyttää erikokoisia renkaita 2–4 mm ja 30–40 mm. Pääset
myös kokeilemaan macramee- rannekoruja perustasosolmuilla, jossa käytetään vahattua puuvillanaruja
ja helmiä. Kurssilla käydään läpi eri vaihtoehtoja nyöreistä ja naruista ja opit arvioimaan naruille eri käyttötarkoituksen. Vaihtoehtona useita valmiita malleja, joista voit valita mieluisan. Käytetyt nyörit ja narut
ovat yleensä 0,6–0,8 mm:n paksuisia, vahattuja polyester- tai nylonnyörejä. Opettajalta voi ostaa nyörejä
sekä laajasta valikoimasta korutarvikkeita edullisesti. Esim. yhden korvakoruparin hinnaksi tulisi 3–5 €
Varaathan kurssille käteistä mukaan.
Tarvitset terävät sakset, finnfoam alusta tai jokin muu, sytkäri, nuppineuloja, pieniä helmiä 2–3 mm reikä
0.8–1 mm, 0,6 -0,8 mm:n paksuisia vahattuja polyesteri tai nylon nyörejä, vahattu puuvillanaru (rannekkeet), pieniä renkaita 2 - 4mm isoja renkaita 30 -40mm. Ostopaikat; mm. Sinelli, Helmikauppa ja Suomen
korutarvike.
1147403 Rottinkia, rottinkia, syksy, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
23.–25.9.2022 Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Rottinki on luonnonmateriaali, joka on suosittua sisustuksessa. Tule mukaan punomaan rottingista mm.
erikokoisia koreja tai lampun varjostimia. Rottinkia voi ostaa opettajalta.
1147404 Kalannahan parkitseminen, syksy, Kemi
Veitsiluodon kalapaikka, Tankokarintie 39 ja Kemin Kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
24.9.–29.10.2022 La 10.00–16.00, Johanna Riepula
14 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kalannahan parkitus: Kalannahka päätyy usein kompostiin, vaikka se on mainio käsityömateriaali pienen
vaivannäön jälkeen. 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 käyttökohteita. Opetus 24.9. Veitsiluodon kalapaikalla ja 29.10. Kulttuurikeskus, lk. 308. Lista tarvikkeista lähetetään ilmoittautuneille, materiaaliksi riittää tuoreet tai pakastetut kalannahat, parkitusaineet voit ostaa
kurssilta. Ohje nahkojen pakastukseen: Kääri nahka rullalle ja pakasta. Älä käytä suolaa tai taittele nahkaa.

25

LYHYTKURSSIT

1147109 Pihapiirin syyskoristeet, syksy, Keminmaa
Keskihervan Kylätalo, Hervantie 39
30.9.–2.10.2022 Pe 18.00–21.15, La ja 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.
1147320 Huovuttaen arkeen ja juhlaan, syksy, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
7.–9.10.2022 Pe 18.00–21.15, La ja Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Villa on monipuolinen luonnonmateriaali. Kurssilla tutustutaan huovutuksen maailmaan, valmistetaan
merino- ja suomenlampaanvillasta hattuja, tossuja, laukkuja, huiveja, seinävaatteita ym. märkähuovuttamalla. Koristelut neulahuovuttaen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kauemmin huovutusta harrastaneille. Mukaan kurssille Marseille-saippua, jätesäkki, pyyhkeitä, vesiastia (esim. karkkirasia). Villaa voi
ostaa opettajalta.
1147322 Himmelit ja kranssit, syksy, Simo
Malininkankaan toimintakeskus, Pohjoispuolentie 57
14.–16.10.2022 Pe 18.00–21.15, La ja 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 akryyliputket. Voit
myös tehdä kranssin havuista, varvuista tai risuista. Tule mukaan, tiedossa iloisia ja luovia hetkiä!
1147110 Himmelin harmoniaa, syksy, Keminmaa
Keskihervan Kylätalo, Hervantie 39
21.–23.10.2022 Pe 18.00–21.15, La ja 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!
1147111 Huovuttaen arkeen ja juhlaan, syksy, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, käsityöluokka, Rovaniementie 31
10.–12.11.2022 To 18.00–21.15, Pe 18.00–21.15, La 10.00–16.00, Riitta Arola
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Villa on monipuolinen luonnonmateriaali. Kurssilla tutustut huovutuksen maailmaan, 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.
Tervetuloa ihanan harrastuksen pariin.
1147425 Nallekurssi, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
12.11.–3.12.2022 La 10.00–14.00, Vuokko Lammassaari
20 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla valmistetaan kierrätysmateriaalista käsin ommellen antiikkinalletyyppinen pehmolelu, jolla on
liikkuvat jäsenet ja pää.
Osaamisperusteinen kurssi. Lisätietoa kurssinumerolla osoitteesta https://uusi.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/fi/
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1147405 Viikinkipunos Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
12.11 ja 26.11.2022 La 10.00–15.00 Johanna Riepula
12 t Kurssimaksu 27,00 €
Tällä yksinkertaisella punontamenetelmällä saadaan ohuesta metallilangasta aikaan hämmästyttävän
hienoja koruja ja punoksia. Vanha tekniikka, joka on saanut nimensä vanhojen hautalöydösten perusteella. Nyt voit valmistaa viikinkihenkisiä ranne- ja kaulakoruja suhteellisen yksinkertaisella tavalla. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Tämä on helppo oppia.
1147406 Tinalankakirjonnan uudet sovellukset, syksy Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
19.–20.11.2022 La ja Su 10.00–15.00, Johanna Riepula
12 t Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opitaan tinalankakirjonnan perusteet ja kehitellään tekniikkaa omiin sovelluksiin. Kurssilla voi
hyödyntää myös omia materiaaleja ja yhdistää töihin esim. kalannahkaa, helmiä, koristenauhoja. Tavallinen 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.
1147407 Parkkinahka Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
3.12.2022 La 10.00–16.00, Johanna Riepula
7,33 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin parkkinahan ominaisuuksiin ja hyödynnetään kuviointi- ja pakotusominaisuuksia. Voit valmistaa erilaisia pienesineitä kuten esim. pankkikorttikotelon, kutimenlukon, avaimenperän tai rannekkeen esim. kellolle. Aiempaa kokemusta ei vaadita, perusmateriaalin voit ostaa kurssilta.
1147208 Shamaanirumpu, syksy, Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
12.–14.12.2022 Ma-Ti-Ke 17.30–20.45, Mariaana Kola
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kotiin koristeeksi, lahjaksi tai soittimeksi. Kehikot ja rumpunahkat tilataan ilmoittautumisen 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. Rumpukehikot ja rumpunahkat yhteistilauksena, opettaja ottaa yhteyttä sähköpostitse tai
tekstiviestillä, noin kk ennen kurssin alkua, ilmoita yhteystiedot.
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1147113 Hopeakoru / lusikat koruiksi B, perus-/jatkokurssi 2 viikonloppua, kevät, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, käsityöluokka, Rovaniementie 31
27.1.–1.4.2023 Pe 17.00–20.15, La 9.30–15.15, Mariaana Kola
22 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erilaisia ketjumalleja sekä taontaa käyttäen hopealevystä riipuksia,
ranne- ja korvakoruja, uusiokoruja lusikoista sekä hopeasavesta itse suunniteltuja koruja. Kurssi käy vasta-alkajille ja jo kursseilla olleille. Opetusta kaksi viikonloppua pe-la molemmat 27.–28.1. ja 31.3.–1.4.
Kurssipaikan saaneet: Lisätiedoista löytyy infopaketti, mukaan otettavista. 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. Materiaalihankinnat Ketju- ja hopeatöihin hopealankaa 925 sterling, vahvuus sen työn mukaan mitä suunnittelet. vahvuus 0,3–0,7 mm ovat viikinkipunontoihin (pehmeät) menekki 5 m 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) Hopealevystä korut: ohuet hopealevyt 0,4 mm-0,5mm pieniin korvakoru ja riipustöihin, paksummat levyt 0,7 -1mm taontatyöt, rannekorut ja riipukset, sormukset.
Hopealankoja myy useampikin verkkokauppa mm. kankurinaitta.fi, hopealanka.fi, rasmussen.fi, peltolanspektroliittinappi.fi, näistä voit tilata myös lukot, korviskoukut ym. Hopeasavi, sitä on 3 eri muotoa,
pasta= siveltävä, ruiskusavi= pursotettava ja muovailtava. Nämä on tilattava hopeasavi.fi. Tilaa materiaalisi ajoissa! Ota yhteyttä opettajaan lisätietoja varten ajoissa, jos et tiedä mitä pitäisi hankkia, mieluiten
sähköpostilla mariaana.kola@edukemi.fi puhelimitse/WhatsApp/Messenger myös puh: 0407442067
Tervetuloa ihanan harrastuksen pariin
1147311 Hopeakoru / lusikat koruiksi B perus/jatkokurssi, 2 viikonloppua, kevät, Simo
Simon asema yläkoulu, metalliluokka, Simontie 3
24.2.–6.5.2023 Pe 17.00–20.45, La 9.15–15.30, Mariaana Kola
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Opetuspäivät pe ja la 24-25.2 ja 5-6.5.2023 Kurssilla opit valmistamaan hopealangasta erilaisia ketjuja
sekä hopealevystä työstämään mm. sormuksia, riipuksia , rannekoruja .Hopealusikoista suunnitellaan ja
valmistetaan uusia koruja. Kurssilla syvenetään jo alkeiskurssilla/aiemmin opittuja perustekniikoita.
1147421 Huovuttaen arkeen ja juhlaan, kevät, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
9.–18.2.2023 Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00 Riitta Arola
20 t Kurssimaksu 27,00 €
Villa on monipuolinen luonnon materiaali. Kurssilla tutustutaan huovutuksen maailmaan, valmistetaan
merino- ja suomenlampaanvillasta hattuja, tossuja, laukkuja, seinävaatteita ym. märkähuovuttamalla,
koristelut neulahuovuttamalla. Kurssi sopii sekä aloittelijalle että aiemmin huovutusta harrastaneelle.
Villat voi ostaa ohjaajalta.
1147321 Huovuttaen arkeen ja juhlaan, kevät, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
24.–26.2.2023 Pe 18.00–21.15, La ja Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Villa on monipuolinen luonnon materiaali. Kurssilla tutustutaan huovutuksen maailmaan, valmistetaan
merino- ja suomenlampaanvillasta märkähuovuttamalla hattuja, tossuja, laukkuja, huiveja, seinävaatteita ym. Koristelut neulahuovuttaen. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kauemmin huovutusta harrastaneille. Mukaan kurssille Marseille-saippua, jätesäkki, pyyhkeitä, vesiastia (esim. karkkirasia). Villaa voi
ostaa opettajalta.
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1147307 Viikinkipunos, Simo Uusi kurssi
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
18.3.–25.3.2023 La 10.00–15.00, Johanna Riepula
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tällä yksinkertaisella punontamenetelmällä saadaan ohuesta metallilangasta aikaan hämmästyttävän
hienoja koruja ja punoksia. Vanha tekniikka, joka on saanut nimensä vanhojen hautalöydösten perusteella. Nyt voit valmistaa viikinkihenkisiä ranne- ja kaulakoruja suhteellisen yksinkertaisella tavalla. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Tämä on helppo oppia.
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1147420 Rottinkia, rottinkia, kevät Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 210, Marina Takalon katu 3
17.–19.3.2023 Pe 18.00–21.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, Riitta Arola
16 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus kuten yllä kurssissa 1147403.

1147419 Lapinvyö, kevät, Kemi Uusi kurssi!
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
15.4.–3.6.2023 La 9.00–15.00 Taija Sillanpää
21 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssilla valmistetaan nahkainen lapinvyö. Vyön voi koristella omaan makuun, tarpeeseen tai sukuperinteeseen sopivaksi. Koristelussa voi käyttää esim. verkaa, poron nahkaa ja niittejä. Kurssimaksun lisäksi
tulevat materiaalikustannukset. Opetuspäivät: 15.4., 13.5. ja 3.6.2023. Mahdollisuuksien mukaan tuo
omat työvälineet ja materiaalit. Työvälineitä voit lainata opettajalta. Opettajalta voi myös ostaa tarvittavia materiaaleja.
1147222 Kehruu-kurssi, kevät, Tervola
Kaisajoen koulu, vanha koulu, Tuunivaarantie 36
22.4.2023 La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
7 t, Kurssimaksu 24,00 € Jatkuu tarvittaessa
etäopetuksena
Tällä kurssilla opetellaan värttinällä kehräämisen taito.
Voit myös tuoda oman rukin ja opetella kehräämään
sillä. 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.
1147114 Palasaippuan valmistus, Keminmaa
Uusi kurssi!
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
25.–27.4.2023 Ti-Ke-To 17.00–20.15, Mariaana Kola
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Haluaisitko oppia tekemään itse saippuaa? Kurssi sopii aloittelijoille ja luonnonmukaisen kosmetiikan
harrastajille. Valmistuksessa käytetään mm. oliivi- ja rypsiöljyjä sekä kasvirasvoja sekä lipeää. (Lipeä häviää saippuan kypsymisen aikana). Saippuamassaan voi lisätä mm. hunajaa, sokeria, suolaa, yrttejä, väriä,
mausteita ja tuoksuja. Opiskelijat tuovat materiaalit ja välineet itse, opettaja tilaa lipeän. Opettaja lähettää lisäinfoa ilmoittautumisen jälkeen, muista ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Mukaan tarvitaan, teräskattiloita, muovikulhoja, taikinannuolija, mittoja, vaaka, sauvasekoitin, muovi- ja silikonimuotteja, tyhjät
maitopurkit, ym. muoteiksi sopivia (alumiini ei käy) sekä öljyt ja rasvat, ja muut mausteet ja lisättävät
opettajan lähettämien ohjeiden mukaan.
Osaamisperusteinen kurssi. Lisätietoa kurssinumerolla osoitteesta www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto

29

LYHYTKURSSIT

1147426 Kesäkädentaitopaja, kesä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
2.5.–20.6.2023 Ti 17.00–19.30, Arja Karplund
24 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kesäkädentaitopajassa toteutetaan oman taitotason mukaan eritekniikoita käyttäen ja yhdistäen omia tai opettajan antamia ideoita. Tutustutaan pehmeisiin ja koviin materiaaleihin valmistamalla mosaiikista naulakko, peili
tai tarjotin. Kuvioidaan kankaalle kassi, leivin -tai tyynyliina. Ommellaan, neulotaan, neulahuovutetaan ja päällystetään kananmunakuorimosaiikilla tai decoupage-tekniikalla. Valmistetaan minimosaiikeista koruja. Virkataan
myös amigurumeja. Keksitään myös kaikenlaista kivaa kierrätysmateriaaleista. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka
ovat haaveilleet käsillä tekemisestä. Tavallista tekemistä ilman hienouksia! Kurssille voi osallistua myös lapsi aikuisen seurassa (alaikäraja 6v). Voit tuoda omat materiaalit tai opettaja voi hankkia ne. Materiaalimaksu laskutetaan tehtyjen töiden mukaan. Seitsemän kokoontumista tiistaisin 2.5., 9.5., 16.5, 23.5., 30.5., 13.6 ja 20.6. 2023.
1147423 Innostu mosaiikista, kevät Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 210, Marina Takalon katu 3
3.–13.5.2023 Ke -To - Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.00, 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 3.5.2023 klo 17.00–18.30. Kurssipäivät ke-pe 10.5., 11.5., 12.5. klo 17–21 ja
la 13.5. 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.

Kukkasidonnat
1147410 Moderni kranssi kuivakukista A, syksy Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
4.10.2022 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 Floristi Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com
1147411 Jouluinen havukranssi A, syksy Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
22.11.2022 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. Ohjaajana kurssilla toimii
Floristi Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.
1147412 Jouluinen havukranssi B, syksy Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
29.11.2022 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. Ohjaajana kurssilla toimii
Floristi Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.
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1147413 Moderni kranssi kuivakukista A, kevät Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
24.1.2023 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 Floristi Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com
1147414 Moderni kranssi kuivakukista B, kevät Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
7.2.2023 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 Floristi Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com
1147415 Keväinen leikkokukkakimppu, kevät Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
4.4.2023 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 €. Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista tuula.lokka@gmail.com.
1147416 Keväinen kukka-asetelma, kevät Kemi
Kukka&design Tuula Lokka, Keskuspuistokatu 3
11.4.2023 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. Myös muita koristeita voidaan lisätä. Maksu tarvikkeista suoraan opettajalle
kulutuksen mukaan alk. 20 €. Ohjaajana kurssilla toimii Floristimestari Tuula Lokka. Lisätiedustelut kurssista
tuula.lokka@gmail.com

Tanssiliikunta ja lavatanssit
1158400 Tanssiva nainen on kaunis - itämaisen tanssin leiri/hybridi Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
20.–21.8.2022 La 9.30–16.00, Su 10.00–15.30 Viktoria Karvonen
14 t Kurssimaksu 65,00 €
Itämaisen tanssin leiri sisältää eritasoisia tekniikka- ja koreografiakursseja sekä kehonhuoltokursseja, tanssipuvun tuunaustuokion ja luennon itsensä hyväksymisestä ja hyvinvoinnista. Opettajina toimii Merja Julkunen, Roosa Teppola ja Viktoria Karvonen.
Iltaohjelma koostuu ruokailusta, tanssiesityksistä ja yhdessäolosta. Tanssilattia on avoin kaikille. Iltaohjelman
hinta 20 €. Ilmoita ruokarajoituksista ilmoittautumisen yhteydessä. Majoitus on omakustanteinen. Lisätietoja: Viktoria Karvonen puh. 0449948584, viktoria.karvonen@kemi.fi.
Leiri pidetään hybridimuotona/TUL:n salissa ja Google Meet-sovelluksella. Osallistumiseen tarvitaan tietokone/tabletti/puhelin ja avoin mieli.
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1155425 Karnevaalisamba, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21–23
14.9.–2.11.2022 Ke 17.30–18.30, Helvi Seppälä
10,64 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetellaan brasilialaista karnevaalisambaa iloisella ja avoimella mielellä. Harjoitellaan Samba no pè -perusaskelta paljon eri tempoihin ja eri tyyleillä. Tunnilla opitaan kehon hallintaa, lantiotekniikkaa, jalkojen
ja käsien asennot ja liikkeet, erilaisia jalkakikkailuja ym. Tehdään pieni koreografia opituista liikkeistä.
Tunnilla soi brasilialainen musiikki ja tutustumme myös sambareggaeseen ja afrobrasilialaiseen tanssiin.
Joskus soitetaan lämmittelyissä ja loppuvenytyksissä salsaa, reggaetonia ja bachataa. Tunti on monipuolinen ja tehokas. Sopii kaikenikäisille ja vähintään vuoden jonkin tanssilajin parissa tanssineille. Tanssitaan
avojaloin, sukkasilla, lenkkareissa tai tossuissa.
1154301 Lavatanssin perusteet, lyhytkurssi, syksy 2022, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
5.10.–30.11.2022 Ke 17.15–18.30, Riina Varonen
15 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssille et tarvitse ennakko-osaamista. Kurssilla opetellaan yleisimpien tanssien perusteita, rytmiikkaa
sekä vientiä ja seuraamista. Kurssille otetaan yhtä monta viejää ja seuraajaa. Voit ilmoittautua yksin tai
parin kanssa.
1154304 Lavatanssin perusteet/keskistaso, syksy 2022 lyhytkurssi, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
5.10.–30.11.2022 Ke 18.35–19.50, Riina Varonen
15 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilaisten oletetaan osaavan jo yleisimpien tanssien perusteita. Tällä tasolla lisätään tanssien lajikirjoa,
sekä syvennetään osaamista jo tutuista lajeista hieman haastavampien kuvioiden, vientiseuraamisen,
tekniikan ja musiikin tulkinnan osalta. Lajeissa huomioidaan kurssilaisten toiveita. Kurssille otetaan yhtä
monta viejää ja seuraajaa. Voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa.
1154305 Lavatanssin keskitaso/haastava, syksy 2022 lyhytkurssi, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
5.10.–30.11.2022 Ke 20.00–21.15, Riina Varonen
15 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilaisilla oletetaan olevan jo tanssipohjaa ja perustaidot hyvin hallussa. Tällä tasolla lisätään haastetta
musiikin tulkintaan, kuvioyhdistelmiin ja -variaatioihin, sekä kehitetään entisestään liikelaatua ja vientiseuraamista. Lajeissa huomioidaan kurssilaisten toiveita. Kurssille otetaan yhtä monta viejää ja seuraajaa.
Voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa.
1155410 BellydanceFusion, syksy, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
4.–5.11.2022 Pe 18.30–20.30, La 12.00–15.15, Viktoria Karvonen
7,33 t, Kurssimaksu 24,00 €
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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1155412 Kesä Lavis ® -lavatanssijumppa, kesä, hybridi, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
26.4.–21.6.2023 Ke 18.00–19.00, Viktoria Karvonen
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
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.
1155411 BellydanceFitness, kesä, hybridi, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
27.4.–15.6.2023 To 18.00–19.00, Viktoria Karvonen
9,31 t, Kurssimaksu 24,00 €
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 18.5.
1155310 Latinohips, kesä, ulkona, Simo
Ulkona, kenttä ilmoitetaan myöhemmin
17.5.–21.6.2023 Ke 16.50–17.50, Johanna Aaltonen
8 t, Kurssimaksu 20,00 €
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 merengue, jive, bachata ja reggaeton. Tunnilla tanssitaan yksin, osallistujat oppivat tanssin perustekniikkaa
ja saavat onnistumisen elämyksiä koreografian oppimisesta sekä liikettä lantioon.

Tekstiilityö
1141431 Omat kirjoneuleet, syksy, Kemi Uusi kurssi!
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
28.8.2022 Su 9.00–15.00 Taija Sillanpää
7 t Kurssimaksu 24,00 €
Tällä kurssilla opetellaan suunnittelemaan omat kirjoneulekuviot pieniin ja helppoihin neuletöihin, kuten
säärystimiin, villasukkiin, lapasiin, pipoon ja kaulahuiviin tai kauluriin. Ota mukaan värikynät, ruutupaperia ja neuletarvikkeita kuten lankoja ja puikkoja. Kurssi on tarkoitettu neulonnan perustaidot omaaville.
1147424 Luottoasusteemme villasukat -talvesta ei Suomessa
selviä ilman villasukkia, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 312, Marina Takalon katu 3
7.–21.10.2022 Pe 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
9 t, Kurssimaksu 29,00 €
Opettelemme neulomaan perus villasukat varresta kärkeen, yksivärisenä tai raidoitellen, sukkaohjetta
noudatellen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla luodaan silmukat ja neulotaan varteen joustinneuletta.
Seuraavalla kerralla on vuorossa kantapään neulominen ja kolmannella kerralla terä, kärkikavennukset
sekä työn viimeistely.
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1141432 Omat kaavat, kesä, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
6.5.–10.6.2023 La 9.00–15.00 Taija Sillanpää
28 t, Kurssimaksu 45,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Opitaan ottamaan mitat ja piirtämään omien mittojen mukaiset kaavat (paita, housut ja hame) sekä kuosittelemaan ne haluttuun muotoon. Perehdytään myös omien tuotteiden myymiseen liittyviin asioihin
mm. tekijänoikeus-, tuoteturvallisuus- ja yrittäjyysnäkökulmasta.
Tarvitset kurssille osallistuaksesi kynän, kolmioviivaimen, pitkän viivoittimen (50cm), laskimen, teippiä,
paperipainoja (esim. kiviä), muistiinpanopaperia ja kaavapaperia (myös leivinpaperi käy). Mallikappaleiden itsenäiseen valmistukseen tarvitset normaalit ompeluvälineet ja materiaalit (esim. lakanakangas).
Kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka pystyvät itsenäisesti ompelemaan ko. vaatteiden mallikappaleet kokoontumiskertojen välissä. Opetusta 6.5.,20.5., 27.5. ja 10.6.

Tietotekniikka
3401411 Linuxin perusteet, viikonloppukurssi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 312, Marina Takalon katu 3
28.–29.10.2022 Pe 18.00–20.30, La 10.00–14.15, Pekka Harjuniemi
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan sekä käyttöjärjestelmien perusteisiin. Kurssilla opitaan Linux-käyttöjärjestelmän perusteita sekä sen asentaminen ja päivittäminen. Lisäksi opitaan
Linux-käyttöjärjestelmän käyttäminen muistitikulta/CD:ltä. Kurssilla tutustutaan myös hyöty- ja apuohjelmien asentamiseen ja niiden päivittämiseen sekä keskeisiin komentotilan käskyihin. Käyttöjärjestelmän
asentamisen harjoittelussa on hyvä olla käytettävissä toinen tietokone. Tähän käyttöön sopii vanhempikin tietokone.
3401412 Linuxin perusteet, viikonloppukurssi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 312, Marina Takalon katu 3
27.–28.1.2023 Pe 18.00–20.30, La 10.00–14.15, Pekka Harjuniemi
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan sekä käyttöjärjestelmien perusteisiin. Kurssilla opitaan Linux-käyttöjärjestelmän perusteita sekä sen asentaminen ja päivittäminen. Lisäksi opitaan
Linux-käyttöjärjestelmän käyttäminen muistitikulta/CD:ltä. Kurssilla tutustutaan myös hyöty- ja apuohjelmien asentamiseen ja niiden päivittämiseen sekä keskeisiin komentotilan käskyihin. Käyttöjärjestelmän
asentamisen harjoittelussa on hyvä olla käytettävissä toinen tietokone. Tähän käyttöön sopii vanhempikin tietokone.

Valokuvaus
3404431 Valokuvauksen perusteet, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 312, Marina Takalon katu 3
6.9.–22.11.2022 Ti 18.00–20.30, Mika Ahonen
18 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opetellaan järjestelmäkameran käyttöä. Perehdytään säätöihin ja asetuksiin. Saat myös ajatusta siitä millaisella kameralla voisi harrastaa. Perehdytään myös kuvan tekemiseen. Käydään läpi valoa,
sommittelua ja sisältöä sekä pyritään karsimaan kuvien perusvirheet. Kuvaamme ja katsomme kuvia oppimistarkoituksessa. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä perus- ja syventäviä
opintoja.

34

LYHYTKURSSIT

3404404 Kuvaaminen ja editointi kännykällä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 10.30–12.00, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan ottamaan kuvia ja videoita älypuhelimella. Lisäksi kurssilla opetellaan asentamaan ja
käyttämään erilaisia kuvaus- ja editointiohjelmia. Kuvausohjelmista opetellaan tuntemaan miten kameraohjelmien eri asetukset vaikuttavat lopputulokseen. Kuvien ja videoiden muokkaaminen on toinen
puoli kuvaamista ja kurssilla opetellaan muokkausohjelmien monipuolista käyttöä. Kurssilla pitää olla
mukana älypuhelin tai/ja taulutietokone, joko iPad, iPhone tai Android-puhelin tai -tabletti.
3404401 Yö- ja revontulikuvaus, teoria 1, syksy, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
7.–14.12.2022 Ke 18.00–19.30, Mika Ahonen
4 t, Kurssimaksu 30,00 € sisältää kuvausretket 24 t
Kurssilla pohjustetaan pimeä- ja revontulikuvauksen sisältöä. Kuvataan maastokohteissa. Lopuksi käydään läpi kuvankäsittelyllisiä asioita. Maastokuvauksia kolme kertaa ja pimeäkuvauksia kolme kertaa erikseen sovittavana ajankohtana.
Kurssilaisilla on hyvä olla järjestelmäkamera, jalusta ja kannettava tietokone Lightroom –ohjelmalla. Jos
kaikilla ei ole, niin pyritään tekemään pienryhmissä. Maastokohteita varten olisi hyvä olla auto käytössä.
Kuvaukset suoritetaan maastossa hämärän ja pimeän aikaan erikseen sovittavina ajankohtina, sää- ja
aurinkotuulivarauksella. Ryhmäläisille perustetaan oma whatsapp-ryhmä kommunikointiin. Maastokuvaukset voivat tulla nopeallakin aikataululla. Kuvausretket sisältyvät kurssimaksuun.
3404403 Yö- ja revontulikuvaus, teoria 2, kevät KEMI Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
15.–22.2.2023 Ke 18.00–19.30 Mika Ahonen
4 t Kurssimaksu 30,00 € € sisältää kuvausretket 24 t
Kurssilla pohjustetaan pimeä- ja revontulikuvauksen sisältöä. Kuvataan maastokohteissa. Lopuksi käydään läpi kuvankäsittelyllisiä asioita. Kurssilaisilla on hyvä olla järjestelmäkamera, jalusta ja kannettava
tietokone Lightroom –ohjelmalla. Jos kaikilla ei ole, niin pyritään tekemään pienryhmissä. Maastokohteita varten olisi hyvä olla auto käytössä. Kuvaukset suoritetaan maastossa hämärän ja pimeän aikaan
erikseen sovittavina ajankohtina, sää- ja aurinkotuulivarauksella. Ryhmäläisille perustetaan oma WhatsApp-ryhmä kommunikointiin. Maastokuvaukset voivat tulla nopeallakin aikataululla. Kuvausretket sisältyvät kurssimaksuun.
1035121 Digimuistoja - Kuvat eläviksi muistoiksi, syksy, Keminmaa Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
1.10.–6.11.2022 La ja su 10.00–16.30, Raija Siekkinen
32 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssilla yhdistämme valokuvia ja tietotekniikkaa. Kurssilla tutustumme lyhyen digielokuvan tekoon opiskelijan omista valokuvista. Katsomme erilaisia digitarinoita, tutustumme eri elokuvatyökalujen käyttöön,
paperikuvien skannaamiseen ja videoiden editoimiseen. Sen jälkeen käsikirjoitamme ja äänitämme oman
tarinan, valitsemme käytettävät valokuvat ja kokoamme materiaalin muutaman minuutin mittaiseksi lyhytelokuvaksi. Jokainen opiskelija tekee oman tarinansa. Toisena viikonloppuna syvennämme opittuja
taitoja sekä katselemme ja arvioimme kurssilaisten valmiita digimuistoja. Opettajan koneella on Adobe
Premier Elements-ohjelma. Oppilaat ottavat mukaansa omat tietokoneet. Opiskelijoiden koneessa olisi
hyvä olla valmiina joku elokuvaohjelma (esim Videoeditori, I movie tai Adobe Premier Elements).
Raija Siekkinen esittelee Digimuisto tarinoiden mahdollisuuksia syyskuussa. Myöhemmin ilmoitettavana
aikana. Seuraa opiston ilmoittelua!
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Historia
1301455 SukuStartti, verkkokurssi, syksy Uusi kurssi!
Verkko-opetus
13.–15.9.2022 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 selvittämään 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 Digija 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.
1301110 Suvun tarinat talteen, verkkokurssi Uusi kurssi!
Verkko-opetus
21.9.–5.10.2022 Ke 17.30–19.00, Ritva Sampio, Suomen Sukututkimustoimisto Oy ja SnellmanEDU
6 t, Kurssimaksu 55,00 €
Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
On tärkeää kerätä suvun perimätietoa, valokuvia ja tarinoita talteen ja julkaista niitä. Näin arvokasta tietoa siirtyy sukupolvelta toiselle. Kurssilla saat vinkkejä siihen, miten voit tarkistaa asioiden todenperäisyyttä ja täydentää niitä verkossa olevilla tiedoilla esim. sanomalehdistä, kuvakokoelmista ja kirkonkirjoista. Sisältö: Tällä verkkokurssilla kertaamme ensin sukututkimuksen perusteet ja tutustumme erilaisiin
verkossa ja arkistoissa oleviin lähdeaineistoihin. Tietokirjailija Liisa Lauerma johdattelee omien ja lähisukupolvien muistojen kokoamiseen eri teemapolkuja kulkien. Millaista tarinaa kertovat suvun tärkeät
paikat, luonto ja maisemat, esineet ja tekstiilit, arki ja juhla? Miten tieto, taide ja luova toiminta tukevat
oman historian tutkimista? Lauerma on julkaissut kirjan Suvun jäljillä - löydä oma tarinasi (Kirjapaja 2021)
Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman suvun historiasta, tarinoista ja sukututkimuksesta.
Opiskelijat saavat myös käyttöönsä Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen jäsentunnukset, jotka helpottavat sukututkimusta huomattavasti.
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1301450 Sukunimi vaihtoon?, verkkokurssi, syksy Uusi kurssi!
Verkko-opetus
8.–15.11.2022 Ti 17.30–19.00, Ritva Sampio, sukututkimusopettaja
4 t, Kurssimaksu 45,00 €
Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Oletko ajatellut muuttavasi sukunimesi? Suunnitteletko kokonaan uutta sukunimeä vai haluaisitko ottaa
käyttöön suvussa aiemmin olleen nimen? Tällä verkkokurssilla tutustumme sukunimiin, niiden historiaan
ja siihen mistä voit löytää tietoa oman sukusi sukunimistä. Sisältö: Kurssilla on esimerkkejä sukututkimuksista, joista näkyy sukunimen kirjaaminen ensimmäistä kertaa, milloin se on vaihdettu tai suomalaistettu.
Jos suvussasi on ollut käsityöläisiä tai sotilaita ja suvun sukunimi on heiltä peräisin, niin saat vinkkejä,
miten löydät heitä alkuperäisistä kirkonkirjoista ja sotilaslähteistä. Käymme läpi myös Digi- ja väestötietoviraston kautta tapahtuvaa nimenmuutosprosessia. Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille sukunimistä
kiinnostuneille. Tervetuloa löytöretkelle suvun historiaan!

Jooga ja rentoutuminen
8011323 Aamujooga C, verkkokurssi
Verkko-opetus
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 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 kiinnostuneet! Ei opetusta
20.10.
8011333 Joogaa kuntoutujille, verkkokurssi Uusi kurssi!
Verkko-opetus
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 14.15–15.45, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kuuluu kaikille! Tällä kurssilla opimme, mitä kaikkea jooga onkaan ja kuinka jokainen voi harrastaa
joogaa rajoitteista huolimatta. Teemme matalatempoisia ja helppoja asentoharjoituksia, opettelemme
erilaisia hengitys- ja meditaatiotekniikoita sekä mantroja ja mudria. Niistä saamme apua mm. jaksamiseen ja kivun hallintaan. Kuin huomaamatta löydämme uinuvat lihaksemme, kasvatamme kuntoamme,
notkistumme ja löydämme keinoja lepoon haasteista huolimatta. Löydämme joogan ilon fyysisen harjoittelun ja joogafilosofian avulla. Ota mukaan jooga-alusta, tyyny sekä peitto. Käytämme joogapalikoita (24kpl) mukavan asennon löytämiseksi. Joogapalikoita voi ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Lisäksi
voit käyttää tyynyjä yms. kotoa löytyvillä tarvikkeilla. Ei opetusta 17.10.
8011135 Mamma-jooga, verkkokurssi Uusi kurssi!
Verkko-opetus
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 12.30–14.00, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Joogan erityisryhmä raskaana oleville ja vastasynnyttäneille. Tällä kurssilla keskitymme raskauden ja synnytyksen muutoksiin niin kehossa kuin mielessä. Jokaisella tunnilla teemme joogan fyysisten harjoitusten
lisäksi myös voimaannuttavan rentoutusharjoituksen. Ota esille jooga-alusta, tyyny sekä peitto. Käytämme
myös jooga-palikoita (2-4kpl) mukavan asennon löytämiseksi. Joogapalikoita voi ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Palikat voi korvata myös lisätyynyillä tms. kotoa löytyvillä tarvikkeilla. Ei opetusta 17.10.
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8011137 Meditaatio ja hengitys, verkkokurssi Uusi kurssi!
Verkko-opetus
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 18.45–19.30, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 50,00 €
Opettelemme erilaisia hengitys- ja meditaatiotekniikoita sekä niiden yhdistelmiä. Meditaatio auttaa rentoutumaan, jaksamaan ja voimaantumaan. Meditaatio poistaa stressiä ja opettaa suhtautumaan haasteisiin voimavaralähtöisesti. Hengitysharjoittelu syventää näitä kokemuksia, vahvistaa hengityselimistöä,
auttaa säätelemään verenkiertoelimistön toimintaa ja hallitsemaan kipua. Tällä kurssilla tutustumme
erilaisiin tekniikoihin ja etsimme niistä itsellemme sopivan, jota voimme arjessa hyödyntää. Harjoitukset
tehdään istuen, seisten tai selinmakuulla. Paras tuoli harjoituksia varten on käsinojaton ja tukeva ja josta
jalkapohjasi yltävät kunnolla lattialle. Mikäli teet harjoitukset lattialla maaten, muista pukeutua lämpimästi ja ottaa viltti tai pari alustaksi/peitoksi. Ei opetusta 17.10.

Terveysliikunta
8002231 Asahi Health ® -terveysliikunta, verkkokurssi
Verkko-opetus
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 16.00–16.45, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Ryhmä sopii Asahia pidempään harrastaneiden lisäksi myös aloittelijoille, ikääntyneille, kuntoutujille 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 sarjoissa. Liikkeet
voi tehdä seisten tai tuolilla istuen. Tällä kurssilla teemme myös Asahin lattiatason rentoutusharjoitusta.
Sen voit kuitenkin toteuttaa myös tuolilla/sängyllä istuen tai leveällä sängyllä maaten. Ei opetusta 17.10.
8002402 Rasvanpoltto, verkkokurssi
Verkko-opetus
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 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 jumppakeppiä,
-palloa ja -kuminauhaa. Varmista turvallinen ympäristö, ota esille jumppa-alusta ja sisäliikuntavarusteet.
Ei opetusta 17.10.
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Englanti
1203251 Englantia verkossa 2
Verkko-opetus
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.15–19.45, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
@Work-English for Work and leisure, kpl.7-9. Work Matters-English for Working life.
Jatkoa Englantia verkossa-kurssille. Tutustutaan työelämän kieleen ja sanastoon harjoittelemalla työelämän viestintää. Rohkaistutaan käyttämään käytännön kieltä omassa elämässään. Kertaamme peruskielioppia ja opimme kommunikoimaan monipuolisten harjoitusten avulla. Teemoina mm. yrityksen toiminta
ja yrityskulttuuri, online-viestintä, työnhaku, kansainvälinen viestintä ja matkailu.
Osallistumiseen tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen/tabletin/älypuhelimen. Sinun tulee pystyä tarvittaessa käyttämään laitteen mikrofonia ja kameraa. Huolehdithan, että laitteen äänentoisto toimii. Verkko-opetuksen alusta on Google Meet ja kurssille liitytään nettilinkin avulla. Ilmoita sähköpostiosoitteesi
kurssille osallistuaksesi. Ohjeet verkko-opetukseen ja linkin liittymiseen saat viimeistään 2 päivää ennen
opetuksen alkua.Ei opetusta 18.10. Taso 3-4.
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Kielet

Espanja
1207320 Hablamos espanol - espanja, verkkokurssi
Verkko-opetus
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 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 arkielämän
eri tilanteissa espanjaksi. Ei opetusta 20.10.
1207321 Hablamos espanol jatkokurssi - espanja, verkkokurssi
Verkko-opetus
8.9.–3.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 19.00–20.30, Marja Alaperä
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: De Viaje - matkailuespanjaa Kurssikuvaus samoin kuin yllä kurssissa 1207320. Ei opetusta
20.10.

Italia
1208221 La Bella Italia - Italian verkkokurssi
Verkko-opetus
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 19.00–20.30, Marina Tosi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Bella vista 1, kpl 5-9 Käytännön Italiaa ja kertausta. Jatketaan opiskelua ja opitaan käyttämään
kieltä helpoissa arkipäivän tilanteissa. Runsaasti suullisia harjoituksia. Tervetuloa mukaan! TASO 0-1.
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Kreikka
1298215 Kreikan alkeet verkossa
Verkko-opetus
10.9.–26.11.2022, 14.1.–1.4.2023 La 10.00–11.30, Elina Kakko-Delha
28 t, Kurssimaksu 30,00 €
Oppikirja on: ORISTE! Nykykreikan alkeiskurssi Oy Finn Lectura Ab, jonka jokainen tilaa verkosta itse.
Oheislukemistona käytetään: NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön fraasikirjaa. Fraasikirja ei pakollinen mutta hyödyllinen. Tämä kirja hankitaan opettajan kautta. Aloitamme kreikan kielen aakkosista.
Harjoittelemme lukemista ja kirjoittamista. Opettelemme tervehdykset ja kertomaan itsestä, ystävistä,
perheestä sekä lähiympäristöstä. Tutustumme kreikkalaiseen kulttuuriin jokapäiväisessä elämässä. Opetuspäivät lauantaisin klo.10.00–11.30. Syksyllä: 10.9., 24.9., 8.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. Keväällä:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 4.3., 18.3., 1.4. TASO 0.

Taitopajat ja erikoistekniikat
Kudonta
1147115 ”No waste” -Räsymatto kotikonstein, verkkokurssi, syksy
Verkko-opetus
17.11.–8.12.2022 To 17.30–20.00, Johanna Riepula
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Vanhat vaatteet tai puhki kuluneet tekstiilit eivät kuulu roskikseen, niistä saa ihania mattoja ja muita alustoja. Osallistu räsymattokurssille kotioloista etäyhteydellä. Kurssin aikana saat vinkit ja virikkeet erilaisiin
kotona valmistettaviin mattoihin, joihin et tarvitse kangaspuita. Tutustutaan mm. palmikkomattoihin käsin- tai koneommellen, erilaisiin tilkkumattoihin ja punottuihin mattoihin.

Tekstiilityö
1141231 Kudonta ABC, verkkokurssi, syksy, kevät, kesä
Verkko-opetus
26.8.–16.12.2022, 10.3.–16.6.2023 Pe 13.30–16.00, 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 lokakuussa opettelemme luomaan loimen. Joulukuussa pääsemme laittamaan loimen kangaspuihin ja etenemme kohti varsinaista kudontaa
Jokainen opiskelija hankkii sekä kustantaa tarvittavat työvälineet ja materiaalit itse. Opettaja ohjeistaa
kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä. Kurssin sisältö on suunniteltu niin, että työväline- ja materiaalikustannukset pystyy jakamaan 26.8.-21.10. väliselle ajanjaksolle.
Opetusta 26.8., 2.9., 21.10., 16.12., 10.3. 12.5., 26.5., 9.6. ja 16.6. Kurssilla käytävät sidokset ovat palttina,
toimikas ja ruusukas.
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1141132 Omat kirjokuviomallit, verkkokurssi, kevät Uusi kurssi!
Verkko-opetus
19.5.–14.6.2023 Ke ja Pe16.30–19.00, Taija Sillanpää
9 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tällä kurssilla opetellaan suunnittelemaan omat kirjokuviomallit ilmaisen tietokoneohjelman avulla. Taitoa voit hyödyntää joko perinteisissä ristipistokirjonnassa tai kirjoneuleissa. Ennen kurssin alkua saat ohjeet ilmaisohjelman lataamiseen laitteellesi. Ohjelma tulee olla laitteellasi ennen kurssin aloitusta. Opetuspäivät perjantaina 19.5. ja 2.6. sekä keskiviikkona 14.6.

Tietotekniikka
3401405 Ohjelmoinnin perusteet, etäopetus
Verkko-opetus
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 18.00–19.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla tutustutaan ohjelmointiin kuuluviin keskeisimpiin toimintoihin ja mikro-ohjaimen ohjelmoinnin
perusteisiin. Mikro-ohjain on pienikokoinen ja edullinen tietokone, jonka toimintaa voi ohjelmoida 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 et tarvitse muita laitteita. Jatkossa on hyvä hankkia oma, 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 harjoittelun takaamiseksi. Kurssille osallistumista varten tarvitset tietokoneen ja toimivan internet-yhteyden sekä web-kameran ja mikrofonin.
3401415 Ota iPhone/iPad hyötykäyttöön, etäopetus
Verkko-opetus
3.11.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
36 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla opitaan älypuhelimen/taulutietokoneen (tabletin) monipuolista käyttöä. Keskeisenä sisältönä
on sähköiset asiointipalvelut ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautumisen ja tietoturvan merkitys.
Kurssilla opitaan myös laitteen käyttöä kuvaamisessa ja kuvien muokkaamisessa sekä pilvipalveluiden
hyödyntäminen kuvien tallentamisessa sekä opitaan sähköpostin ja esimerkiksi WhatsApin käyttöä sähköisessä viestinnässä. Lisäksi kurssilla tutustutaan laitteen ominaisuuksiin ja perusasetusten 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 käytettävissä tietokone ja toimiva internet-yhteys sekä älypuhelin tai/ja taulutietokone, joko iPad tai iPhone (tai
molemmat).
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3401413 Tietokoneen käyttötaito, kertaus- ja jatkokurssi, etäopetus
Verkko-opetus
4.11.–1.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
36 t, Kurssimaksu 40,00 €
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 tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien hyödyllisiä ominaisuuksia. Tekstinkäsittelyssä opitaan mm. erilaisia asiakirjoihin liittyviä asetteluja ja muotoiluja sekä kuvien ja taulukoiden lisääminen. Taulukkolaskentaohjelman 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, tietokoneen 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).
3401414 Älylaitteen käytön kertaus- ja jatkokurssi, etäopetus
Verkko-opetus
4.11.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 12.00–13.30, Pekka Harjuniemi
36 t, Kurssimaksu 40,00 €
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. Erityisistä mobiilisovelluksista käsitellään salasanojen hallintaohjelman ja virusten torjuntaohjelmien käyttöä. 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 peruskurssille - 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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Yksilösoitinopetus löytyy koko lukuvuoden kestävien kurssien alta.

Bändit, orkesterit ja lauluryhmät
1002201 Bändikerho, Tervola
Tervolan kunnanviraston bänditila, Keskustie 81
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 16.30–18.00, Tuomo Jakku
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Kiinnostaako soittaminen bändissä? Nyt on aika perustaa bändi ja alkaa soittamaan porukalla. On hyvä,
jos osaat jollain soittimella aivan perusteet niin päästään heti soittamaan ja laulamaan porukalla. Kurssilla soitetaan erityylistä bändimusiikkia, mutta ohjelmisto muotoillaan osallistujien kiinnostuksien ja
harjaantumisen mukaan. Kappaleet harjoitellaan nuottien ja/tai äänitteiden avulla. Kokemus bändissä
soittamisesta ja nuoteista soittamisen taito on eduksi mutta ei välttämätön. Ei opetusta 17.10.
1002301 Bändipaja, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 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 viikolla 18.10. ja 7.3. .
1001105 Nuorten lauluryhmä, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 15.00–17.30, Ivan Ivanov
78 t, Kurssimaksu 32,00 €
Tarkoitettu 13-16 vuotiaille. Ohjelmisto sisältää suomalaisia kansanlauluja sekä poprock- että viihdemusiikkia. Ei opetusta 17.10.
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1002102 Nuorten orkesteri, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 15.00–16.30, Ivan Ivanov
52 t, Kurssimaksu 50,00 €, Alle 16 v. kurssimaksu 25,00 €
Ohjelmisto sisältää suomalaisia kansanlauluja sekä poprock- että viihdemusiikkia. Yli 16-vuotiaiden kurssimaksu 50 €. Ei opetusta 20.10.

Kuvataidekoulun alta löytyvät kuvataidekoulun kurssit lapsille

Lasten ja nuorten keramiikka
1034101 Keramiikkaa lapsille ja nuorille, syksy, Keminmaa
Lassilan koulu / Tekninen työ, Koulutie 2
6.9.–29.11.2022 Ti 16.30–18.00, Anne Anttila
24 t, Kurssi- ja polttomaksu 39,00 €
Vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. Valmistetaan työt kunkin
oman mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Materiaalikulut kulutuksen mukaan laskutetaan kurssin päätyttyä. Ei opetusta 18.10.
1034103 Lasten keramiikka joulupaja, syksy, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
30.10.–27.11.2022 Su 12.00–14.00, Anne Anttila
13,35 t, Kurssi- ja polttomaksu 31,50 €
Lasten oma jouluinen keramiikkapaja. Opetuspäivät: 30.10., 6.11. ja 13.11.2022. Töiden luovutus
27.11.2022 klo 12.00 - 13.00. Kurssilla valmistamme käsin rakentaen jouluksi tonttuja, enkeleitä ja joulukoristeita. Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Tule rohkeasti mukaan, tehdään joulu yhdessä. Viimeinen ilm. päivä 30.10.2022.
1034302 Lasten syksyinen keramiikkapaja, syksy, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
11.9.–2.10.2022 Su 12.00–14.00, Anne Anttila
9,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 31,50 €
Lasten keramiikka kurssilla hyödynnämme luonnosta lehtiä, jotka painetaan saveen kuvion saamiseksi.
Valmistetaan pikku kulhoja, koristeita ym. oman mieltymyksen mukaan. Opetuspäivät su 11.9. klo 12-14,
su 18.9 klo 12-14 ja su 25.9. klo 12-14. Valmiit työt luovutetaan su 2.10 klo 12-13. Raakapoltetut työt lasitetaan, opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Ilmoittaudu viimeistään 28.8.
1034105 Syksyinen Lasten ja nuorten keramiikkapaja, syksy, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
8.–29.10.2022 La 12.00–14.30, Anne Anttila
10,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 31,50 €
Opetuspäivät lauantaisin 8.10, 15.10, 22.10. klo 12.00-14.00 ja ja 29.10. klo 12.00-14.00 luovutetaan
valmiit työt. Kurssilla hyödynnetään luonnon materiaaleja, lehtiä ja kukkia, jotka painetaan saveen kuvion saamiseksi. Voit valmistaa pieniä kuppeja, lautasia, tauluja ym. kunkin oman mieltymyksen mukaan.
Opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan
teosta ei tarvitse olla. Viimeinen ilm. päivä 18.9.2022. Tervetuloa mukaan!
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1034102 Keramiikkaa lapsille ja nuorille, kevät, Keminmaa
Lassilan koulu, keramiikka, Koulutie 2
10.1.–11.4.2023 Ti 16.30–18.00, Anne Anttila
26 t, Kurssi- ja polttomaksu 39,00 €
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. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta 7.3. Viimeinen ilm. päivä 5.1.2023.
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1034104 Keramiikkaa pääsiäiseen lapset ja nuoret, kevät, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
12.3.–2.4.2023 Su 12.00–14.00, Anne Anttila
8 t, Kurssi- ja polttomaksu 31,50 €
Valmistetaan pääsiäiseksi tipuja, kukkoja, kanamunan kuoria rairuoholle ym. käsin rakentaen eri tekniikoita käyttäen. Raakapoltetut työt lasitetaan. Opetuspäivät 12.3., 19.3. ja 26.3., kolme sunnuntaita klo
12 - 14. Valmiit työt luovutetaan 2.4. klo 12.00-13.00. Opettaja tilaa saven, materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Viim. ilmoittautumispäivä 26.2.2023.

Lasten ja nuorten kotitalous

8102401 Kokkikerho 9-12 v., Kemi
Syväkankaan koulun kotitalousluokka, Kulmatie 7
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 16.00–18.30, Erika Mäkikallio
86,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi on suunnattu 9-12- vuotiaille. Valmistetaan helppoja välipaloja ja leivonnaisia. Samalla opetellaan
käyttämään erilaisia keittiövälineitä ja koneita unohtamatta keittiöhygieniaa. Sisäkengät ja esiliina olisi
hyvä ottaa mukaan. Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautuessa. EI opetusta 17.10. Materiaalit
laskutetaan kulujen mukaan lukukauden päätteeksi.
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8102121 Kokkikerho 9–12 v., Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, kotitalousluokka, Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 16.00–18.30, Erika Mäkikallio
86,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi on suunnattu 9-12- vuotiaille. Valmistetaan helppoja välipaloja ja leivonnaisia. Samalla opetellaan
käyttämään erilaisia keittiövälineitä ja koneita, unohtamatta keittiöhygieniaa. Sisäkengät ja esiliina olisi
hyvä ottaa mukaan. Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautuessa. Ei opetusta 18.10. Materiaalit
laskutetaan kulujen mukaan lukukauden päätteeksi.

Lasten ja nuorten kädentaidot
1034401 Kuvistiistai 7-13 v., Kemi
Syväkankaan koulu, lk. C 111, Kulmatie 7
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.00–18.30, Heidi Siirilä
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Tehdään maalauksia, piirustuksia ja kolmiulotteisia teoksia. Piirustustekniikan opettelua ja rohkaisua
omatoimiseen taiteen tekemiseen. Ei opetusta 18.10. Lukuvuoden materiaalimaksu 25 €.
1140401 Kädentaitokerho 6–9 v., Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 18.00–19.30, Arja
Karplund
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Opetellaan monipuolisesti eri kädentaitotekniikoita pehmeillä ja kovilla materiaaleilla, mm., kankaankuviointi, huovutus, mosaiikki, helmi- ja lankatyöt. Tavoitteena on herättää innostus kädentaitoihin ja antaa valmiuksia itsenäiseen,
luovaan työskentelyyn. Ei opetusta 19.10. Lukuvuoden materiaalimaksu 25 €.
1140402 Kädentaitokerho 10–15 v., Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 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 19.10. Lukuvuoden materiaalimaksu 25 €.
1140301 Lasten kässäkerho 7- 12 v., Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.00–18.00, Arola Riitta
69,32 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. Kurssin materiaalit luonnosta, kierrättämällä ja osan materiaaleista voi ostaa myös opettajalta.
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1034402 Taidetorstai 7–13 v., Kemi
Syväkankaan koulu, lk C 111, Kulmatie 7
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.00–18.30, Heidi Siirilä
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Taidetta ja kädentaitoja vaihtelevia materiaaleja käyttäen. Ei opetusta 20.10. Lukuvuoden materiaalimaksu 25 €.

Lasten ja nuorten liikunta
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1140411 Lasten- ja nuorten kesäkädentaitopaja, kesä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 308, Marina Takalon katu 3
5.–8.6.2023 Ma – To 10.00–15.00, Arja Karplund
24 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssin sisältö ilmoitetaan myöhemmin. Kurssimaksun lisäksi tulee materiaalimaksu n. 13 €.

8001404 Akrobatia, alkeet, 9–11 v., Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.00–17.00, Laura Nuuttila
34,62 t Kurssimaksu 24,00 €
Aloitamme kehonhallinnasta ja kuperkeikoista. Pikkuhiljaa nousemme kohti mm. käsilläseisontaa. Kurssi kehittää lapsen kehonhallintaa, koordinaatiokykyä, tasapainoa, joustavuutta, kuntoa ja keskittymistä.
Tuntiin sisältyy aina lämmittely ja lapset harjoittelevat akrobatian eri osa-alueita kimmoisalla Air Trackilmapatjalla. Akrobatian alkeet on kilpailusta vapaa ja energiaa täynnä! Harjoittelemme paljain jaloin /
voimistelutossuilla. Ei opetusta 20.10. ja 9.3.
8001405 Akrobatia, jatkoryhmä 7–9 v., Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 15.00–16.00, Laura Nuuttila
34,62 t Kurssimaksu 24,00 €
Jatkamme alkeisryhmässä opittujen taitojen harjoittelemista, kehonhallintaa ja kuperkeikkoja. Pikkuhiljaa nousemme kohti mm. käsilläseisontaa. Kurssi kehittää lapsen kehonhallintaa, koordinaatiokykyä, tasapainoa, joustavuutta, kuntoa ja keskittymistä. 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 20.10.
8001304 Lasten tanssiliikunta, 6–9-vuotiaille, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–1.12.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 18.00–18.45, Johanna Aaltonen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tanssi on lapselle riemukas ja monipuolinen harrastus, joka kehittää liikunnallisia valmiuksia. Ryhmässä
toimiminen opettaa myös sosiaalisia taitoja. Reipas meno ja punaiset posket kuuluvat tässä ryhmässä
asiaan ja iloinen mieli on tavoitteista tärkein! Ei opetusta 8.3.
8001401 Liikuntakerho 7–8 v., Kemi
Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.00–18.00, Henna Nikkilä
34,62 t, Kurssimaksu 24,00 €
Lasten monilajinen liikuntakerho, jossa liikutaan ja leikitään kannustavassa ilmapiirissä eri liikuntalajeihin
tutustumalla, sekä harjoittelemalla perusliikuntaa, yhdistelemällä eri teemoja ja jo opittuja asioita. Mukaan tarvitset juomapullon ja sisätossut/sisäkengät ja reipasta mieltä!
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8001402 Liikuntakerho 9–10 v Kemi
Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 18.15–19.15, Henna Nikkilä
34,62 t, Kurssimaksu 24,00 €
Lasten monilajinen liikuntakerho, jossa liikutaan ja leikitään kannustavassa ilmapiirissä eri liikuntalajeihin
tutustumalla, sekä harjoittelemalla perusliikuntaa, yhdistelemällä eri teemoja ja jo opittuja asioita. Mukaan tarvitset juomapullon ja sisätossut/sisäkengät ja reipasta mieltä!
8001201 Liikun ja leikin, 5–6 v., Tervola
Lapinniemen päiväkoti, Päiväkodintie 10
7.9.–30.11.2022, 1.1.–19.4.2023 Ke 17.00–17.45, Sannariikka Kaiharju
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla keskitytään leikkimieliseen liikunnan harrastamiseen. Ohjelmassa on monipuolisesti erilaisia liikunnallisia leikkejä, temppuratoja ja muuta ohjattua toimintaa. Sopii hyvin ensimmäiseksi liikuntaharrastukseksi. Ei opetusta 19.10.
8001102 Nuorten kuntonyrkkeily, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.00–17.30, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Nuorten kuntonyrkkeily on tarkoitettu 9–16-vuotiaille. Kuntonyrkkeily on hauska, tehokas ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti kaikkien kunnon osa-alueiden (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus) kehittämiseen. Lisäksi kuntonyrkkeily on loistava tapa rentoutua 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 kunnon kehittymisen myötä kuntonyrkkeily kehittää myös psyykkistä kuntoa ja kasvattaa itseluottamusta.
Kuntonyrkkeily ohjatuilla tunneilla tai kaveriporukassa tarjoaa myös mukavia sosiaalisia kanssakäymisiä.
Mukaan tarvitsee vain sisäliikuntavarustuksen. Kurssimaksu yli 16-vuotiailta 50 euroa. Ei opetusta 20.10.
8001203 Pallotellen, 7–9 v., Tervola Uusi kurssi!
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
7.9.–30.11.2022, 1.1.–19.4.2023 Ke 18.15–19.00, Sannariikka Kaiharju
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla keskitytään leikkimieliseen liikkumiseen ja pallopeleihin. Ohjelmassa paljon erilaisia liikunnallisia
leikkejä ja monipuolisia pallopelejä lasten toiveiden pohjalta. Ei opetusta 19.10.
8001301 Rohkea liikkuja, 4–6 v., Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 17.15–18.00, Johanna Aaltonen
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 6.3.
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Lasten ja nuorten luonto ja ympäristö

6105301 Eräkurssi 9–13 v., Simo Uusi kurssi!
Malininkankaan toimintakeskus, Pohjoispuolentie 57
11.8.–1.9.2022 To 18.00–20.00, Heli Kinnunen
8 t, Kurssimaksu 24,00 €
Eräkurssi 9–13-vuotiaille nuorille. Eräkurssilla tutustutaan ampumaradalla turvalliseen aseenkäsittelyyn,
erilaisiin aseisiin ja ammuntaan sekä ensimmäisellä kerralla harjoitellaan ampumista laseraseella. Kurssin
yhdellä kokoontumiskerralla tutustutaan erilaisiin metsästysmuotoihin ja metsästyskoiriin. Kurssin viimeisellä kerralla harjoitellaan sekä tulen tekoa että kompassin käyttöä. Opetus tapahtuu ulkona, joten
huolehdi säänmukaiset varusteet. Simon riistanhoitoyhdistys hankkii kurssilaisille kompassit ja huolehtii
ammuntaan liittyvistä tarvikkeiden hankinnasta. 11.8. ryhmä kokoontuu Simon pirtillä. Muut kokoontumiset ovat Simon toimintakeskuksessa Malinissa.
6105282 Riista- ja kalakurssi, 9–12 v., syksy, Tervola
Maasto
23.8.–13.9.2022 Ti ja Ke 17.00–18.30, Ville Viitanen
10 t Kurssimaksu 24,00 €
Yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Kurssilla tutustaan erilaisiin riistan elinympäristöihin ja tutkitaan mm. majavan asuinpaikkaa. Ampumaradalla opetellaan turvallista metsästysaseen
käyttöä ja harjoitellaan ampumista riistatauluihin. Kemijoella käymme opettelemassa verkkokalastusta
ja muistutamme turvallisista vesillä liikkumisohjeista. Lopuksi pääsemme paikallisen metsästysseuran
luokse tutustamaan eri riistalajien käsittelyyn. Opetus tapahtuu ulkona, joten huolehdi säänmukaiset
varusteet. Tervolan riistanhoitoyhdistys kustantaa osallistujille omat pelastusliivit. Ensimmäinen kokoontuminen Kolopetäjäntie 500, 95330 Tervola.
6105283 Riista- ja kalakurssi, 9- 12 v., kevät, Tervola
Maasto
31.1.–28.2.2023 Ti 17.00–18.30, Ville Viitanen
10 t Kurssimaksu 24,00 €
Yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Kurssilla opiskellaan riista- ja kalalajeja, perustetaan riistanruokinta sekä asennetaan riistakamera. Käymme tutustumassa talviverkkokalastukseen ja
opettelemme riistankäsittelyä mm. pienpetojen nyljentää. Rakennamme myös telkän- ja pöllönpönttöjä,
jotka viemme yhdessä maastoon. Opetus tapahtuu ulkona, joten huolehdi säänmukaiset varusteet. Tervolan riistanhoitoyhdistys kustantaa osallistujille omat jäänaskalit.
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Lasten ja nuorten sirkus
1102201 Sirkuskoulu 3-4 v., Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
11.9.–4.12.2022, 8.1.–23.4.2023 Su 11.15–12.15, Sebastian Harpela
34,62 t Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toimintaa
yhdessä. Ei opetusta 23.10.
1102202 Sirkuskoulu 5-7 v., Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
11.9.–4.12.2022, 8.1.–23.4.2023 Su 12.30–13.30, Sebastian Harpela
34,62 t Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toimintaa
yhdessä. Ei opetusta 23.10.
1102203 Sirkuskoulu 8-10 v., Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
11.9.–4.12.2022, 8.1.–23.4.2023 Su 13.30–14.30, Sebastian Harpela
34,62 t Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toimintaa
yhdessä. Ei opetusta 23.10.
1102302 Sirkuskoulu 5-7 v., Simo Uusi kurssi!
Maksniemen koulu, Siikatie 5
10.9.–3.12.2022, 14.1.–29.4.2023 La 12.00–13.00, Sebastian Harpela
34,62 t Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toimintaa
yhdessä. Ei opetusta 22.10.
1102303 Sirkuskoulu 8-10 v., Simo Uusi kurssi!
Maksniemen koulu, Siikatie 5
10.9.–26.11.2022, 14.1.–29.4.2023 La 13.00–14.00, Sebastian Harpela
34,62 t Kurssimaksu 35,00 €
Luvassa oppia akrobatiassa ja jongleerauksessa. Sirkuskoulu tarjoaa hulvatonta ja hikoiluttavaa toimintaa
yhdessä. Ei opetusta 22.10.

Lasten ja nuorten tanssit
1151402 Luova lastentanssi 5-6-vuotiaat, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.45–18.30, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla tutustumme tanssiin luovasti ja harjoittelemme lyhyitä koreografioita. Keskitymme vahvistamaan lapsen perusliikuntataitoja ja leikimme tanssileikkejä. Ei opetusta 19.10.
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1151404 Showtanssi 13-15-vuotiaat, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 19.15–20.00, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla opiskelemme showtanssia monipuolisesti ja vahvistetaan tanssi-ilmaisua. Tunneilla teemme koreografioita ja harjoittelemme myös esiintymistä. Tunnille mukaan vesipullo ja liikuntaan sopivat vaatteet. Ei opetusta 19.10.

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT

1151403 Showtanssi 8-12-vuotiaat, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 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 19.10.

1151401 Tanssikerho 4-vuotiaat, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.00–17.45, Tatja Hirvenmäki
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
Tutustumme tanssiin monipuolisesti ja keskitymme vahvistamaan lapsen perusliikuntataitoja. Harjoittelemme pieniä koreografioita ja leikimme tanssileikkejä. Tunnille mukaan tossut ja vesipullo. Ei opetusta
19.10.

Lasten ja nuorten teatteri
1102401 Teatteri 7-9-vuotiaat, Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
15.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 14.45–15.45, Tatja Hirvenmäki
34,63 t Kurssimaksu 24,00 €
Teatterikurssilla tutustutaan laaja-alaisesti teatteri-ilmaisuun. Pääpaino on improvisaatiossa ja näyttelijäntyössä. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on kurssin keskiössä. Ei opetusta
20.10.
1102402 Teatteri 10-12 vuotiaat, Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 15.00–16.30, Tatja Hirvenmäki
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla tutustutaan teatteri- ilmaisuun laaja-alaisesti. Näyttelijäntyö, improvisaatio ja kohtausharjoittelu
tulevat kurssin aikana tutuiksi. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on kurssin keskiössä. Ei opetusta 19.10.
1102403 Teatteri 13-15-vuotiaat, Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
15.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 16.00–17.30, Tatja Hirvenmäki
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Teatterikurssilla tutustutaan laaja-alaisesti teatteri-ilmaisuun. Pääpaino opetuksessa on improvisaatiossa ja näyttelijäntyössä. Ilmaisun ilo ja oppilaan oman luovuuden vahvistaminen on kurssin keskiössä. Ei
opetusta 20.10.
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PERHEKURSSIT

PERHEKURSSIT - HARRASTA YHDESSÄ LAPSEN KANSSA
1034142 Aurinkovärjäys -Kuvataidepaja, Aikuinen-lapsiryhmäopetus, Keminmaa
Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
10.–11.6.2023 La 10.00–16.45, Su 10.00–12.00, Kaija Saario
10,67 t, Kurssimaksu aikuinen ja yksi lapsi 27,00 € tai aikuinen ja kaksi lasta 40,00 €
Kurssi soveltuu lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Kurssilla värjäämme kangasta auringon avulla, materiaalit paikanpäältä. Uskomattoman kaunis lopputulos! Ilmoittaudu ryhmään aikuisen nimellä ja ilmoita
osallistuvien lasten määrä. Tervetuloa mukaan. Osallistujille sähköposti oheistarvikkeista ja ohjelmasta.
Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan.
1034403 Kuvataidepaja Perhepottu, Aikuinen-lapsiryhmäopetus, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, Kirjasto / Tuulenpesä, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.00–18.30, Kaija Saario
52 t, Kurssimaksu aikuinen ja yksi lapsi 50,00 € tai aikuinen ja kaksi lasta 75,00 €
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 20.10. Mahdollinen materiaalimaksu n. 15 €/lukuvuosi.
1034140 Kuvataidepaja Perhepottu, Aikuinen-lapsiryhmäopetus, Keminmaa Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.15–19.45, Kaija Saario
52 t, Kurssimaksu aikuinen ja yksi lapsi 50,00 € tai aikuinen ja kaksi lasta 75,00 €
Kuvataidepaja soveltuu yli 2 -vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Yhdessä tekemisen riemua, väriä
ja iloa, maalaten, muovaillen ja rakentaen. Ilmoittaudu ryhmään aikuisen nimellä ja ilmoita osallistuvien
lasten määrä. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 18.10. Mahdollinen materiaalimaksu n. 15 €/lukuvuosi.
1034141 Käsintehty paperi -kuvataidepaja, Aikuinen-lapsiryhmäopetus, Keminmaa Uusi kurssi!
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
27.–28.5.2023 La 10.00–16.45, Su 10.00–12.00, Kaija Saario
10,67 t Kurssimaksu aikuinen ja yksi lapsi27,00 € tai aikuinen ja kaksi lasta 40,00 €
Kurssi soveltuu lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Kurssilla valmistamme ja kuvioimme paperia (mm. vesileimalla). Tarvikkeet paikanpäältä. Tervetuloa mukaan! Osallistujille sähköposti oheistarvikkeista ja ohjelmasta.
8001461 Vanhempi ja vauva -jumppa (3-12kk),
Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 1.1.–20.4.2023 To 9.00–9.45,
Saija-Riitta Rissanen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
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 20.10.
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HISTORIA, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA
Historia ja perinnetieto
1301421 Kivikon muistot talteen, Kemi
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 Ma 18.00–19.30,
Matti Ylipiessa
26 t, Ei kurssimaksua
Kivikko on ollut Kemin värikkäintä kulmaa, mutta siitä on vain vähän pantu paperille. Ryhmässä
kerätään 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.

HISTORIA, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA

KOKO LUKUVUODEN KESTÄVÄT KURSSIT

Yhteiskunnalliset aineet
1306403 Hyvän mielen kerho, Kemi
Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 13.00–15.00, Vuokko Kääriäinen
69 t, Kurssimaksu 60,00 €
Keskusteluja ja alustuksia ajankohtaisista yksilöä ja yhteiskuntaa koskevista aiheista. Vierailevien asiantuntijoiden esitelmiä, teatteri- ja tutustumiskäyntejä. Iloista yhdessäoloa. Ei opetusta 20.10 ja 9.3.
1306401 Naisten yhteiskunnallinen opintopiiri, Kemi
Hepolan koulu, Satamalehdontie 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 16.30–18.30, Vuokko Kääriäinen
69 t, Kurssimaksu 60,00 €
Keskustelua ja alustuksia naisia kiinnostavista yhteiskuntaa ja perhettä koskevista aiheista. Vierailevia
luennoitsijoita, teatteri- ja tutustumiskäyntejä. Mahdollisesti opintomatka keväällä. Iloista yhdessäoloa.
Ei opetusta 18.10. ja 7.3.

Muu opetus, kasvatus ja koulutus
2198401 Urheilutietäjät, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, Kirjaston opintosali, 2. krs, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 15.00–16.30, Seppo Suopajärvi
52 t, Kurssimaksu 45,00 €
Urheilutietäjät kisaavat leikkimielisesti viikoittain parhaan urheilutietäjän tittelistä. Tarkoitettu kokeneemmalle, urheilua ja sen taustoja, historiaa ja tietoutta jo aiemmin ahmineille aikuiselle. Toki ukin tai
mummin apuna voi olla nuorempiakin tulevia tietäjiä. Ei opetusta 15.11.

53

KAUNEUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KAUNEUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI
8002124 Virkistävää toimintaa arkeen, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 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 ja pieniä liikuntatuokioita sekä tavoitteena on kokonaisvaltainen
hyvinvointi ja uusien asioiden oppiminen. Ei opetusta 21.9.
8002203 Virkistävää toimintaa arkeen, Tervola
Nuorisotila, Tervola, Keskustie 90
6.9.–29.11.2022, 9.1.–18.4.2023 Ti 10.00–11.30, Hilkka Rantamölö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Avointa keskustelua ja pohdintaa viikon teemoista ja ajankohtaisista asioista. Tehdään muistia vahvistavia
tehtäviä sekä pieniä liikuntatuokioita. Tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja uusien asioiden
oppiminen. Ei opetusta 20.9.
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Jooga
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8011401 Aamujooga A, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 8.30–10.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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 joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta. Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 17.10.
8011105 Aamujooga B, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
9.9.–9.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 9.00–10.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Lempeän voimakasta Hatha-joogaa kaikille omasta hyvinvoinnistaan 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. Tervetuloa kaikenikäiset joogasta kiinnostuneet! Kurssi toteutetaan
tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 14.10. ja 21.10.
8011410 Astangajooga aloitus, lyhytkurssi, Kemi Uusi kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
19.–21.8.2022 Pe 17.30–19.00, La 10.00–11.30, Su 10.00–11.30, Jari Yliherva
6 t, Kurssimaksu 24,00 €
Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka vahvistaa ja notkeuttaa kehoa sekä
parantaa tasapainoa. Kurssilla tutustutaan Astangajoogaan ja opetellaan alkeissarja, joka on hyvä harjoitus kotona tehtäväksi. Kurssi on myös hyvä pohja, jos olet aloittamassa Astangajoogan viikkotunneilla
ilman aikaisempaa kokemusta. Sopii myös aiemmin jooganneille kertauksena.

8011412 Astangajooga jatko, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
4.9.–27.11.2022, 8.1.–23.4.2023 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. ja 2. sarjan asanoita. Kurssi on tarkoitettu
aiemmin astangajoogaa harrastaneille. Ei opetusta 23.10.
8011118 Astangajooga, Keminmaa
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 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 opiskellaan rauhalliseen tahtiin astangajoogan 1. sarjaa. Vaikeimmista asanoista opetellaan myös helpotetut versiot. Uusia asanoita lisätään sarjaan kurssilaisten edistymisen tahtiin. Ei opetusta 18.10.

KEHONHALLINTA JA RENTOUTUMINEN

8011411 Astangajooga, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
4.9.–27.11.2022, 8.1.–23.4.2023 Su 16.00–17.30,
Jari Yliherva
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen jooga, joka
vahvistaa ja notkeuttaa kehoa sekä parantaa tasapainoa. Kurssilla opiskellaan rauhalliseen tahtiin
astangajoogan 1. sarjaa. Vaikeimmista asanoista
opetellaan myös helpotetut versiot. Uusia asanoita
lisätään sarjaan kurssilaisten edistymisen tahtiin. Ei
opetusta 23.10.

8011110 Flow Yoga Power, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 19.00–20.30, Laura Lipponen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Toiminnallinen lihaskuntopainotteinen voimajoogatunti. Lisää voimaa, kestävyyttä, tasapainoa, elastisuutta ja elämän iloa. Harjoitellaan myös kurssin edetessä haastavampia asanoita. Tunnille mukaan joogamatto.
8011112 Flow Yoga, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 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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8011113 Flow Yoga stretch, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 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.
8011408 Harmonisoivaa joogaa, hybridi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 12.00–13.30, Elina Kakko
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kehoa elävöittävien rauhallisten liikesarjojen ja vahvistavien asanoiden myötä voit kokea kokonaisvaltaisen 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. Jos olet
mukana vain verkko-opetuksessa, kirjoita tieto kenttään Lisätietoa järjestäjille. Ei opetusta 21.10.
8011102 Jooga alkeet A, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.30–19.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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! Tarkoitettu aloittelijoille tai joogaa aikaisemmin harrastaneille. Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 17.10.
8011103 Jooga jatko A, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 19.05–20.35, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha-joogaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta.
Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 17.10.
8011104 Jooga jatko B, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.00–18.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha-joogaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta.
Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 20.10.
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8011311 Jooga, Maksniemi, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 16.30–18.00, 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
edellytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista hengitystä seuraavista fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja mukava asu. Ei opetusta 24.10.
8011312 Jooga, Toivon Tupa, Simo
Simon asema, Toivon tupa, (vanha kirjasto), Simontie 1
5.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.30–20.00, 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
edellytystensä mukaisesti. Joogaharjoitus koostuu luonnollisista hengitystä seuraavista fyysisistä harjoituksista sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksista. Mukaan alusta ja mukava asu. Ei opetusta 24.10.
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8011108 Joogaa kaikille, Keminmaa Uusi kurssi!
Seurala, Liedakkala, Rovaniementie 763
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 11.45–13.15, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tämä ryhmä sopii kaikenikäisille, -kuntoisille ja -muotoisille. Etenemme lempeästi jokaisen omaa ainutlaatuista kehoa kunnioittaen. Asentojen lisäksi harjoittelemme meditaatiota, mantroja, mudria ja hengitystekniikoita sekä tutustumme joogafilosofiaan. Tekonivelet, liikuntarajoitteet tai ylipaino eivät ole
este kurssille osallistumiselle, päinvastoin. Ota tarvittaessa avustaja (ilmaiseksi) mukaan. Ota mukaan
jooga-alusta, tyyny sekä peitto. Käytämme myös joogapalikoita (2-4kpl) mukavan asennon löytämiseksi.
Joogapalikoita voi ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Jos lattialla työskentely on liian haasteellista,
voit tuoda myös oman matkahoitopöydän. Ei opetusta 21.10.

8011402 Jooga alkeet, Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.30–20.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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! Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 18.10.
8011403 Jooga jatko, Kemi
Kivikon koulu, liikuntasali, Kiveliönkatu 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.00–18.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kaikenikäisille joogaa aiemmin harrastaneille suunnattu joogaryhmä. Vahvistava ja hoitava Hatha -joogaharjoitus luonnollisen hengityksen rytmissä. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta.
Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 18.10.
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8011415 Jooga Multi Style, Kemi Uusi kurssi!
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 18.00–19.30, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tämä kurssi on mukava sekoitus joogan eri tyylejä. Otamme vaikutteitta mm. hathasta, valkoisesta tantrasta, ashtangasta sekä kudaliini ja yin joogasta. Teemme välillä myös vinyasa, power ja core harjoituksia sekä opettelemme mantroja, mudria, hengitystekniikoita ja meditaatiota. Ota mukaan jooga-alusta,
joogavyö/kaulahuivi, tyyny sekä peitto. Tarvittaessa käytämme joogapalikoita (1-4kpl) mukavan asennon
löytämiseksi. Joogapalikoita voi ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Ei opetusta 20.10.
8011417 Karma-jooga, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 15.30–17.00, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Jumittaako muutos? Onko mielessä pieni askel, kokonainen elämäntaparemontti tai vain särmien hiominen? Karma-jooga johdattaa sinut pienin askelin arjen konkreettisiin tekoihin ja kohti uutta elämäntapaa,
jossa hyvinvointi ja onnellisuus ovat läsnä. Tällä kurssilla keskitytään joogan voimaan muutosprosessin
tukena. Sukellamme syvemmälle joogafilosofiaan ja teemme helppoja fyysisiä harjoituksia. Opettelemme rentoutumaan ja voimaantumaan meditaation, mantrojen, mudrien ja hengitysharjoitusten avulla.
Ota mukaan joogamatto, tyyny sekä peitto. Käytämme myös joogapalikoita (2-4kpl) mukavan asennon
löytämiseksi. Joogapalikoita voit ostaa esim. supermarketista (5-10e/kpl). Ei opetusta 21.10.
8011419 Kokonaisvaltainen jooga, Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
4.10.–29.11.2022, 10.1.–6.6.2023 Ti 17.00–18.00, Aini Venepalo
40 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla harjoittelemme joogaa kokonaisvaltaisesti. Etenemme hitaasti ja rauhallisesti. Liikkeet ovat yksinkertaisia ja siirrymme vähitellen vaikeampiin harjoituksiin. Aiempaa jooga-kokemusta ei tarvita. Kurssi
on tarkoitettu aloittelijoille. Tämä kurssi toteutetaan jooga ohjaajan harjoittelutyönä.
8011203 Lempeää joogaa, Tervola Uusi kurssi!
Mattisen koulu, Opintie 14
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 19.00–20.30, Sirpa Vuokila
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvinvoinnista 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.
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8011407 Mediyoga, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 9.15–10.45, Tuija Rantamaa
50 t, Kurssimaksu 45,00 €
Tehdään kaikille sopivia yksinkertaisia, rauhallisia mutta tehokkaita fyysisiä liikkeitä yhdistettynä hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. Opitaan käyttämään omia voimavaroja oikein, luodaan sisäistä tasapainoa, ehkäistään stressiä ja vahvistetaan omaa vastustuskykyä sairauksia vastaan. Harjoittelussa keskitytään vain itseensä ja työskennellään omista lähtökohdista. Liikkeet voi tehdä istualtaan tai
makuultaan. Mukaan juomapullo, alusta, huopa ja väljät vaatteet. Myös aloittelijat voivat tulla mukaan.
Ei opetusta 18.10. ja 25.10.
8011107 Mediyoga, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
7.9.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 10.00–11.30, 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, luodaan sisäistä tasapainoa, ehkäistään stressiä ja vahvistetaan omaa vastustuskykyä sairauksia vastaan. Harjoittelussa 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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8011413 Meditatiivinen jooga, Kemi Uusi kurssi!
Kivikon päiväkoti, liikuntasali, Sammonkatu 1
21.9.–30.11.2022, 1.1.–29.3.2023 Ke 17.30–19.00, Matti Koskenranta
44 t, Kurssimaksu 43,00 €
Tehdään tavanomaisia joogaliikkeitä ja -sarjoja, mutta tavallista hitaammassa rytmissä ja hengitykseen
keskittyen. Huomioidaan pysähtymisten ja taukojen merkitys. Sopii joogaa aikaisemmin harrastaneille.

8011202 Päiväjooga, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 14.00–15.30, Sirpa Vuokila
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Jooga kokonaisvaltaisena itsensä kehittämismenetelmänä sopii kaikille omasta terveydestä, hyvinvoinnista 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.
8011416 Selkä-jooga, Kemi
Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 13.45–15.15, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tässä ryhmässä keskitymme selän hyvinvointiin ja vahvistamiseen joogan avulla. Jäykkyys ja liikerajoitteet
eivät haittaa, vaan opimme toimimaan oman kehon/selän ehdoilla. Teemme helppoja fyysisiä harjoitteita, opimme rentouttamaan kehon ja mielen sekä kehitämme metodeja kipuja helpottamaan. Asentojen lisäksi käytämme apuna meditaatiota, mantroja, mudria ja hengitysharjoituksia sekä joogafilosofiaa.
Perehdymme myös palautumiseen ja parannamme edellytyksiä hyvään lepoon haasteista huolimatta.
Ryhmä sopii myös rintalastan avausleikkauksen läpikäyneille. Ota mukaan jooga-alusta, tyyny sekä peitto.
Käytämme myös joogapalikoita (2-4kpl) mukavan asennon löytämiseksi. Joogapalikoita voi ostaa esim.
supermarketista (5-10e/kpl). Ei opetusta 21.10.
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8011409 Tuolijoogaa, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 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 21.10.
8011405 Yin-jooga A, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
9.9.–9.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 17.00–18.30, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Yin-jooga on rauhallista syvävenyttävää joogaa. Siinä siirrytään tekemisestä olemiseen, joka rauhoittaa 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. Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei opetusta 14.10. ja 21.10.
8011106 Yin-jooga B, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 18.30–20.00, Arja Karplund
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Yin-jooga on rauhallista syvävenyttävää joogaa. Siinä siirrytään tekemisestä olemiseen, joka rauhoittaa
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. Kurssi toteutetaan tarvittaessa verkossa. Ei
opetusta 20.10.
8011119 Äijäjooga, Keminmaa
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 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. Ei opetusta 18.10.
8011201 Äijäjooga, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 16.30–18.00, Else Pränni
50 t, Kurssimaksu 50,00 €
Joogaa miehille ikään ja notkeuteen katsomatta. Jooga parantaa lihaskuntoa, kehon liikkuvuutta ja notkeutta. Harjoituksessa on fyysisiä harjoituksia sekä rentoutumis- ja hengitysharjoituksia. Jokainen tekee
liikkeet omien mahdollisuuksien mukaan. Joustava asu ja oma alusta mukaan. Ei opetusta 25.10.
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8011418 Hengityksestä voimaa arkeen, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
3.9.–8.10.2022 La 12.00–14.30, Tuija Rantamaa
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla saadaan tietoa, mitä hengitys on, mitä kaikkea siihen liittyy ja mikä on hyvä hengitystapa. Hengitystapaa parannetaan harjoituksin ja mittauksin, 28 - päivän hengitysohjelmalla. Luodaan itselle pohjaa
paremmalle hyvinvoinnille arjessa hengityksen avulla. Kurssi sisältää hengitysmittaukset ja testit paperisina. Kokoontumiset lauantaisin 3.9., 10.9., 24.9., 1.10, ja 8.10. (yht. 15 h) klo 13.00 - 15.15
8011430 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi A, syksy, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
17.9.2022 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi
A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta
ja juomapullo.

KEHONHALLINTA JA RENTOUTUMINEN

Rentoutuminen

8011122 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi B, syksy, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
24.9.2022 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 jännitystiloja. 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 itsehoitomenetelmä, joka lisää
kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen. Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit
jatkaa omatoimisesti ja/tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma
alusta ja juomapullo.
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8011132 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi C, kevät, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
16.5.2023 Ti 18.00–20.15, 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 jännitystiloja.
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 itsehoitomenetelmä, joka lisää kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen.
Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit jatkaa omatoimisesti
ja/tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet
toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta ja juomapullo.
8011331 Stressinpurkua TRE-menetelmällä, aloituskurssi D, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
10.9.2022 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 jännitystiloja.
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 itsehoitomenetelmä, joka lisää kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja helpottaa myös palautumista esim. urheilusuorituksen tai rankan liikunnan jälkeen.
Kurssilla saat perustiedot ja ohjeet TRE-aloitusliikkeisiin, jonka jälkeen harjoittelua voit jatkaa omatoimisesti
tai ryhmätunneilla (katso Stressinpurkuharjoituksia TRE- menetelmällä jatkokurssi A tai B). TRE:tä ei suositella, jos olet raskaana, sinulla on epilepsia, sydänsairaus tai vakava mielenterveydellinen sairaus tai olet
toipumassa leikkauksesta. Pukeudu joustaviin vaatteisiin. Ota mukaan oma alusta ja juomapullo.
8011404 Stressinpurkuharjoituksia TRE -menetelmällä, jatkokurssi A, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
30.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 18.35–19.35, Arja Karplund
21,30 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 kehotietoisuuden 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: 30.9., 7.10., 28,10., 11.11., 18.11., 25.11. ja keväällä:
13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 17.3, 24.3., 31.3., 14.4. ja 21.4
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8011303 Venyttely ja kehonhallinta, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 13.20–14.50, Johanna Aaltonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Varttuneelle väelle suunnattu. Rauhallista venyttelyä eri lihasryhmille ja rentoutumisharjoittelua rauhallisen musiikin tahtiin. Ei opetusta 8.3.
8011424 Äänimaljarentoutus, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 15.00–16.00, Taija Sillanpää
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
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. Ei opetusta 20.10.

KEHONHALLINTA JA RENTOUTUMINEN

8011121 Stressinpurkuharjoituksia TRE -menetelmällä, jatkokurssi B, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
1.10.–26.11.2022, 14.1.–22.4.2023 La 10.00–11.00, Arja Karplund
21,30 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 kehotietoisuuden 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: 1.10.,
8.10., 29.10., 12.11., 19.11., 26.11. ja keväällä 14.1., 21.1., 28.1., 11.2., 18.2., 18.3, 25.3., 1.4., 15.4. ja 22.4.

Kehonhallinta
8011421 Keskivartalon hallintaa Pilates-metodia noudattaen A, syksy, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–16.11.2022 Ke 16.00–17.00, Tanja Metsälä
13,33 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssin opetus hybridinä. Kurssilla opetellaan helpot ja selkää kuormittamattomat jumppaliikkeet, joten kurssi sopii myös selkäongelmaisille. Liikkeet ovat lattialla tehtäviä mattoliikkeitä - omat jumppamatot mukaan.
8011422 Keskivartalon hallintaa Pilates-metodia noudattaen B, kevät, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
11.1.–22.3.2023 Ke 16.00–17.00, Tanja Metsälä
13,33 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opetellaan helpot ja selkää kuormittamattomat jumppaliikkeet, joten kurssi sopii myös selkäongelmaisille. Liikkeet ovat lattialla tehtäviä mattoliikkeitä - omat jumppamatot mukaan.
8011425 Päästä varpaisiin, kesä, Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
11.5.–22.6.2023 To 14.15–15.45, Taija Sillanpää
12 t, Kurssimaksu 27,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Tutustumme kehon ongelmakohtiin. Opettelemme hoitamaan ja hellimään kehoa sekä ehkäisemään
ongelmien syntyä. Opettelemme tekemään itsellemme esim. pää- ja kasvohieronnan, helpottamaan niska-hartiaseudun vaivoja, ymmärtämään selkäämme, lepuuttamaan lonkkia ja jumppaamaan jalkateriä.

63

KIELET

KIELET
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 auttavasti toimeen ulkomaanmatkoilla.
Harrastuspohjainen linja (slower line)
Rauhallisesti ja kertaillen etenevä linja kielten harrastajille, jotka haluavat saada rohkeutta ilmaista itseään. 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 tarpeisiin, 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.
Kielten taitotasokuvaukset
Kielitaidon taitotasokuvaukset perustavat eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK) ja ovat rinnastettavissa
yleisen kielitutkinnon (YKI) taitotasoihin.
Taso 0 (A1.1) Opiskelija ei ole aikaisemmin opiskellut ko.kieltä.
Taso 1 (A1.1 – A1.3) (Peruskielitaito – alkeistaso). Kielitaito riittää yksinkertaisimmista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista selviämiseen. Ymmärtää aiheen lehtiartikkelista tai tuttua asiaa käsittelevästä
keskustelusta. Tuntee jonkin verran kielen perusteita.
Taso 2 (A2.1 – A2.2) (Peruskielitaito – selviytyjän taso). Kielitaito riittää yksinkertaisten suullisten ja kirjallisten rutiinitehtävien hoitamiseen. Sanakirjan avulla saa selvän yksinkertaisista viesteistä ja ilmankin
ymmärtää aiheen ja pääasiat. Kielitaidon rajallisuus aiheuttaa kuitenkin usein ymmärtämisongelmia ja
väärinkäsityksiä.
Taso 3 (B1.1 – B1.2) (Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito – kynnystaso). 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.
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Taso 4 (B2.1 – B2.2) (Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito – osaajan taso). Kielitaito riittää viestimään sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisten kanssa säännöllisessä vuorovaikutustilanteessa melko luontevasti.
Ymmärtää pääkohdat monitahoisista teksteistä. Pystyy myös huolehtimaan työhön ja vapaa-aikaan liittyvästä rutiinikirjoittamisesta.
Taso 5 (C1.1 – C1.2) (Taitava kielenkäyttäjä – taitajan taso). Kielitaito riittää ilmaisemaan ajatuksia sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia. Pystyy myöskin käyttämään kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa ja ammatillisissa tarkoituksissa. Ymmärtää pitkähköä puhetta ja luentoja.
Taso 6 (C2.1 – C2.2) (Taitava kielenkäyttäjä – mestarin taso). Kielitaito riittää ymmärtämään vaikeuksitta
kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy myöskin kirjoittamaan selkeää ja sujuvaa tekstiä.

KIRJAT KIERTOON!
Jos haluat myydä Kivalo-opiston kursseilla käytössä olevan kielten oppikirjan
uusiokäyttöön, tuo se opiston toimistoon välitettäväksi uudelle käyttäjälle
viimeistään to 25.8.2022.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä.
Katso myös verkkokurssit oppaan alkupuolelta.
Lisätiedot kaikista kielikursseista opettaja Elizabeth Lattu puh. 040 578 7196.

Suomi
1201401 Let´s Talk in Finnish, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
3.10.–16.11.2022, 16.1.–1.3.2023 Ma 18.00–19.30, Ke 18.00–19.30, Aini Venepalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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. Ei opetusta 6.10. ja 8.10. Taso 0.
1201402 Työelämän suomea 1 -kurssi, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
7.9.–1.12.2022, 11.1.–20.4.2023 Ke 16.00–17.30, To 18.05–19.35, Aini Venepalo
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssi on tarkoitettu jo alkeet hallitseville maahanmuuttajille (A1.3), joita kiinnostaa tutustua erilaisiin
ammatteihin ja samalla oppia suomen kieltä. Tavoitteena kielitaidon taso A2.2. Oppikirjana ”Työelämän
suomea 1.” Sopii kertauskurssiksi vähemmän kieltä käyttäville maahanmuuttajille. Työelämän suomea 1
esittelee useita eri ammatteja ja niiden keskeistä sanastoa. Myös ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen tulee tutuksi. Opiskelija tutustuu muun muassa työharjoitteluraporttien tekemiseen. Kielioppia
käsitellään, kun jokin rakenne luontevasti liittyy kyseiseen kielenkäyttötilanteeseen. Opetus ke Kulttuurikeskuksen luokka 309 ja to luokka 312. Ei opetusta 19. ja 20.10.
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Englanti
Iltapäivän seniorilinja
1203102 English at Noon, Keminmaa
Keminmaan lukio, lk 12 (2.krs), Käyntiosoite: Väylätie 6
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 12.00–13.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Stepping Stones 2. Kpl. 5-6. 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. Aiheet tiedonvälitys, taide ja työelämän tilanteet. Ei opetusta 21.10. Taso 3-4.
1203402 Englantia iltapäivällä senioreille 4, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.30–18.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Steps into English 2, kpl 4-7. Leppoisasti kertaillen etenevä jatko Englantia iltapäivällä 3 -kurssille ja niille, jotka ovat opiskelleet englantia pari vuotta. Kurssilla opitaan sellainen englannin kielen taito,
että sillä tulee auttavasti toimeen ulkomaan matkoilla. Aiheina mm. arjentapahtumia, työstä kertominen,
muistoja, matkustaminen. Uutena aikamuotona imperfekti. Samalla pidät itsesi ja aivosi virkeinä. Taso
1-2.
1203403 Englantia iltapäivällä 6, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.00–17.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Destinations 3, kpl 1-3. Leppoisasti etenevä jatko Englantia iltapäivällä senioreille 5- kurssille
ja niille, jotka osaavat englannin alkeet ja haluavat ylläpitää kielitaitoaan tai elvyttää unohtuneita taitojaan. Tavoitteena lisätä rohkeutta ilmaista itseään englannin kielellä, oppia keskeisimmät rakenteet ja
perussanasto sekä aivotoiminnan virkistäminen. Aiheina mm. ulkonäkö ja ominaisuudet, kesäpuuhia ja
remontointia, kulttuuria ja lomamuistoja. Rakenteina preesensin ja imperfektin yleis- ja kestomuotojen
erot. Ei opetusta 6.4.2023. Taso 2.
1203405 Englantia iltapäivällä 10 A, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 13.45–15.15, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Steps into English 3, kpl 9-10. Leppoisasti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 9A -kurssille ja
englantia muutaman vuoden opiskelleille. Virkistetään opittuja perusrakenteita sekä kehitetään puhesujuvuutta hauskalla tavalla. Aiheina mm. ulkoilu, luonto, ympäristö, maantietoa, kulttuuria, tapoja. Uusina
aikamuotoina konditionaali ja passiivi. Taso 2-3.
1203406 Englantia iltapäivällä 10 B, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 16.15–17.45, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Steps into English 3, kpl 9-10. Rauhallisesti etenevä jatko Englantia iltapäivällä 9B-kurssille tai
useamman vuoden englantia opiskelleille, jotka osaavat englannin alkeet ja haluavat ylläpitää kielitaitoaan. Tavoitteena lisätä rohkeutta ilmaista itseään englannin kielellä. Aiheina mm. ulkoilu, luonto, ympäristö, maantietoa, kulttuuria, tapoja. Uusina aikamuotoina konditionaali ja passiivi. Taso 2-3.
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1203407 Englantia iltapäivällä 11, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 14.00–15.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Stepping Stones 1, kpl 1-3. Leppoisasti etenevä kurssi niille, joille englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Aiheina mm. kielen oppiminen, maailmalla selviäminen, tutustuminen ja harrastukset. Taso 3.
1203408 Englantia iltapäivällä 14, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 13.30–15.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 1-2. Rauhallisesti etenevä kurssi niille, jotka hallitsevat englannin perusrakenteet. Tavoitteena on kehittää omakohtaista käytännön kielitaitoa, vankentaa rakenteiden hallintaa sekä
laajentaa ja ajanmukaistaa sanavarastoa. Aiheina mm. kotiseutu, opiskelu, ympäristö. Ei opetusta 6.4.2023.
Taso 3-4.

Harrastuspohjainen linja
1203411 Englanti - aivan alkeista!, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.45–19.15, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Everyday English-- starter, kpl 1-7. Alkeiskurssi niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet
englantia ja haluavat rauhallisilla etenemistahdilla tutustua englannin kielen perusrakenteisiin ja sanastoon. Soveltuu myöskin ruosteessa olevan alkeiskielitaidon aktivoimiseen. Opitaan mm. kertomaan itsestä, perheestä, kodista, arkirutiineista sekä asioimaan ravintolassa. Taso 0.
1203103 Englanti V, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.00–18.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: English for you, too. Book 3, kpl.1 alkaen. Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi englantia jo muutaman vuoden opiskelleille. Syvennetään keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Aiheina mm.
matkailu, talviharrastukset, Internet ja erilaisiin ihmisiin tutustuminen. Ei opetusta 19.10. Taso 2.
1203412 Kerrataan vielä 3, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 18.00–19.30, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Stepping Stones 1, kpl 6-8. Rauhallisesti etenevä kielitaidon ylläpito- ja kertauskurssi Kerrataan
vielä 2 - kurssille ja niille, jotka hallitsevat kielen perusrakenteet ja haluavat kehittää kuullun ymmärtämistä,
puheen sujuvuutta ja keskustelutaitoja. Aiheina mm. ruuanlaitto, suomalaiset ruokatavat, shoppailu, stressi
ja elämänilo. Taso 3.
1203413 Chatting in English! 2, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 10.30–12.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: New Headway: upper-intermediate (4th ed.), kpl 3-4. Jatkoa Chatting in English 1- kurssin käyneille tai lukion oppimäärän suorittaneille. Vahvistetaan kielioppia ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Opetus mahdollisimman paljon englanniksi. Taso 4.

67

KIELET

Käytännön linja
1203421 Brush Up Your English 1, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 18.15–19.45, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 55,00 €
Oppikirja: New Headway: intermediate (4th ed), kpl 1-2. Jatkoa Use Your English 5 kurssin käyneille tai
lukion lyhyen oppimäärän omaaville. Kehitetään puhevalmiutta ja keskustelutaitoa. Vahvistetaan kielioppiasioita. Tutustutaan arkipäivän elämään ja tapoihin eri kulttuureissa. Opetus mahdollisimman paljon
englanniksi. Taso 3.
1203422 Brush Up Your English 6, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 16.15–17.00, Elizabeth Lattu
52 t, Kurssimaksu 55,00 €
Oppikirja: New Headway: intermediate (4th ed), kpl 11-12. Jatkoa Brush Up Your English 5 -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 2, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.00–19.30, Elizabeth Lattu
52 t, Price 55,00 €
Oppikirja: New Headway: upper-intermediate. (4th ed), kpl 3-4. A continuation to the Talking With Confidence 1 - course and 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
25.4.–30.5.2023 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 18.5.23.
Taso 0-1.
1203442 Enjoy Life 1, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
24.4.–29.5.2023 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. Ei opetusta 1.5.2023. Taso 3.
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1207401 Espanja II, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 16.15–17.45 Lea Niskakoski
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Fantástico! 1, kpl 5-8. Espanjan alkeiskurssilla jatketaan opiskelemalla rauhalliseen tahtiin käytännönläheistä kieltä matkailijoille tutuissa asioimistilanteissa ja kerraten aiemmin opittua. Taso 0-1.
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Espanja

1207411 Espanja IV, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 15.30–17.00, Marja Kallio-Gorton
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Fantástico! 2, kpl 1-4. Rauhallisesti etenevä jatkokurssi Espanja III:lle tai noin kolme vuotta
opiskelleille. Ajantasaista espanjaa arjen tilanteisiin. Uutena aikamuotona perfekti. Taso 1-2.
1207412 Espanja VIII KEMI
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 17.15–18.45, Marja Kallio-Gorton
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Fantástico! 3, kpl 5-8. Edetään rauhallisesti arjen rutiineista ajankohtaisiin työelämän ja luonnon tilanteisiin. Aikamuotoina harjoittelemme imperfektiä ja preteritiä. Taso 3.

Italia
1208401 Italia I, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023 Pe 14.30–16.45, Marina Tosi
42 t, Kurssimaksu 43,00 €, joka toinen viikko
Oppikirja: Bella vista 1, kpl 1-5. Käytännön Italiaa aivan alkeista. Opitaan käyttämään kieltä helpoissa
arkipäivän tilanteissa. Runsaasti suullisia harjoituksia. Tervetuloa mukaan! Taso 0.
1208411 Benvenuti in Italia 9, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 211, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023 Pe 17.00–19.15, Marina Tosi
42 t, Kurssimaksu 43,00 €, joka toinen viikko
Oppikirja: Bella vista 2, kappale 7-9. Nopeammin etenevä jatkokurssi. Kurssi on tarkoitettu useamman
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 9.9. Taso 4.
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Japani
1298422 Japani I, alkeet, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 18.00–19.30, Hiromitsu Kobayashi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: P. Matilainen & V. Serita: Michi, Tie japanin kieleen. 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 21.10. Taso 0.
1298421 Japani III, jatko, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 16.15–17.45, Hiromitsu Kobayashi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: P. Matilainen & V. Serita: Michi, Tie japanin kieleen. Michi 2, Vuosi Japanissa. Kurssi sopii 1–3
vuotta japania opiskelleille ja kielen kertausta kaipaaville. Kurssilla harjoitellaan edelleen sekä lukemaan
että kirjoittamaan kanji-merkkejä. Tavoitteena on oppia helppoa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa puhekieltä ja kieliopin perusasioita japaninkielen kirjaimilla. Ei opetusta 21.10. Taso 1.

Kreikka
1298401 Kreikka II alkeiskertausta, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 18.00–19.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: ΕΠΙΚΟΙΝOΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Oheislukemistona: NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön
fraasikirja. Nyt on aika jatkaa kreikan opiskelua pitkänkin tauon jälkeen. Kertauskurssilla käydään kirjan
rinnalla syventäviä tehtäviä ja aineistoa. Perusasioita käsitellään laajemmin, sanavarastoa kartutetaan ja
kirjoitustaitoa hiotaan. Tuntikeskusteluja käydään kreikankielellä. Kertaus koskee kirjan kappaleita 3-15.
Taso 1-2.

Käytännön linja
1298411 Ela na sou po ! Kertaus, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 16.00–17.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 55,00 €
Oppikirjat: ΕΠΙΚΟΙΝOΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 sekä NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön (fraasikirja). Kirjat hankitaan opettajalta. Kurssilla keskitytään aikamuotojen ja sijamuotojen kertaamiseen. Oppikirjan
rinnalla käytämme kertausta tukevaa aineistoa. Luemme ja käännämme kirjallisuutta, lauluja sekä viikon
uutisia keskustelun aiheeksi. Taso 3.
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1205401 Les débutants - Ranskan alkeet, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 16.30–18.00, Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Chez Olivier 1, kappaleet 1-4 (Finn lectura). Ranskan kielen alkeiskurssi, opi nykyranskaa tutuissa matkailutilanteissa mukavan kirjan parissa! Ääntämistä omaksutaan kuunteluiden ja laulujen avulla,
kieltä ja kielioppia erilaisilla harjoituksilla. Aiheina mm. tervehdykset ja voinnin kysely, itsensä esittely
ja itsestä kertominen, työelämä, oma perhe ja suku. Kielioppiasioina ääntäminen, persoonapronominit,
substantiivin suku ja luku, genetiivi, tärkeimmät verbit, kielto- ja kysymyslauseet, prepositioita. Taso 0.

KIELET

Ranska

1205402 Les intermédiaires - Ranska 4, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 16.30–18.00, Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Chez Olivier 2, kappaleet 1-5 (FINN LECTURA). 4. vuosikurssi soveltuu kieltä, sanastoa ja peruskielioppia jo hieman tunteville. Kirjan aiheina mm. itsestä kertominen ja henkilön kuvailu, asuminen,
sähköinen viestintä, matkailijana suomessa. Kielioppina mm. aikamuotojen kertaus, partitiivi, adjektiivin
ja adverbin vertailu, suorat ja epäsuorat objektipronominit. Kieltä ja kulttuuria.
Omaksutaan mukavien kappaleiden, harjoitusten ja kuunteluiden avulla, aiemmin opittua kertaillen. Taso
1-2.
1205403 Les avancés - Ranska 10, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 312, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.30–18.00 Jaana Siltala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Opettajan materiaalit. Kurssi soveltuu ranskan kieltä ja kielioppia jo melko hyvin osaaville. Tutustumme maahan, kulttuuriin ja ihmisiin ranskalaisen kirjallisuuden, elokuvan, musiikin ja sarjakuvan kautta.
Tutustumme mm. verbien käyttöön kerronnassa, aikamuotoihin sekä kielityyppien eroihin. Kertaamme
aiemmin opittua harjoitusten ja kuunteluiden avulla. Opettajan oma materiaali. Tarpeen vaatiessa kurssi
toteutetaan kokonaan verkossa. Taso 4-5.

Ruotsi
1202101 Ruotsi II, Keminmaa,
Keminmaan keskuskoulu, kieliluokka nro 4 (2. krs), Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 15.30–17.00, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Oppikirja : Häng med 1, kpl 6-10. Jatkoa Ruotsi I - kurssille tai olet joskus lukenut ruotsia ja
haluat kerrata alkeet. Kartutat sanavarastoasi ja saat lisävarmuutta ruotsin kielen käyttämiseen. Kurssilla
käsittelemme tuttuja teemoja, vierailemme Suomen eri kaupungeissa-ruotsiksi. Saat rohkeutta puhua
ruotsia niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Kertaamme myös ruotsin kieliopin keskeiset rakenteet. Ei opetusta 18.10. Taso 1.
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1202401 Ruotsi III, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–28.4.2023 Ma 16.15–17.45, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Häng med 2, kpl 1 alkaen. Kurssi soveltuu jonkin verran ruotsia aikaisemmin opiskelleille. Tavoitteena on aktivoida suullista kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa sekä vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden hallintaa. Aiheet liittyvät koulutukseen ja opiskeluun, työelämään ja asumiseen, sisustamiseen
ja kirjallisuuteen sekä ruokakulttuuriin. Lisäksi asioidaan lääkärissä ja vieraillaan kiinnostavissa paikoissa
sekä Suomen että Ruotsin puolella. Ei opetusta 17.10. Taso 1-2.
1202402 Diskutera på svenska, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 18.00–19.30, Maarit Kotkansalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Vahvistetaan suullisen ilmaisun taitoja keskustelemalla ruotsiksi kiinnostavista aiheista. Samalla kerrataan ja vahvistetaan rakenteiden oppimista ja kartutetaan sanavarastoa rennossa ilmapiirissä. Ei opetusta
17.10. Taso 3-4.

Saksa
1204401 Saksa II, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 16.30–18.00, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Hallo! 1, kpl 5-8. Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria. Rauhallisesti etenevä
jatkokurssi Saksa I:lle ja niille, jotka ovat opiskelleet saksaa 1-2 vuotta. Taso 0-1.
1204402 Saksa VI, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 16.15–17.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Hallo! 2 kpl 7-10. Rauhallisesti etenevä jatkokurssi Saksa V:lle ja niille, jotka ovat opiskelleet
saksaa n.3-4 vuotta. Opitaan asiointia ja selviytymistä matkailijalle tutuissa tilanteissa. Taso 2.
1204421 Herzlich willkommen! 5, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 18.15–19.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 55,00 €
Oppikirja: Hallo! 3. Jatkokurssi Herzlich willkommen! 4 -kurssille 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.
1204423 Übung macht den Meister!, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.15–17.45, Margret Hemmi
52 t, Kurssimaksu 55,00 €
Oppikirja: Freut mich 3, kpl 4-7. Jatkokurssi Übung macht den Meister 9 -kurssille tai niille, jotka ovat
lukeneet saksaa useampia vuosia. Kehitetään tehokkaasti puhevalmiuksia ja keskustelutaitoa. Taso 4 -5.
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1206411 Kyrilliset aakkoset viikonlopun aikana, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 215, Marina Takalon katu 3
2.–3.9.2022 Pe 17.00–20.15, La 10.00–13.15, Viktoria Karvonen
8 t, Kurssi- ja materiaalimaksu 27,00 €
Oppikirja: Pora 1. 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. Voit osallistua kurssille joko
paikan päällä tai verkossa.

KIELET

Venäjä

1206401 Venäjä II - vielä kerran, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.30–18.00 Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Pora 1, kpl 1-4. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että joskus kieltä opiskelleille. Aluksi kerrataan
reippaammalla tahdilla aakkoset, harjoitellaan ääntämistä ja lukemista lyhyiden sanojen avulla, sen jälkeen siirrytään fraaseihin ja lauseisiin. Käydään seuraavat perusrakenteet: substantiivien suku ja luku,
sijamuodoista prepositionaali ja akkusatiivi, lukusanat ja aikaan liittyvät sanat ja sanonnat, olla-verbin
käyttö ja verbien taivutus. Aiheena tervehdykset, itsestä, perheestä ja asuinpaikasta kertominen ja kysyminen. Kurssille on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että etänä Google Meet alustalla. Taso 0-1.
1206402 Venäjä VII, hybridi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 18.15–19.45, Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Oppikirja: Pora 2, kpl 7-9 ja kertaus. Rauhallisesti etenevä jatko Venäjä VI -kurssille. Vahvistetaan opittuja asioita ja opiskellaan lisää rakenteita Aiheina mm. ulkonäkö, pyyntöjen esittäminen ja kiitollisuuden
osoittaminen, neuvojen antaminen ja vastaanottaminen, yhteiskunnallista sanastoa, lomanvietto ja urheilu. Rakenteet: akkusatiivi, adjektiivien vertailu, etuliitteettömät liikeverbit ja aspektit. TASO 3.
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Eläimet ja eläinten hyvinvointi
6106401 Oman koiran hieronta, Kemi
Uusi kurssi!
Ouluntie 81, 94700 Kemi, Ritikan vanha koulu, Kemin Jahti- ja kalamiesten toimitila
17.9.2022 La 10.00–15.00, Tiina Leinonen
6 t, Kurssimaksu 24,00 €
Hieronta rentouttaa koiran lihaksistoa, nopeuttaa
palautumista rasituksesta ja parantaa aineenvaihduntaa elimistössä. Hieronta sopii hyvin urheilevalle ja aktiivisesti liikkuvalle koiralle, mutta siitä
hyötyvät myös rauhallisemmin liikkuvat kotikoirat.
Oman koiran hieronta -kurssilla perehdymme koiran rakenteeseen ja lihaksistoon sekä opettelemme koirien hieronnassa käytettäviä ja otteita ja tekniikoita, joiden avulla opit pitämään huolta oman
koirasi lihaksistosta. Voit ottaa kurssille mukaan
oman koirasi, jonka kanssa pääset harjoittelemaan
hierontaa käytännössä. Kurssille tulevien koirien
on pystyttävä olemaan samassa luokkatilassa muiden koirien kanssa. Voit osallistua kurssille myös
ilman koiraa.

Kokkaus
8102402 Kreikkalaista arkiruokaa, Kemi Uusi kurssi!
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7
4.2.–22.4.2023 La 10.00–13.00, Elina Kakko-Delha
17 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurkistamme Kreikkalaiseen ruokaperinteeseen.
Kevään ohjelma: 4.2. Täytetyt tomaatit ja paprikat jälkiruokana jugurttiannos. 18.2. Täytetyt munakoisot
ja jälkiruokana lukumàdes. 25.3. Pataruoka Juvetsi ja jälkiruokana baklavàs.
15.4. Mezedes. 22.4. Kreikkalainen ulkogrillaus kurssi klo 10.00-14.00, grillauspaikka varmistuu ennen
kurssia. Otathan mukaan myssyt ja essut sekä omat kertakäyttöiset muovihanskat, sisäkengät tai villasukat ja ruoan kuljetusastiat. Materiaalikulut laskutetaan osallistujilta kurssin päätyttyä kulujen mukaan.
8102410 Ruokaa maailmalta, Kemi Uusi kurssi!
Syväkankaan koulun kotitalouslk, Kulmatie 7
24.9.–19.11.2022, 28.1.–1.4.2023 La 10.00–14.15, Victoria Karvonen
30 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tutustutaan erimaiden, esim. Irakin, Etiopian, Somalian, Chilien, Ghanan ja Venäjän ruokakulttuuriin, ruokatarvikkeisiin ja valmistukseen syntyperäisten ohjaajien johdolla. Opetuskerran päätteeksi
herkutellaan yhdessä valmistettu päivällinen. Materiaalikulut laskutetaan osallistujilta kurssin päätyttyä.
Opetuspäivät syksyllä 24.9., 22.10. ja 19.11. ja keväällä 28.1., 25.2. ja 1.4.
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6105411 Meri-Lapin linnusto, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3 ja maasto
23.3.–10.6.2023 To 18.30–20.00, La 8.00–10.30 Jouko Kärkkäinen
28 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tutustutaan Meri-Lapin linnustoon. Saat teoriatietoja talvilinnuista, yleisistä läpimuuttajista ja
pesintälinnuista. Perehdytään lajimäärityksiin ja tutustutaan noin 200 lintulajiin sekä kuvien avulla että
maastoretkillä. Teemat: talvilinnusto, alkukevään linnusto, vesilinnut, kahlaajat, pikkulinnut, haukat ja
lokkilinnut. Teoriaopetus torstaisin Kemin kulttuurikeskus, luokka 308. Linturetket lauantaisin opettajan
johdolla.
6105202 Sienikurssi Tervola
Uusi kurssi!
Tervolan kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 81
3.9.2022 La 10.00–16.00, Anne Tuomivaara
7 t, Kurssimaksu 24,00 €
Aluksi on teoriaosuus, käydään yleistä asiaa sienistä mm. tunnistamisesta ja kasvupaikoista, sitten mennään maastoon. Maastossa kerätään ja opetellaan tunnistamaan kerättyjä sieniä. Mukaan sieniretkivarusteet: ilmava keruukori ja sieniveitsi. On oltava säänmukainen vaatetus ja vedenkestävät jalkineet (kumisaappaat). Varaa tarpeesi mukaan myös omat eväät.

KOTI, LUONTO JA ELÄIMET

Luonto- ja ympäristö

Puutarhatalous
7103125 Kaunis ja viihtyisä kotipiha, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 310, Marina Takalon katu 3
11.–25.4.2023 Ti 17.30–20.00 Anne Tuomivaara
9 t Kurssimaksu 24,00 €
Kurssilla saadaan ideoita ja neuvoja oman pihan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi. Käydään läpi kasvillisuuden sijoittelua ja pohjoisessa menestyvien kasvien valintaa ja hoitoa. Esitellään myös
kukkakedon ja nurmikkoalueiden sijoittelun ja hoidon perustietoa. Omien luomuvihannesten ja puutarhamarjojen kasvattamiseen soveltuvan pienen kasvitarhan perustamisen ohjeistusta sekä opastusta
hyötykasvien valintaan. 11.4. Pihan tilanjako ja eri toimintojen järjestäminen. Kulkureittien suunnittelu.
Kasvillisuuden sijoittelu. 18.4. Pohjoisessa kestävät kasvit. Kasvien istutus ja hoito. Nurmikon ja kukkakedon perustaminen. 25.4. Hyötykasvitarha. Kasvimaan perustaminen, viljeltävien kasvien valinta. Marjatarhan perustaminen.

Vesiliikenne
5102402 Rannikkolaivuri, Kemi
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7
15.2.–26.4.2023 Ke 18.00–20.30, Matti Ylipiessa
30 t, Kurssimaksu 40,00 €
Rannikkolaivurikurssi täydentää saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Tentti 21.4.2023.
Ei opetusta 8.3.
5102401 Saaristolaivuri, Kemi
Syväkankaan koulu, lk A 019, Kulmatie 7.9.–16.11.2022 Ke 18.00–20.30, Matti Ylipiessa
30 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssi kattaa navigoinnin ja veneilyä koskevan lainsäädännön perusteet. Paljon harjoituksia. Tentti (vapaaehtoinen) 16.12.2022. Ei opetusta 19.10.
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Keramiikka
1144308 Jouluinen keramiikkapaja, syksy, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
18.11.–4.12.2022 Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.00, Su 12.00–13.00, Anne Anttila
16,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 34,50 €
Valmistetaan käsin rakentaen omat tontut, enkelit, tuikut ym. itselle tai joululahjoiksi kunkin oman mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven. Opetuspäivät: pe 18.11. klo 18.00
- 20.30 ja la 19.11. klo 10.00 - 15.00 jolloin valmistetaan jouluisia töitä. Raakapoltetut työt lasitetaan la
26.11. klo 10 - 15. Töiden luovutus su 4.12. klo 12- 13. Materiaali laskutetaan kulutuksen mukaan.
1144404 Keramiikka, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.00–20.15, Kaisu Hyrkäs
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €
Kädet saveen ja tutustumaan keramiikkaan tai jatkamaan ja syventämään tekemisen taitoja. Keramiikkaa aloittaville perusopintoja: savilaadut, käsinrakennus, dreijaus, muottitekniikka, lasittaminen ja poltto.
Jatkavilla, pidemmälle ehtineillä: syventäviä opintoja, kokeilevaa keramiikkaa, erikoistekniikoita, muotoiluiloa, keraamisia veistoksia. Tunneilla tehdyt työt lasitetaan ja poltetaan. Materiaalit yhteistilauksena,
tarkemmat ohjeet opettajalta kurssin alussa. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta
20.10.
1144402 Keramiikkaa keskellä päivää, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 18.1.–26.4.2023 Ke 12.45–16.00, Heidi Siirilä
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €
Kurssilla opitaan muotoilemaan savesta koriste- ja käyttöesineitä. Tutustutaan erilaisiin saven pintakoristelumenetelmiin, dreijaukseen, muottitekniikoihin ja opitaan lasittamaan. Tunneilla tehdyt työt lasitetaan ja poltetaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkaville. Materiaalit (mm. savi) laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta 19.10.
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1144202 Keramiikkaa joka toinen perjantai, kevät, Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
17.3.–12.5.2023 Pe 17.30–20.00, Anne Anttila
15 t, Kurssi- ja polttomaksu 34,50 €
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. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Opetuspäivät: 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., ja 12.5. ensimmäiset kolme kertaa
valmistetaan omavalintaisia töitä, 28.4. lasitetaan raakapoltetut työt ja 12.5. luovutetaan valmiit työt klo
17-18. Viimeinen ilm. päivä 3.3.2023
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1144201 Keramiikkaa joka toinen perjantai, syksy, Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
16.9.–4.11.2022 Pe 17.30–20.00, La 12.00–14.30, Anne Anttila
13,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 34,50 €
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.
Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Opetuspäivät: la
17.9. klo 12.00-14.30 ja perjantaisin 23.9, 7.10, 21.10. ja 4.11.
Ensimmäiset kolme kertaa valmistamme omavalintaisia töitä,
21.10. lasitetaan raakapoltetut työt ja 4.11. luovutetaan valmiit työt klo 17.00-18.00. Viimeinen ilm. päivä 25.8.2022.

1144103 Keramiikkaa kevääseen, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
11.1.–12.4.2023 Ke 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssi- ja polttomaksu 55,00 €
Keramiikkaa vasta-alkajille ja jo pidemmälle ehtineille. Tutustutaan vapaasti muotoiluun ja muodon antoon esim. suuremmat ruukut/veistokset sekä käyttö- ja koriste-esineiden suunnittelu ja valmistus kunkin
oman mieltymyksen mukaan. Opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta 8.3. Viimeinen ilm. päivä 5.1.
1144104 Keramiikkaa kevääseen, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
12.1.–13.4.2023 To 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssi- ja polttomaksu 55,00 €
Keramiikkaa käsin rakentaen, tutustutaan perustekniikoihin ja eri pintakäsittelyihin sekä valmistetaan
työt kunkin oman mieltymyksen mukaan. Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla, sopii kaikille kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan
kulutuksen mukaan. Ei opetusta 9.3. Viimeinen ilm. päivä 5.1.
1144101 Keramiikkaa syksyyn, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
7.9.–30.11.2022 Ke 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssi- ja polttomaksu 55,00 €
Opetellaan keramiikan perustekniikat ja eri pintakäsittelyt sekä kuviopainannat. Tutustutaan eri savilaatuihin, joista valmistamme omavalintaisia töitä. Raakapoltetut työt lasitetaan. Sopii kaikille kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaan. Viimeinen ilm. päivä 28.8.2022.
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1144102 Keramiikkaa syksyyn, Keminmaa
Järvikoti, Järventaustantie 3
8.9.–1.12.2022 To 18.00–20.30, Anne Anttila
39 t, Kurssi- ja polttomaksu 55,00 €
Keramiikkaa käsin rakentaen, tutustutaan perustekniikoihin ja eri pintakäsittelyihin sekä valmistetaan työt kunkin oman mieltymyksen mukaan.
Raakapoltetut työt lasitetaan. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla, sopii kaikille kiinnostuneille. Opettaja tilaa saven. Materiaalit
laskutetaan kulutuksen mukaan. Viimeinen ilm.
päivä 28.8.2022
1144307 Pihakoriste / Istutusruukut, kevät, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
21.4.–13.5.2023 Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.00, Anne Anttila
17,33 t, Kurssimaksu 34,50 €
Valmistetaan pihalle keramiikkaruukkuja ja pihakoristeita käsin rakentaen eri tekniikoita käyttäen. Raakapoltetut työt lasitetaan. Opettaja tilaa saven. Opetuspäivät: pe 21.4 klo 18.00-20.30, la 22.4 klo 10-15
ja la 6.5 klo 10-15. Töiden luovutus la 13.5 klo 12-13. Ilmoittaudu viimeistään 14.4.2023. Materiaalit
laskutetaan kulutuksen mukaan.
1144105 Pitsipainatus-keramiikkaa, joka toinen sunnuntai, kevät, Keminmaa Uusi kurssi!
Järvikoti, Järventaustantie 3
15.1.–19.2.2023 Su 12.00–14.30, Anne Anttila
10,33 t, Kurssi- ja polttomaksu 31,50 €
Kurssilla voit hyödyntää esim. mummun vanhoja pitsejä, jotka painetaan saveen kuvion saamiseksi. Lautanen, kulho, kuppi ym. kunkin oman mieltymyksen mukaan. Pitsi ei mene tässä pilalle, sen voi pestä
käytön jälkeen. Myös opettajalla on mukana pitsejä. Opetus sunnuntaisin klo 12.00- 14.30. Opetuspäivät
15.1., 29.1. ja 12.2. sekä valmiiden töiden luovutus 19.2.2023 klo 12.00-13.00. Opettaja tilaa saven. Aikaisempaa kokemusta keramiikan teosta ei tarvitse olla. Viimeinen ilm. päivä 9.1.2023. Materiaali laskutetaan kulutuksen mukaan.
1144403 Pop Upp keramiikkaa, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 13.00–16.15, Kaisu Hyrkäs
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €
Valmistat keramiikkaa keskittyen seuraavaan 4 teemaan: Syksyllä: pimenevät illat ja syksyn satoa. Joulun 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. Tunneilla tehdyt työt lasitetaan ja poltetaan. Materiaali (mm. savi) laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta 20.10.
1144401 Savesta keramiikaksi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 18.1.–26.4.2023 Ke 17.00–20.15, Heidi Siirilä
104 t, Kurssi- ja polttomaksu 115,00 €
Kurssilla opitaan muotoilemaan savesta koriste- ja käyttöesineitä. Tutustutaan erilaisiin saven pintakoristelumenetelmiin, dreijaukseen, muottitekniikoihin ja opitaan lasittamaan. Tunneilla tehdyt työt lasitetaan ja poltetaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkaville. Materiaali (mm. savi) laskutetaan kulutuksen mukaan. Ei opetusta 19.10.
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Kuvataide
1035404 Taidetuokio, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
5.9.–8.12.2022 Ma 19.30–21.00, Taina Rönkkö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Tutustutaan tehden ja teoriassa eri taidemuotoja ja tyylejä, tekotapoja. Ennakkotietoja ja taitoja ei tarvita, muttei niistä haittaakaan ole. Kurssilla on sekä kuvataidetta että sovellettuja taideaineita. Ajankohtaista ja innostavaa tekemistä. Ei ikärajaa. Ei opetusta 17.10.
1035405 Taide ja teema, osaamisperusteinen kurssi, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.00–20.15, Taina Rönkkö
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla opiskellaan modernin opetussuunnitelman mukaisesti eri tyylejä. Tyyli eli ismit opitaan sekä
teoriassa että tekemisen kautta. Jokaista tyylisuuntaa käsitellään kolmen aiheesta itsetehdyn työn kautta. Opetuksessa voidaan suorittaa 3 opintopisteen laajuisia taiteen opintoja. Kuvataiteen uuden ATPON
opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja. Ei opetusta 18.10. Materiaalimaksu 50 € sisältää harjoittelun materiaalit ja laskutetaan erikseen.
Osaamistavoitteet: Oppia modernin opetussuunnitelman sisältämät kuvalliset tunnusmerkit ja tyylit
merkittävimpien kuvataiteilijoiden esimerkeillä.
Opetuksen arviointi perustuu kuvataiteellisiin töihin ja suulliseen/kirjalliseen arviointiin. Kurssiin sisältyy
opiskelukäyntejä taidemuseoihin ja näyttelyihin. Tämä sisältää kontaktiopetusta, itsenäistä työskentelyä
sekä yhteisiä palautekeskusteluja. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
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Maalaus ja piirustus
1035401 Aloittelevat taiteentekijät, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu
3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 18.30–21.00,
Taina Rönkkö
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Tutustutaan tehden ja opiskellen taiteen keinoja
ja ilmaisutapoja. Tutustutaan maailmaan ja sen
ilmenemismuotoihin. Kurssilla ei vaadita etukäteisopintoja eikä kurssilla ole tasokriteerejä. Etsitään
ja löydetään uusia kysymyksiä ja ajattelutapoja
taiteesta. Ei opetusta 20.10. Opiskelijalla käytössä
joko omat materiaali tai muutoin kurssimaksun lisänä materiaalimaksu 30 €.
1035101 Jälkipeliä I – Piirustuksen ja maalauksen päiväkurssi, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 10.00–13.15, Hanna Ylilahti
100 t, Kurssimaksu 85,00 €
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 piirustusvälineet. Ei opetusta
18.10. 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
7.9.–30.11.2022, 1.1.–12.4.2023 Ke 9.30–12.4, Hanna Ylilahti
100 t, Kurssimaksu 85,00 €
Tämä kurssi soveltuu aivan kaikille piirtämisestä ja maalaamisesta kiinnostuneille, niin aloitteleville kuin
kokeneemmillekin tekijöille! Opetus on kurssilla tekijän omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioonottavaa 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 19.10.
Tervetuloa mukaan!
1035410 Piirtämisen ja maalaamisen perusteet Kemi Uusi kurssi!
Kemin lyseon lukion kuvataideluokka, Meripuistokatu 22
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.00–20.15, Jouko Alapartanen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Käymme kurssilla läpi kuvataiteen perusosaamiseen liittyvää tekniikkaa soveltaen I.E Repin instituutin
oppeja. Piirrämme kipsimalleja, elävää mallia sekä muita oppimista tukevia harjoitteita. Kurssi soveltuu
kaikenikäisille ja tasoisille tekijöille. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.
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1035403 Sunnuntaimaalarit, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 12.30–15.45, Taina Rönkkö
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kiireetöntä, nautittavaa taiteen tekemistä ja uusien taitojen opiskelua päivällä vapaille taiteen ystäville ja
tekijöille. Ei vaadi ennakkotaitoja tai tietoa taiteesta, riittää kiinnostuneisuus. Ei opetusta 20.10.
1035104 Taidestudio Voimaa - Kuvataiteen iltapaja, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
7.9.–7.12.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 16.45–20.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Maalauksen ja piirtämisen jatkoryhmä, johon uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita. Kurssin pääajatuksena 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 erikseen materiaalimaksu 50 €. Työskentelyvälineet sisältyvät opetukseen. Maalausten kiilapuut hankitaan yhteistilauksena, joista erillinen maksu kulutuksen mukaan. Kuvataiteen
uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja. Ei opetusta 19.10. ja 8.3. Tiedustelut puh. 040 5444 572.
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1035402 Räiskö ryhmä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 209, Marina Takalon katu 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 18.00–21.00, Taina Rönkkö
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssilla hiotaan jo opittuja taitoja ja tutustutaan uusiin taiteen ilmiöihin ja ilmaisutapoihin. Interaktiivinen ryhmä. Ei opetusta 19.10. Opiskelijalla käytössä joko omat materiaali tai muutoin kurssimaksun
lisänä materiaalimaksu 50 €.

1035105 Taidestudio Löytöretki - Kuvataiteen päiväpaja, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
8.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 12.00–15.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Maalauksen ja piirtämisen jatkoryhmä, johon uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita. Kurssin pääajatuksena 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 erikseen materiaalimaksu
50 €. Työskentelyvälineet sisältyvät opetukseen. Maalausten kiilapuut hankitaan yhteistilauksena, joista
erillinen maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 20.10., 9.3. ja 6.4. Tiedustelut p. 040 544 4572. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja.
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Posliinin- ja ikonimaalaus
1032411 Ikonimaalauksen peruskurssi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 210, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023, Ti 18.00–20.30,
Sini Tossavainen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla maalataan helppoja ikoneita, joiden tekemiseen ei tarvita aiempia maalaustaitoja. Käytetään perinteistä munatemperaa, joka on hajuton. Ei
opetusta 18.10.
1032201 Posliininmaalaus A, Loue, Tervola
Louen koulu, Louesaarentie 19
16.9.–13.11.2022, 27.1.–24.3.2023, Pe 16.00–
19.15, La 9.30–14.30, Su 9.30–14.30, Paula Salminen
76 t, Kurssimaksu 66,00 €
Perinteistä posliinimaalausta ja pintakoristelua. Tervetuloa uudet ja vanhat maalarit!
Opetuspäivät syksyllä: pe-la 16-17.9., 7-8.10., 2829.10. ja la-su 12.-13.11.2022. Opetuspäivät keväällä: pe-la 19-20.1., 3-4.2., 24-25.2 ja pe 24.3.2023.
1032202 Posliininmaalaus B, Tervola kk, Tervola
Tervolan kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81
9.9.–6.11.2022, 20.1.–2.4.2023, Pe 17.00–20.15, La
9.30–14.30, Su 9.30–14.30, Paula Salminen
84 t, Kurssimaksu 69,00 €
Perinteistä posliinimaalausta ja pintakoristelua. Tervetuloa uudet ja vanhat maalarit!
Opetuspäivät syksyllä: pe-la 9.-10.9., 30.9.-1.10. ja
14.-15.10. sekä la-su 5-6.11.2022. Opetuspäivät
keväällä: pe-la 20-21.1., 3.-4.2, 24-25.2. ja la-su
1-2.4.2023.
1032301 Posliinimaalaus, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023, Ti 17.00–19.30,
Maila Romppainen
78 t, Kurssi- ja polttomaksu 96,00 €
Kerrataan posliininmaalauksen perustekniikat, mallin suunnittelu ja toteuttaminen, polttolämpötilan
huomiointi värien laitossa. Saatavilla olevat alan
mallikirjat. Posliininmaalaus tarvikkeet alan liikkeistä.
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1036102 Kokeileva taidegrafiikka ja oma ilmaisu -Taidegrafiikan iltapaja, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.00–20.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssilla opitaan taidegrafiikan keinoin laajentamaan omaa kuvallista ilmaisua. 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 opit valokuvapohjaiseen fotopolymeerigravyyri tekniikan, 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 ovat digimuotoon tallennetut valokuvat, piirrokset tai maalaukset. Kurssilla keskitytään yksilöllisesti taidegrafiikan vedostamiseen ja värivedostamisen eri vaiheisiin.
Jokainen painokuva vedostetaan syväpainopaperille taidegrafiikkaprässin avulla. Kurssin opetuksessa
painotetaan non tox- myrkytöntä tapaa työskennellä. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja työvälineet. Materiaalimaksu 50 € ns. kuluvasta materiaalista laskutetaan erillisenä laskuna. Vedostuspaperista peritään
maksu kulutuksen mukaan. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisia syventäviä opintoja. Ei opetusta 17.10., 6.3. ja 10.4. Tiedustelut p. 040 544 4572.
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Taidegrafiikka ja kuvanveisto

1036101 Rentoa ja kokeilevaa grafiikkaa - Taidegrafiikan päiväpaja, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 13.00–16.15, Marjo Pitko
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Taidegrafiikan pajassa opitaan monta uutta ja helppoa taidegrafiikan tekniikkaa. Kyseessä on taidegrafiikan jatkoryhmä, jossa myös uusien opiskelijoiden on helppo aloittaa. Kurssilla pääset oppimaan mm.
monipuoliseen valokuvapohjaiseen fotogravyyrin eri vaiheita. Tutuksi tulevat myös piirtäminen, kuivaneula ja etsaus. Kurssilla keskitytään yksilöllisesti taidegrafiikan vedostamiseen ja värivedostamisen eri
vaiheisiin. Opit kuinka painokuva vedostetaan syväpainopaperille taidegrafiikka -prässin avulla. Kurssin
opetuksessa painotetaan non toxic- myrkytöntä tapaa työskennellä. Kurssimaksu sisältää opetuksen
ja työvälineet. Materiaalimaksu 50 € ns. kuluvasta materiaalista laskutetaan erillisenä laskuna. Vedostuspaperista peritään maksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 17.10., 6.3. ja 10.4. Tiedustelut puh. 040
5444572. Kuvataiteen uuden ATPON opiskelijat voivat suorittaa ryhmässä vapaa valintaisen syventävän
opintojakson.
1036301 Metalligrafiikka, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
17.9.–31.12.2022, 14.1.–1.4.2023 La 10.00–16.00, Kyösti Miettinen
56 t, Kurssimaksu 55,00 €
Opetuspäivät syksyllä 17.9., 15.10., 12.11., 3.12. ja keväällä 14.1., 11.2., 11.3., 1.4. taidekoulun 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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Taitopajat ja erikoistekniikat
1147106 Hopeakoru ja lusikat koruiksi päiväkurssi Lautiosaari, Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
13.9.–22.11.2022, 17.1.–11.4.2023 Ti 9.30–12.00, Mariaana Kola
39 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: 13.9.,
27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. sekä keväällä 2023 7 kertaa: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3 ja 11.4.
1147101 Ilmoittautuminen Puukonvalmistus 1
-kurssin arvontaan, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
15.8.–15.12.2022, ti 16.00 – 18.30, Erkki Puotiniemi
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan Puukonvalmistus 1
kurssin arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautuneiden joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa kurssille. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joilla ei ole
paljon kokemusta puukon valmistuksesta. Ei opetusta 18.10. Lukuvuoden kurssimaksu 66 €. Materiaalitilaukset voi tehdä itse tai tehdään yhdessä.
Valmistetaan vuolupuukko, joko valmiiseen terään
tai taotaan terä itse.
1147102 Ilmoittautuminen Puukonvalmistus 2 -kurssin arvontaan, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
15.8.–15.12.2022, ti 18.30 – 21.00, Erkki Puotiniemi
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan Puukonvalmistus 2 -kurssin arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautuneiden
joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo tehneet puukkoja aikaisemmin. Valmistetaan erilaisia puukkoja/veitsiä. Ei opetusta 18.10. Lukuvuoden kurssimaksu 66 €.
Materiaalitilaukset voi tehdä itse.
1147103 Kässäkerho, Ilmola, Keminmaa
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
5.9.–21.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 16.30–19.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla useampaa. Kurssilla saat saumurin ja ompelukoneen ja peitetikkikoneen käyttöopastusta ja vinkkejä kaavan
piirtämiseen ja muokkaukseen omalle vartalolle. Työt kurssilaisten toiveiden mukaan; tekstiilityöt (vaateja sisustusompelu, neuleet, virkkaus, huovutus, paperinarutyöt, makrameesolmeilu, tinalanka-kirjailu),
koruja eri materiaaleista (hopealanka, levy, vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet), kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu -työt, vanhat kirjat), lasitekniikat (Tiffany ja lasinsulatus).
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1147205 Kässäkerho A, Kaisajoki, Tervola
Kaisajoen koulu, vanha koulu, Tuunivaarantie 36
8.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.30–20.00,
Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Haluatko oppia uutta tai hyödyntää kierrätysmateriaaleja? Keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla
useampaa. Tekstiilityöt, saumurit ja peitetikkikone
käytössä (vaate- ja sisustusompelu/ vanhasta uutta tuunausta, neuleet, virkkaus, huovutus, makrameesolmeilu, tinalankakirjailu, paperinarutyöt).
Koruja eri materiaaleista (hopealanka, levy, vanhat
lusikat/haarukat, lasihelmet).
Kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu työt, vanhat kirjat). Lasitekniikat (tiffany ja
lasinsulatus). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan.
Opetusta on myös 20.10.
1147201 Kässäkerho B, Kätkävaara, Tervola
Kätkävaaran leirikeskus, Leirikätkä 74
5.9.–21.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 9.30–12.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kässäkerho kokoontuu Leirikätkällä.
Kurssikuvaus sama kuin kurssissa 1147103 Kässäkerho, Ilmola, Keminmaa
1147203 Kässäkerho D, Peura, Tervola
Peuran koulu, Peurantie 34
7.9.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 11.00–13.30, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 1147103 Kässäkerho, Ilmola.
1147202 Kässäkerho C, Varejoki, Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
6.9.–22.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.30–20.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Poista teksti ja Tilalle: Kurssikuvaus samoin kuin 1147203 Kässäkerho D, Peura
Opetusta on myös 18.10.
1147419 Lapinvyö, kevät, Kemi Uusi kurssi!
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
15.4.–3.6.2023 La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
21 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssilla valmistetaan nahkainen lapinvyö. Vyön voi koristella omaan makuun, tarpeeseen tai sukuperinteeseen sopivaksi. Koristelussa voi käyttää esim. verkaa, poron nahkaa ja niittejä. Kurssimaksun lisäksi tulevat materiaalikustannukset. Mahdollisuuksien mukaan tuo omat työvälineet ja materiaalit. Työvälineitä
voit lainata opettajalta. Opettajalta voi myös ostaa tarvittavia materiaaleja.
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1147107 Lumoavat lasit: Tiffany, lasinsulatus, mosaiikki Liedakkala, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
15.9.–8.12.2022, 19.1.–20.4.2023 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
viimeistelyt. Jäännöslaseista myös mosaiikkitekniikkaa. Sulautuskelpoisista laseista tasotöinä ikkuna- ja
seinätaulut sekä erilaiset käyttö- ja koriste-esineet, korut. Voi hyödyntää vanhoja ikkuna- ja ovilaseja.
Lasinsulattajat maksavat lisäksi sulatusmaksun 15 €/lukukausi
Tiffany-lasit eivät sovi sulatukseen. Syksyn opetuspäivät: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.
Kevään opetuspäivät: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 23.3., 6.4. ja 20.4.
1147207 Lumoava lasi ja hopeakorut -viikonloput, Varejoki, Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
9.9.–12.11.2022, 13.1.–15.4.2023 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, messingistä (ketjutyöt, kivenistutus sormukset, taontaa, emalointia). Ikkunalasia ja pulloja voi hyödyntää, ota mukaan ensimmäisellä kerralla. Opetuspäivät syksyllä: 9.-10.9.,
7.-8.10. ja 11.-12.11. sekä keväällä 2023: 13.-14.1., 10.-11.2., 17.-18.3. ja
14.-15.4. Lasinsulattajat maksavat lisäksi sulatusmaksun 15 €/lukukausi.
1147204 Ommellen, neuloen, virkaten ja tuunaten, Lapinniemi, Tervola
Tervolan koulukeskus, tekstiilityöluokka, Itäpuolentie 1545
7.9.–23.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.30–20.00, Mariaana Kola
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Saumurin ja peitetikkikoneen käyttövinkit, kaavat ja piirtäminen, kuosittelu, vaateompelun niksit, vanhasta
uutta, silmukat solmussa, villasukkaa varresta varpaisiin ja toisinpäin. Voit keskittyä yhteen tekniikkaan tai kokeilla useampaa... Tekstiilityöt (vaate- ja sisustusompelu, neuleet, virkkaus, paperinarutyöt, makrameesolmeilu, tinalankakirjailut). Koruja eri materiaaleista (vanhat lusikat/haarukat, lasihelmet). Kierrätyskäsityöt (kahvipussitekniikoita, tölkkiklipsu työt, vanhat kirjat). Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Opetusta myös 19.10.
1147303 Paju ja muut luonnonmateriaalit, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 18.00–21.15, Riitta Arola
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kotiin ja puutarhaan, koriste- ja hyötykäyttöön amppeleita, koreja, eläimiä jne. erilaisilla punontatekniikoilla. Materiaaleina risut, pajut, varvut, sammaleet. Lisäksi voi punoa myös rautalankaa. Sopii vasta-alkajille ja aiemmin harrastaneille.
1147206 Senioreiden kässäklubi, Järjestötalo Kaisajoki, Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 11.00–13.30, Mariaana Kola
42 t, Kurssimaksu 43,00 €
Käsityöklubi Järkällä kokoontuu syksyllä ja keväällä seitsemän kertaa, opetusta parillisilla viikoilla. Aiheina kierrätys- ja neulekäsityöt, makrameesolmeilu, tinalankakirjailut, huovutus, askartelut, ketjutyöt/korut hopeasta,
helmimobilet ja himmelit putkihelmistä, vanhat pennit mm. Kerää materiaalia tölkkinipsut, kahvipussit, alpakka/hopealusikat,ym. Työt kurssilaisten toiveiden mukaan. Opetusta parillisilla viikoilla Opetuspäivät syksyllä:
6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. sekä keväällä: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 21.3., 4.4. ja 18.4.
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1147105 Senioreiden kässäklubi, Liedakkala, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 10.00–13.15, Mariaana Kola
56 t, Kurssimaksu 55,00 €
Käsitöitä ja käsille töitä, oman mielenkiinnon mukaan. Kierrätys-,
virkkaus- ja neulekäsityöt, vaateompelua, (saumurit, ompelukone,
peitetikkikone käytössä) makrameesolmeilua, tinalankakirjailua,
betonivalua muottiin. Hopeaketju- ja levytöitä hyödyntäen alpakka- ja hopealusikoita, helmityöt: korut ja himmelit yms. Virkkausta
tölkkinipsuista, kahvipussit, alpakka/hopealusikat, metalliset palkintolautaset, kynttilänjämät, vanhat kirjat ym. Syksy: 8.9., 22.9., 6.10.,
20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevät: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3.,
30.3. ja 13.4.
1147104 Soitinrakennus nuorille ja aikuisille, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.30–20.30, Reino Vanhatalo
121,33 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 vakuutettuna tapaturman varalta. Ei opetusta 20.10.
1147305 Taitopaja, Simo asema, syksy, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
5.9.–28.11.2022 Ma 18.00–20.30, Riitta Arola
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla tehdään mm. huovutus- ja punontatöitä, materiaaleina villat,
rottinki, risut, pajut, paperimassat ja rautalanka kurssilaisten toiveiden
mukaan.
1147306 Taitopaja, Alaniemi, syksy, Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
8.9.–1.12.2022 To 18.00–20.30, Riitta Arola
39 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.
1147401 Turkin uusi elämä, syksy, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
27.8.–10.12.2022 La 9.00–15.00 Taija Sillanpää
28 t, Kurssimaksu 30,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kierrätys kunniaan! Tällä kurssilla voit vuorittaa/muodistaa vanhan turkin tai luoda siitä kokonaan jotain
uutta. Vanha turkki taipuu esim. liiviksi, lakiksi, kaulukseksi, kintaiksi, rekipeitoksi tai lastenvaunun lämpöpussiksi. Omat ompeluvälineet, ompelukone ja turkki mukaan jo ensimmäisellä kerralla. Lisäksi tarvitset
kynän, teippiä, kaavapaperia, viivaimia ja lakanakangasta.
Kurssi on tarkoitettu ompelun perustaidot omaaville. Opetusta 27.8., 3.9., 22.10. ja 10.12.
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1147112 Valetaan betonipatsaita ja muotin valmistus Liedakkala, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
28.11.–5.12.2022 Ma – Ti – Ke 17.00–20.15, Mariaana Kola
16 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja konkareille. Valamme massalla patsaita: enkeleitä, tonttuja, lintuja ym.
opettajan valmiisiin muotteihin ja opettelemme nestemäisellä lateksilla oman muotin valmistamisen (jokin
pieni patsas mukaan), joten harrastusta voi jatkaa myös kotona. Oppilas hankkii lattiamassan/betonin itse.
Kurssilla opastus muottien käytöstä, huolto ja oman muotin valmistamisen ohjeet ja tukimuotin tekeminen.
Kurssiaika ma-ke 28.11.-30.11. ja ma 5.12 vielä muottien irrotus ja huoltokäsittelyt. Kurssille mukaan vetonit 5000 lattiamassa (rautakaupoista) ämpäreitä kansia, muovipurkkeja, suojavaatetus, kertakäyttöhanskat,
hengityssuojain, sekoitusastioita, porakonevispilä, pieni maalauspensseli. Youtubesta löydät opastusta ja
infoa hakusanalla ” Lateksimuotin valmistus” Lisätietoa kurssin ohjaajalta mariaana.kola@edukemi.fi.
Osaamisperusteet: Oppilas oppii käyttämään lateksimuottia betonivalua tehdessään. Oppilas oppii miten
valmistetaan lateksimuotti nestemäisellä lateksilla sivelemällä ja tarvittaessa tukimuotin tekeminen uretaanilla. Sekä oppilas oppii muottien hoitoa ja puhdistusta, jotta muotit voidaan käyttää useaan kertaan.

Tekstiilityö
1141113 Aamukudonta, Keminmaa
Kutomapaja (ent. R-kioski), Rovaniementie 36
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 10.00–12.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla kudotaan monenlaisia tekstiilejä käyttäen eri sidoksia ja materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan yhdessä kurssin alussa.
1147150 Kahvipusseista kori, kassi tai koriste, syksy, kevät Lautiosaari, Keminmaa
Lautiosaaren Kylätalo, Takalantie 1-5
28.–30.10.2022, 17.–19.2.2023 Pe 17.00–20.15, La ja 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, nuppineuloja
ja ompelukone (ei välttämätön, korin voi koota myös käsin ompelemalla). Opettajalla on reilusti ylimääräisiä kahvipusseja. Opetusta kahtena viikonloppuna 28.-30.10.2022 ja 17.-19.2.2023, mutta halutessasi
voit osallistua vain toiseen.
1141115 Kudonta, Ilmola, Lautiosaari
Ilmolan koulu, Tervolantie 995 A
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 17.00–19.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141113 Aamukudonta.
1141114 Kudonta, Itäkoski, Keminmaa
Eilitän talo, Itäkoski, Tervolantie 2279
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 13.30–16.00, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141113 Aamukudonta.
1141112 Kudonta, Laurila, Keminmaa
Kutomapaja (ent. R-kioski), Rovaniementie 36
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 18.45–21.15, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141113 Aamukudonta.

88

1141312 Kudonta, Simo
Virkailijatalo A4, Simo as., Sahatie 9 A 4
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 16.30–19.00,
Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla kudotaan monenlaisia tekstiilejä käyttäen eri
sidoksia ja materiaaleja. Kudottavat työt suunnitellaan kurssin alussa.
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1141111 Kudonta, Liedakkala, Keminmaa
Liedakkalan koulu, opettajan asunto, Rovaniementie 763
6.9.–29.11.2022, 10.1.–13.4.2023 Ti 16.00–18.30, Leena Hietala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141113 Aamukudonta.

1141203 Kudonta, Tervola kk, Tervola
Teletalo kudonta, Asevelitie 1
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 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, Koivu
Suolijoki, Lähteenmäki, Suolijoentie 1103
6.9.–29.11.2022, 1.1.–11.4.2023 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.
1141401 Kudonta ja kankaanrakennus, Kemi
Vanha musiikkiopiston rakennus, Meripuistokatu 19
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.30–20.45, Leena Hietala
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Ryhmä aloittaville tai kudontaa aikaisemmin harrastaneille. Kurssin aluksi suunnitellaan kurssilla kangaspuissa kudottavat tekstiilit. Tutustutaan erilaisiin sidoksiin ja materiaaleihin. Opetellaan kankaanrakentamisen perusteita. Ei opetusta 17.10. ja 6.3.
1141201 Kädentaitokerho äideille ja tyttärille, Loue, Tervola
Loue, Arvi Pasasen talo, Nelostie 2338
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 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. Samalla kurssimaksulla vanhempi ja yksi
lapsi.
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1141404 Käsityökurssi, Tiistai, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
6.9.–30.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 17.00–19.30, Lidia Blomster
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kiinnostaako käsityö? Tervetuloa kurssille, jolla on mahdollista kokeilla ompelua, virkkausta, neulomista
ja vapaata kirjontaa. Ommellaan helppoja vaatteita itselle ja muille, sisustusesineet kotiin ja lahjaksi.
Opettajan johdolla tutustutaan ompelukoneen ja saumurin käyttöön, virkkauksen ja neulomisen perusteisiin. Saat ohjausta vaativampien töiden valmistamiseen. Mukaan omat ompelutarvikkeet; lanka, sakset, mittanauha ja nuppineulat.
1141411 Käsityökurssi, Perjantai, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 Pe 17.00–19.30, Lidia Blomster
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin 1141411 Käsityökurssi Tiistai
1141206 Käsityöpaja, Ylipaakkola, Tervola
Ylipaakkola, Liisa Ollitervon talo, Ylipaakkolantie 280
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023 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.
1141402 Käsityön erikoistekniikat A, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 12.30–15.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi; opetellaan uusia ajankohtaisia tekniikoita sekä syvennetään jo opittuja perustaitoja. Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voivat tulla sekä uutta harrastusta aloittavat että käsitöiden tosi harrastajat.
Kurssilla voit mm. opetella erilaisia neuletekniikoita, neuloa Islantilaistyyppisiä kaarrokeneuleita, virkata
eri tavoin asusteita, laukkuja ja kodin tekstiilejä, esim. kirjo- tai mosaiikkivirkkaamalla. Valmistaa pohjakankaalle ompelemalla muodikkaan ryijyn tai ryijytyynyn itse suunnitellen. Tehdä tuftausneulalla tai
-laitteella tai PlushWork -kirjonnalla pieniä pussukoita, tyynyjä tai tauluja. Valmistaa makramesolmuin
amppeleita ja seinätekstiilejä kodin koristeeksi
1141403 Käsityön erikoistekniikat B, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk 308, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 1.1.–13.4.2023 To 15.30–18.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141402 Käsityön erikoistekniikat A.
1141408 Moni-ilmeinen tilkkutyö, Kemi
Syväkankaan koulu, käsityölk A032, Kulmatie 7
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.30–20.00, Vuokko Kääriäinen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssilla perehdytään erilaisiin tilkkutyö- ja tikkausmenetelmiin. Ommellaan kodin tekstiilejä: peittoja,
seinävaatteita, pöytäliinoja sekä laukkuja, liivejä ym. asusteita omien tavoitteiden mukaan. Kurssi sopii
aloittelijoille ja pidempään tilkkutöitä harrastaneille. Ei opetusta 19.10. ja 8.3.
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1147131 Nahkatakin uusi elämä, syksy, Keminmaa
Uusi kurssi!
Lautiosaaren Kylätalo, Takalantie 1-5
17.9.–3.12.2022 La 9.00–15.00, Taija Sillanpää
28 t, Kurssimaksu 30,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Kierrätys kunniaan! Tällä kurssilla luodaan uutta vanhasta nahkarotsista ja saappaan varsista. Vanha takki taipuu
esim. liiviksi, laukuksi, repuksi tai kintaiksi. Saappaanvarsista saa vaikkapa komean käsilaukun.Omat ompeluvälineet,
ompelukone ja nahkatuotteet mukaan jo ensimmäisellä
kerralla. Lisäksi tarvitset kynän, teippiä, kaavapaperia, paperipainoja (esim. kiviä), paperiliittimiä, viivaimia ja lakanakangasta.
Kurssi on tarkoitettu ompelun perustaidot omaaville. Opetusta 17.9., 15.10., 12.11. ja 3.12.
1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari, Keminmaa
Lautiosaaren Kylätalo, Takalantie 1-5
6.9.–29.11.2022, 17.1.–28.3.2023 Ti 14.00–16.30, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi; opetellaan uusia ajankohtaisia tekniikoita sekä syvennetään jo opittuja perustaitoja. Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittavat että käsitöiden tosi harrastajat. Kurssilla voit mm. opetella erilaisia neuletekniikoita, neuloa
Islantilaistyyppisiä kaarrokeneuleita, virkata eri tavoin asusteita, laukkuja ja kodin tekstiilejä, esim. kirjotai mosaiikkivirkkaamalla. Valmistaa pohjakankaalle ompelemalla muodikkaan ryijyn tai ryijytyynyn itse
suunnitellen. Tehdä tuftausneulalla tai -laitteella tai PlushWork -kirjonnalla pieniä pussukoita, tyynyjä tai
tauluja. Valmistaa makramesolmuin amppeleita ja seinätekstiilejä kodin koristeeksi
1141121 Tekstiilityö, Laurila, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsalin kokoustila, Väylätie 11
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 14.00–16.30, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari.
1141301 Tekstiilityö A, Simon asema, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 10.30–13.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari.
1141306 Tekstiilityö B, Simon asema, Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari.
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1141305 Tekstiilityö, Alajokikylä, Simo
Malininkankaan toimintakeskus, Pohjoispuolentie 57
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 10.30–13.00, Vuokko
Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö,
Lautiosaari.
1141308 Tekstiilityö, Alaniemi, kevät, Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
13.1.–14.4.2023 Pe 10.00–12.30, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari.
1141303 Tekstiilityö, Maksniemi, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141120 Tekstiilityö, Lautiosaari.
1141302 Tekstiilityö, Simoniemi, Simo
Simoniemen seurakuntatalo, Kirkkotie 67
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 14.30–17.00, Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Monipuolinen kädentaitojen kurssi; opetellaan uusia ajankohtaisia tekniikoita sekä syvennetään jo opittuja perustaitoja. Työ valitaan aina oman taitotason mukaan, joten mukaan voi tulla sekä uutta harrastusta aloittavat että käsitöiden tosi harrastajat. Kurssilla voit mm. opetella erilaisia neuletekniikoita, neuloa
Islantilaistyyppisiä kaarrokeneuleita, virkata eri tavoin asusteita, laukkuja ja kodin tekstiilejä, esim. kirjotai mosaiikkivirkkaamalla. Valmistaa pohjakankaalle ompelemalla muodikkaan ryijyn tai ryijytyynyn itse
suunnitellen. Tehdä tuftausneulalla tai -laitteella tai PlushWork -kirjonnalla pieniä pussukoita, tyynyjä tai
tauluja. Valmistaa makramesolmuin amppeleita ja seinätekstiilejä kodin koristeeksi
1141307 Tekstiilityö, Simonkylä, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 9.30–11.30, Vuokko Lammassaari
69,42 t, Kurssimaksu 60,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141302 Tekstiilityö, Simoniemi
1141204 Tekstiilityö, Tervola
Tervolan koulukeskus, tekstiilityöluokka, Itäpuolentie 1545
6.9.–29.11.2022, 17.1.–28.3.2023 Ti 17.30–20.00, Vuokko Lammassaari
39 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141302 Tekstiilityö, Simoniemi
1141304 Tekstiilityö, Ylikärppä, Simo
Ylikärppä rivitalo, Ranuantie 484
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 10.00–12.30,
Vuokko Lammassaari
78 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1141302 Tekstiilityö, Simoniemi
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1148411 Huonekalujen verhoilu, Kemi Uusi kurssi!
Rytikari (entinen neuvola), Kaartotie 4 C 10
6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 18.00–21.15,
Kati Keronen
104 t, Kurssimaksu 100,00 €
Huonekalujen verhoilua perusverhoilutekniikalla. Perinteinen verhoilu perinteisin menetelmin. Kurssin tavoitteena
tehdä kestävä ja kaunis huonekalu. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, minkä huonekalun aiot kunnostaa, kiitos.
Omat työkalut mukaan (mm. meisselit, verhoiluniittari, sakset). Opettajalta tarkemmat ohjeet. Ei opetusta 18.10.
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Tekninen työ

1148301 Miesten puutyö, Simo
Simon asema, Nuorten työpaja, Sahatie 4 B
5.9.–28.11.2022, 1.1.–17.4.2023 Ma 17.00–20.15, Markku
Jakovlev
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Soveltuu aikuisille.
1148102 Naisten puutyökurssi, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 18.00–21.15, Jani Nieminen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Tehdään omavalintaisia töitä ja opiskellaan mm. puuntyöstökoneiden turvallista käyttöä. Myös entisöintiä. Tervetuloa vasta-alkajat sekä kädentaitajat, nikkaroinnista innostuneet tai tuunaajat. Kurssille mukaan omat materiaalit. Ei opetusta 19.10.
1148401 Puutyö ja entisöintiä, Kemi
Karihaaran koulu, Karpinpolku 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.30–20.45, Kyösti Kolehmainen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssi sopii sekä aloittaville että pidempään puutöitä harrastaneille. Opitaan lukemaan työpiirustuksia,
käyttämään puutyökoneita ja -laitteita sekä suunnittelemaan omien toiveiden mukaisia kalusteita tai nikkaroimaan esim. puuleluja. Materiaalihankintoihin saa ohjausta opettajalta. Ei opetusta 17.10.
1148101 Tekninen työ, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, tekninen luokka, Rovaniementie 31
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.15–20.30, Jani Nieminen
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Tehdään omia metalli- tai puutyöprojekteja. Entisöintiä. Kurssille mukaan omat materiaalit. Ei opetusta
17.10.
1148106 Vaneriveneen valmistus, Keminmaa
Väyläpaja, Väylätie 10
5.9.–29.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma ja Ti 18.00–20.15, Mikko Saarenpää
156 t, Kurssimaksu 500,00 €
Jokiuistelijoille suunnatulla kurssilla valmistetaan omista tarvikkeista uistinvene. Kurssimaksu maksetaan
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
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Terveys ja terveydenhuolto
6101105 Muistiryhmä, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 13.15–14.15, Anitta Liikamaa
43,33 t, Kurssimaksu 43,00 €
Mielen ja muistin virkistämistä tukeva ryhmä. Keskustelua, liikuntaa, laulua; välittämistä suurella sydämellä. Ei opetusta 18.10.

8002416 Aikuisten liikuntaryhmä, Kemi Uusi kurssi!
Sauvosaaren koulu, liikuntasali, Koulukatu 11
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 19.15–20.15, Henna Nikkilä
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Nyt starttaa aikuisten liikuntaryhmä, jossa pidetään peruskunnosta huolta liikkumalla monipuolisesti eri
liikuntalajeja harrastaen hyvällä sykkeellä. Tavoitteena on kestävän terveyskunnon saavuttaminen ja ylläpito. Otathan mukaan tunnille sisäliikuntavaatteet, juomapullon sekä sisäkengät. Ei opetusta 19.10.
8002102 Asahi Health ® -terveysliikunta, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 13.25–14.10, 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 huonokuntoisille
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 19.10.
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Kuntoliikunta

8002408 Jumppaa aamuvirkuille, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 11.00–12.30, Leila Mansikkala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Tehokasta jumppaa vaihtuvin teemoin ja välinein. Käydään läpi kehon eri alueet ja lopuksi venyttelyt.
Mukaan jumppa-alusta, juomapullo ja teeman mukainen väline.
Teemat tunneille 06.09. Kehon herättely jumppa 13.09. Kuminauha jumppa 20.09 Core jumppa 27.09.
RVP jumppa 04.10. Pikkupallo jumppa 11.10. Kuntopiiri 18.10. Käsipaino jumppa 25.10. Keppi jumppa
01.11. Villasukka jumppa 08.11. Pikkupallo jumppa 15.11. Kuminauha jumppa 22.11. Kuntopiiri 29.11.
Kehonhuolto jumppa.
8002410 Jumppaa selän terveydeksi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 14.00–15.00, Jari Poikela
34,62 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. Harjoituskerrat sisältävät lyhyitä tietoiskuja liittyen uusimpaan tutkittuun tietoon terveyden edistämisestä. Ei opetusta 19.10.
8002412 Kahvakuula Hiit, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.50–18.50, Johanna Aaltonen
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kahvakuulaharjoittelu on kokonaisvaltaista treeniä. Tavoitteena on parantaa lihaskuntoa, kehittää keskivartalon hallintaa, tehostaa energiankulutusta, kiinteyttää sekä kehittää tasapainoa ja koordinaatiota. Ei
opetusta 20.10.
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8002315 Kahvakuula Hiit, Maksniemi, Simo
Maksniemen koulu, Siikatie 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 19.15–20.00,
Johanna Aaltonen
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002412 Kahvakuula Hiit, Kemi
8002313 Kahvakuula Hiit, Simo asema, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 15.45–16.45, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002412 Kahvakuula Hiit, Kemi
8002404 Keho hallintaan, Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 13.15–14.15 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 sisäliikuntavarusteet, jumppa-alusta ja juomapullo. Ei opetusta 18.10.
8002101 Kunto+ Lautiosaari, Keminmaa
Pölhön koulun liikuntasali, Lautiosaari, Tasasentie 9
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 18.00–19.30, 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, juomapullo ja
jumppa-alusta. Ei opetusta 19.10.
8002301 Kuntoliikunta, Alaniemi, Simo
Alaniemen toimitalo, Ranuantie 259 b
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.00–19.00, Miia Salmi
34,60 t, Kurssimaksu 35,00 €
Monipuolista kuntopiiriharjoittelua oman kehon painolla ja erilaisilla kuntoiluvälineillä, esim. käsipainot,
kahvakuula, kuminauha, hyppynaru, liukualustat. Liikkeet tehdään vaihdellen omalla paikalla tai kiertoharjoitteluna. Ei opetusta 6.3.
8002211 Kuntojumppa, Tervola
Mattisen koulu, Opintie 14
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.00–17.45, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Eri välinein toteutettava jumppa keski-ikäisille ja senioreille. Mukaan oma matto. Ei opetusta 17.10.
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8002221 Kuntopiiri Tervola Uusi kurssi!
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2022 To 18.00–18.45, Kaisa Pitkänen
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Nostetaan sykettä aerobisen liikunnan sekä lihaskunnon avulla. Hyödynnetään oman kehon painoa sekä
apuvälineitä, kuten kahvakuulia tai painotettua hula-vannetta. Ei opetusta 20.10.
8002222 Kehonhuolto Tervola Uusi kurssi!
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2022 To 19.15–20.00, Kaisa Pitkänen
12 t, Kurssimaksu 27,00 €
Huolletaan kehoa monipuolisesti. Avataan jumeja, lisätään liikkuvuutta ja parannetaan verenkiertoa. Sopii myös palauttavaksi harjoitukseksi kovemman treenin jälkeen. Ei opetusta 20.10.
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8002304 Kuntojumppa, Simo asema, Simo
Simon asema, yläkoulu, Simontie 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.30–19.00, Hanna Tikka
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Tunnin alussa aerobinen askellusosuus n. 30 min sis. alkuvenyttelyn. Tämän jälkeen 45 min lihaskunto-osuus. Lopuksi n. 15 min venyttely. Vuoden aikana aerobisessa osuudessa vaihdellaan eri teemoja
(lattari, kuntonyrkkeily jne.). Lihaskunto-osuudessa välillä apuna väline esim. keppi, kuminauha tai kahvakuula. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.

8006202 Kuntosali + venytys, kevät, Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
12.1.–27.4.2023 To 19.15–20.00, Janika Nousiainen
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tehdään monipuolisia harjoitteita omalla keholla ja lisävastuksilla (hiit, tabata, kiertoharjoittelu, paikkaharjoittelu jne.). Tule mukaan rohkeasti. Sopii niin alkajille kuin pidempään salimaailmassa käyneille. Ei
opetusta 9.3.
8002405 Lempeä liikunta, Kemi
Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.00–19.30, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Aluksi kevyttä jumppaa, sitten tasapainoa tukevia harjoitteita, venyttelyä ja rentoutusta. Ei vaikeita askelsarjoja tai voimakkaita hyppyjä. Mukaan sisäliikuntavarusteet, juomapullo ja jumppa-alusta. Tuo myös
lämmin pusero, viltti ja villasukat rentoutusta varten, tarvittaessa myös tyyny. Ei opetusta 18.10.
8002409 Leppoisaa jumppaa varttuneille, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 11.00–12.00, Leila Mansikkala
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Jumppaa rauhalliseen tahtiin. Käydään läpi kaikki lihasryhmät käyttäen eri liikuntavälineitä. Lopuksi rentouttavat venytykset. Mukaan jumppa-alusta ja juomapullo.

97

LIIKUNTA, TERVEYS JA HYVINVOINTI

8002215 Lihaskuntotreeni (omalla keholla), kevät, Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
12.1.–27.4.2023 To 18.00–18.45, Janika Nousiainen
15 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kokonaisvaltaisia Lihaskuntoharjoitteita omalla keholla. Vaihdellaan välillä lihas harjoitteita. Sykettä nostattavaa ja helppoa. Tule sinäkin mukaan! Sopii niin alkajille kuin pidempään liikkuneille. Ota mukaan
jumppamatto ja juomapullo. Ei opetusta 9.3.
8002413 Liikuntaa ikääntyville ja kuntoutuville, Kemi
Kemin lyseon lukion liikuntasali, Meripuistokatu 22
5.9.–30.11.2022, 9.1.–26.4.2023 Ma 16.00–17.30, Ke 16.00–17.30, Markku Särkipaju
76 t, Kurssimaksu 66,00 €
Opetuspäivät ma ja ke. Jumppaa ja istumalentopalloa. Ota mukaan sisäliikuntavarusteet. Opetusta ei
järjestetä syksyn ja kevään YO-kirjoitusten sekä niiden preliminäärien aikana. Samoin koulujen syys- ja
talvilomien aikana ei ole opetusta. Syksyllä ei opetusta 12.- 26.9.2022. Keväällä ei opetusta 6.-17.2.2023
(prelit) ja 13.3.-31.3.2023 (Yo-kirjoitukset).
8002103 Luusto+, Keminmaa
Koskenvoiman kylätalo, Rovaniementie 1966
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 16.00–17.30, Taija Sillanpää
52 t, Kurssimaksu 50,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Perusliikuntaryhmä, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti luu-liikuntaan. Teemat vaihtelevat kauden
mittaan. Ei vaikeita askelsarjoja. Mukaan juomapullo, jumppa-alusta ja sisäliikuntavaatetus. Ei opetusta
19.10.
8002122 Miesten ja naisten kuntonyrkkeily, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 19.15–20.45, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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 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 sosiaalisia kanssakäymisiä. Mukaan tarvitsee vain
sisäliikuntavarustuksen. Ei opetusta 20.10.
8002121 Naisten kuntonyrkkeily, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, liikuntasali, Rovaniementie 31
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.30–19.00, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002122 Miesten ja naisten kuntonyrkkeily, Keminmaa.
Ei opetusta 20.10.
8002214 Naisten kuntonyrkkeily, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 18.10–19.40, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002122 Miesten ja Naisten kuntonyrkkeily, Keminmaa.
Ei opetusta 17.10.
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8002411 RVP-jumppa, Kemi Uusi kurssi!
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.40–17.40, Johanna Aaltonen
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
RVP eli reisi-vatsa-pakara jumppa. Joka nimensä mukaisesti keskittyy keskivartalon alueelle. Tunti on perinteisempi jumppatunti. Mukaan oma jumppa-alusta. Ei opetusta 20.10.
8002312 RVP-jumppa, Simo Uusi kurssi!
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.05–18.50, Johanna Aaltonen
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002411 RVP-jumppa, Kemi. Ei opetusta 17.10.
8002205 Seniorijumppa, Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
13.9.–22.11.2022, 17.1.–11.4.2023 Ti 10.00–10.45, Hilkka Ollikkala
13 t, Kurssimaksu 27,00 €
Senioreille suunnattua lihaskuntojumppaa eri välinein ja musiikin tahtiin. Tuntiin kuuluu loppuvenyttelyt.
Oma jumppamatto mukaan. Opetuspäivät syksyllä: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja keväällä:
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4.
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8002314 Retro-jumppa, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 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 mukaan jumppa-alusta ja iloinen mieli.

8002112 Senioriliikunta, Lautiosaari, Keminmaa
Pölhön koulu, Lautiosaari, Tasasentie 9
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 15.30–16.30, Kirsti Lamminpää-Vesenne
34,62 t, Kurssimaksu 50,00 €
Liikuntaa ikäihmisille musiikin tahdissa. Jumpalla käytetään tuolia, vastuskuminauhaa, keppiä ja käsipainoja. Lopuksi tehdään venyttelyt. Ei opetusta 19.10.
8002212 Sähly, Naiset, Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 19.00–20.30, Anssi Hallikainen ja Ville Alatalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Sählyn pelaamista naisille. Alle 16-vuotiaiden kurssimaksu 25 €. Alaikäraja 14 v.
8002213 Sähly, Miehet, Tervola
Tervolan koulukeskus, liikuntasali, Itäpuolentie 1545
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 19.00–20.30, Anssi Hallikainen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Sählyn pelaamista miehille. Alaikäraja 16 v. Ei opetusta 19.10.
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8002406 Terveysliikunta, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk 313, Toivolankatu 6
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.15–17.45, 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 20.10.
8002201 Terveysliikunta A, Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 9.00–9.45, Hilkka Rantamölö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kuntouttavaa terveysliikuntaa UKK-instituutin suositusten mukaisesti. Kurssin tavoitteena on motivoida
ihmisiä liikkumaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Liikkeet voidaan suorittaa myös tuolilla istuen. Ei opetusta 19.9.
8002202 Terveysliikunta B, Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 10.00–10.45, Hilkka Rantamölö
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002201 Terveysliikunta A, Tervola. Ei opetusta 19.9.
8002207 Terveysliikunta, Kaisajoki, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 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. Ei opetusta 19.10.
8002206 Terveysliikunta, Koivu, Tervola
Koivun koulu, Poliisintie 1
8.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 18.00–18.45, Hilkka Ollikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002207 Terveysliikunta Kaisajoki, Tervola . Ei opetusta 20.10.
8002204 Terveysliikunta, Varejoki, Tervola
Varejoen koulu, Tsasounantie 16
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.30–18.15, Hilkka Ollikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8002207 Terveysliikunta Kaisajoki, Tervola. Ei opetusta 17.10.
8002403 Tuolijumppa, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 14.25–15.10,
Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Tehdään toimintakykyä tukevia ja ylläpitäviä harjoitteita vaihtuvin teemoin. Käytetään välillä mm.
jumppakeppiä ja jumppakuminauhaa. Mukaan
juomapullo ja jumppatossut tai jarrusukat. Ei opetusta 18.10.

100

8002104 Vielä virtaa, Liedakkala, Keminmaa
Seurala, Liedakkala, Rovaniementie 763
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 14.35–15.35, Taija Sillanpää
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Perusjumppaa ja rentouttavaa liikuntaa varttuneille. Mukaan jumppa-alusta ja juomapullo. Ei opetusta
19.10. ja 8.3.

Kamppailulajit
8005200 Taekwon-do, perus- ja jatkokurssi, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 16.30–18.00, Mikko Salla
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Peruskurssin tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnan parissa ja siten luoda pohjaa
liikuntamyönteiselle elämäntavalle myös myöhemmällä iällä. Peruskurssilla opetellaan salikäyttäytyminen, peruspotkut, -lyönnit ja -torjunnat, perusteet itsepuolustuksesta sekä harjoituksissa käytettävä koreankielinen sanasto. Opetuksessa painotetaan väkivallattomuuden tärkeyttä ja rauhanomaisia 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. Ei opetusta 17.10. Kurssimaksu aikuisilta 50 €.
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8001461 Vanhempi ja vauva -jumppa (3-12kk),
Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 1.1.–20.4.2023 To 9.00–9.45, Saija-Riitta Rissanen
26 t, Kurssimaksu 24,00 €
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 20.10.

Kuntosali ja vesiliikunta
8006403 Allasjumppa, miehet ja naiset, Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 12.50–13.35, 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 20.10.
8006404 Miesten allasjumppa, Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 13.40–14.25, 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 20.10.
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8006401 Naisten allasjumppa A, tiistai, Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 15.55–16.40, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Reipastahtinen lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Nimi kannattaa jättää varasijalle. Jokainen opiskelija saa vain yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 18.10.
8006402 Naisten allasjumppa B, tiistai, Kemi
Kemin Uimahalli, Meripuistokatu 28
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 16.45–17.30, Taija Sillanpää
26 t, Kurssimaksu 75,00 € Jatkuu tarvittaessa etäopetuksena
Reipastahtinen lihas- ja peruskuntoa kehittävä ryhmä vaihtuvin teemoin. Nimi kannattaa jättää varasijalle. Jokainen opiskelija saa vain yhden allasjumppapaikan. Ei opetusta 18.10.
8006108 Ilmoittautuminen senioreiden kuntosali A (ma) arvontaan, Keminmaa
Keminmaan Terveyskeskus, Väylätie 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.00–19.00 Tuomo Kuusela
34,58 t Kurssimaksu 35,00 €
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan senioreiden kuntosalikurssille A, arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautuneiden joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa kurssille. Kuntosaliharjoittelun tärkein tavoite on kehittää
ja ylläpitää lihaskuntoa, toimintakykyä, tasapainoa sekä koordinaatiota. Kurssin tavoitteena on ehkäistä
huonosta tasapainosta johtuvia kaatumisia.
8006109 Ilmoittautuminen senioreiden kuntosali B (torstai) arvontaan, Keminmaa
Keminmaan Terveyskeskus, Väylätie 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 18.00–19.00 Tuomo Kuusela
34,58 t Kurssimaksu 35,00 €
Tällä kurssilla ilmoittaudutaan senioreiden kuntosalikurssille B, arvontaryhmään. Arvomme ilmoittautuneiden joukosta satunnaisesti 8 osallistujaa kurssille.
Kurssikuvaus samoin kuin kurssi 8006108 Ilmoittautuminen senioreiden kuntosali A arvontaan.
8006104 Kuntosali Circuit, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 16.30–18.00, Jenni Alatolonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Aikaisempaa kuntosaliharjoittelun kokemusta ei tarvita.
Tunnin aluksi lihaskuntoharjoittelu laitteissa 60 min ja lopuksi 30 min peilisalijumppa vaihtuvilla teemoilla
kuten keppi-, isopallo-, kehonhuoltojumppa. Mukaan sisäkengät ja juomapullo. Ei opetusta 20.10.
8006301 Kuntosaliliikunta, Simo
Simon aseman kuntosali, Sahatie 9
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 17.00–18.00, Miia Salmi
34,60 t, Kurssimaksu 35,00 €
Monipuolista kuntopiiriharjoittelua kuntosalilaitteissa ja oman kehon painolla sekä erilaisilla kuntoiluvälineillä (esimerkiksi kahvakuula, käsipainot, kuminauha, liukualustat, hyppynaru, jumppapallo). Liikkeitä
tehdään monipuolisesti koko keholle. Ei opetusta 7.3.
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8006102 Kuntosaliryhmä 55+ B, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 10.00–11.30, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Lihaskuntoharjoittelua laitteissa, eri jumppamuotoihin tutustumista (1 tunti ohjatusti laitteissa ja ½ tuntia jumppaa). Ei opetusta 18.10.
8006103 Kuntosaliryhmä 70+, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 11.45–13.00, Anitta Liikamaa
43,33 t Kurssimaksu 43,00 €
Rauhallista lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteissa sekä kevyt 15 min jumppa loppuverryttelyineen. Ei
opetusta 18.10.
8006105 Nivelet liikkeelle, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 10.00–11.30, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Rauhallista; yksilöllisesti ohjattua lihaskuntoharjoittelua kuntosalilaitteissa. Lopuksi 1/2 tunnin kevyt
jumppa. Ei opetusta 21.10.
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8006101 Kuntosaliryhmä 55+ A, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, kuntosali, Väylätie 11
6.9.–29.11.2022, 1.1.–18.4.2023 Ti 8.30–10.00, Anitta Liikamaa
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Lihaskuntoharjoittelua laitteissa, eri jumppamuotoihin tutustumista (1 tunti ohjatusti laitteissa ja ½ tuntia jumppaa). Ei opetusta 18.10.

8006201 Senioreiden kuntosali, Tervola
Tervolan kuntosali, Keskustie 81
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 9.30–10.45, Anitta Liikamaa
43,33 t, Kurssimaksu 43,00 €
Ohjattua kiertoharjoittelua kuntosalilaitteissa 1 t sekä 15 min loppuverryttelyt. Ei opetusta 19.10.
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Bändit, orkesterit ja soitinryhmät
1002101 Balkanilainen kansanmusiikki, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.00–20.30, Ivan Ivanov
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Yhtye toimii viihdekuoro Altanan säestysorkesterina. Ei opetusta 18.10.
1002406 Bändikurssi (bändikoulu) Kemi Uusi kurssi!
Kivikon koulu, luokka 149, Kiveliönkatu 31
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 18.30–20.00, Matti Perkiö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Opetus Kivikon koululla (pe), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppilaat
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 26.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2022-2.023. Kurssimaksu 50 €. 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 21.10.
1002103 Bändikurssi A, Keminmaa, keskiviikko, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu / Lisärakennuksen päätyluokka (PR), Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 19.30–21.00, Alexandre Semerdjiev
52 t, Kurssimaksu 25,00 €
Bändin perustamisen teoriaa ja soitonopetusta. Bändivaihtoehtona rock, disco, pop, perinteinen viihdemusiikki. Kurssi on tarkoitettu alle 16-vuotiaille. Ei opetusta 20.10.
1002104 Bändikurssi B, Keminmaa, perjantai Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu / Lisärakennuksen päätyluokka (PR), Rovaniementie 31
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 16.00–17.30, Alexandre Semerdjiev
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Bändin perustamisen teoriaa ja soitonopetusta. Bändivaihtoehtona rock, disco, pop ja perinteinen viihdemusiikki. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille. Ei opetusta 21.10. Kurssi on tarkoitettu aikuisille.
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1002401 Jousisoitinryhmä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 312,
Marina Takalon katu 3
12.9.–5.12.2022, 16.1.–24.4.2023
Ma 19.30–21.00, Elina Kakko-Delha
28 t, Kurssimaksu 30,00 €
Edistyneemmille jousisoittajille tarkoitettu yhteissoittoryhmä. Ohjelmisto koostuu ensisijaisesti klassisesta musiikista ja jousikokoonpanoille
sävelletystä aineistosta. Tervetuloa viulut, alttoviulut, sellot, kontrabassot. Opetusta joka toinen
paritonviikko. Syksy 12.9.-5.12.2022 ja kevät 16.1.24.4.2023.
1002405 Kitararyhmä (kitara/klassinen kitara), Kemi Uusi kurssi!
Kivikon koulu, luokka 149, Kiveliönkatu 31
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 17.00–18.30, Matti Perkiö
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Opetus Kivikon koululla (pe), opetusaika sovitaan opettajan kanssa. Opetus alkaa vko 36. Uudet oppilaat
otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkoja on rajoitetusti. Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 26.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät mukaan lukuvuodelle 2022–2023. Kitararyhmä on tarkoitettu
täydentäväksi kurssiksi kitaran yksilöopetuksen rinnalle. Tunneilla harjoitellaan yhdessä soittamista pienryhmässä; oman soittimen soittamista orkesterikontekstissa. Ei opetusta 21.10.
1002402 Mandoliiniorkesteri Remolo, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 305, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 16.00–17.30, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Orkesteri kokoontuu luovalla mielellä ja aurinkoisella tyylillä musisoiden sekä esiintyen. Mandoliininsoittajat ja akustiset säestyssoittimet tervetuloa.
1002403 Mandoliininsoiton alkeisryhmä, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 19.30–20.15, Elina Kakko-Delha
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Opettelemme ryhmässä mandoliininsoiton alkeet ja nuotinlukutaitoa. Kappaleet ovat helppoja. Soinnuilla säestävä kitara ja basso ovat tervetulleita ryhmään.
1002302 Musiikkistudio Merituuli, hybridi, Simo
Simonkylä, Simon Pirtti, Simonpirtintie 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 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 levytysstudiota
hyödyntävä kurssi, johon voivat osallistua laulamista harrastavat opistolaiset. Kurssilla tutustutaan studiotekniikan perusteisiin, laitteisiin ja käytäntöihin. Harjoitellaan ja tehdään soolo- tai ryhmä-äänityksiä
valmiisiin musiikkisovituksiin studiotekniikoita käyttäen. Tavoitteena on harjoitella käytännön studiotekniikkaa ja tuottaa kunkin kurssilaisen osaamistason mukaisia, teknisesti korkealaatuisia musiikkiäänitteitä
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 yhteislaulutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.
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1002200 Soittokunta ja puhallinsoitto, Tervola
Heikkelin kiinteistö (vanha hammashoitola), Keskustie 94
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 17.45–20.15, Ali Kolehmainen
78 t, Kurssimaksu 71,00 €
Puhallinsoittoa myös yksilöopetuksena 15 min 50 €, 20 min. 75 €, 30 min. 95 €. Soittimina vaskipuhaltimet esim. trumpetti, käyrätorvi tms.
1002404 Viihdeorkesteri Sateenkaari, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 305, Marina Takalon katu 3
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 17.30–19.45, Veli Tikkala
69,32 t, Kurssimaksu 65,00 €
Soitellaan iloisin mielin yhdessä ja tutustutaan orkesterisoiton saloihin. Harjoitellaan koti- ja ulkomaisia
iskelmiä. Ei opetusta 21.10.

Kuorot ja lauluyhtyeet

1001301 Cantando kuoro, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 15.00–17.30, Veli Tikkala
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Henkilöille, jotka pitävät yhdessä laulamisesta. Ei opetusta 20.10 eikä 9.3.
1001203 Eläkeläislaulajat, Tervola
Tervolan Nuorisoseura, Seurantie
7.9.–16.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 11.00–11.45, Anitta Liikamaa
13 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetuspäivät syksyllä: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. Keväällä: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 22.3., 5.4.,
19.4.
1001102 Jokivarren kuoro, Keminmaa
Lautiosaaren seurakuntatalo, Killisentie 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 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. Kurssimaksu sisältää nuotit. Ei opetusta 19.10.
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1001101 Keminmaa kuoro, Keminmaa
Keminmaan Vanha pappila, Rantatie 26 C
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 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 moniäänisiä kuorolauluja, joita harjoitellaan viikoittain, niin stemma kerrallaan kuin kuoronakin. Kuoron säestäjinä
toimivat tilanteen mukaan joko pianisti tai orkesteri. Ohjelmistossa on erilaisia ja moneen tilaisuuteen
sopivia lauluja niin läheltä kuin kaukaakin. Tervetuloa laulamaan mukavaan seuraan! Uudet laulajat otetaan ilolla vastaan. Ei opetusta 17.10.
1001403 Laululeidit, Kemi
Sauvosaaren koulu ruokasali, Koulukatu 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 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 syksyllä ja keväällä. Kurssimaksu sisältää nuotit. Koelaulu uusille laulajille 8.9. klo 18.15–18.30.
1001406 Laulu sydämet aukaisee -musiikkituokio, Kemi
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 11.30–12.30, 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. Ei opetusta 18.10.
1001401 Sekakuoro Ajan Laulu, Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13–15
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 18.00–20.30, Olavi Suokas
78 t, Kurssimaksu 71,00 €
Lauletaan pääosin neliäänistä sekakuorolaulua, harjoitellaan nuotinlukua, fraseerausta ja tekstin tulkintaa. Konsertoidaan ja esiinnytään eri tilaisuuksissa. Kurssimaksu sisältää nuotit. Ei opetusta 17.10.
1001402 Seniorikuoro Syke, Kemi
Kemin Kulttuurikeskus, taidemuseo, Marina Takalon katu 3
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 17.30–20.00, Rita Rantamo-Mikkola
81 t, Kurssimaksu 71,00 €
Seniorikuoro Syke on sekakuoro, jossa iloinen energia ja laulajien taito kohtaavat. Nimestään huolimatta 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. Kurssimaksu sisältää nuotit. Ei opetusta 20.10.
1001201 Seniorilaulajat, Tervola
Kaisajoki, Järjestötalo, Paakkolantie 1245
13.9.–22.11.2022, 17.1.–11.4.2023 Ti 12.00–12.45, Leelo Köngäs
13 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetuspäivät syksyllä: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja keväällä 17.1., 31.1.,14.2., 28.2., 14.3.,
28.3., 11.4.
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1001103 Senioreitten yhteislaulu, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsalin kokoustila, Väylätie 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–21.4.2023 To 12.00–13.30, Anitta Liikamaa
52 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 20.10.
1001202 Tervolan laulajat, Tervola
Tervolan koulukeskus, musiikkiluokka, Itäpuolentie 1545
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 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 18.10.
1001104 Viihdekuoro Altana, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, musiikkistudio, Rovaniementie 31
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 Ke 17.30–20.4,5 Ivan Ivanov
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Ohjelmisto sisältää pääasiassa balkanilaista musiikkia. Ei opetusta 19.10.
1001304 Yhteislaulu, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 17.30–18.15, Veli Tikkala
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Henkilöille, jotka pitävät yhdessä laulamisesta. Soveltuu aikuisille. Ei opetusta 20.10. eikä 9.3.
1001408 Yhteislauluillat, Kemi
Sauvosaaren koulu ruokasali, Koulukatu 11
28.9.–30.11.2022, 25.1.–29.3.2023 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
28.9., 26.10. 30.11. ja keväällä 25.1., 22.2., 29.3.
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Yksilöopetukseen haetaan ilmoittautumalla jonokurssille. Paikkoja on rajoitetusti ja opettaja ottaa yhteyttä niihin, jotka pääsevät oppilaiksi 26.8. mennessä. Lukuvuoden opetusajat/kurssimaksut: 15 min /
50 €, 20 min / 75 €, 30 min / 95 € ja 45 min/ 150 €. Saatavilla olevat opetusajat vaihtelevat kursseittain.
Opetuksen kellonaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opetus alkaa viikolla 36.
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Yksilöopetus

Basso
1006449 Jonokurssi Basso (sähköbasso), opettaja Matti Perkiö, Kemi
Opetus Kivikon koululla maanantaisin.
Soittotunneilla opetellaan soittimen hallintaa; säestystekniikoita, sormisoitosta peukkubassotteluun, eli
slap-tekniikkaan, melodioiden ja soolojen soittamista, opetellaan lukemaan nuoteista sekä soittamaan
tyylinmukaisesti eri tyylilajeja, kotimaisen musiikin kautta ulkomaiseen musiikkiin. Soittotunneilla tutustutaan bassonsoiton mahdollisuuksiin, ja mikä tärkeintä, oppijan omat musiikilliset tavoitteet ja kiinnostukset huomioiden. Soittotunnit ovat suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille bassonsoitosta kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 17.10.

Harmonikka
1006457 Jonokurssi Harmonikan soitto, opettaja Veli Tikkala, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa, opetuspäivä perjantai.
Soveltuu aloittelijoille tai muutaman vuoden harmonikkaa soittaneille. Opetuksessa käytetään saatavilla
olevaa materiaalia, oppilaan toiveet huomioiden.

Huilu
1006456 Jonokurssi Huilu, opettaja Jenni Halonen, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa perjantaisin.
Huilunsoiton opetusta yksilöllisesti jokaisen opiskelijan tason, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Improvisointi
1006452 Jonokurssi Improvisointikurssi (pop/jazz), opettaja Matti Perkiö, Kemi Uusi kurssi!
Opetus Kivikon koululla perjantaisin.
Musiikki on universaalia, se on sydämen kieltä, jota ei rajoita kielimuurit. Musiikki voi olla valmiiksi sävellettyä taikka osittain ja joskus jopa täysin improvisoitua. Musiikki on säveltaidetta, jossa luominen ja
tulkitseminen on keskeistä. Se on kuin tyhjän kanvaasin maalaamista sävelin. Kurssi on suunnattu kaikille
improvisoinnista kiinnostuneille. Kurssi ei ole soitinsidonnainen, joten voit saapua kurssille soittimen kuin
soittimen kanssa. Kurssilla käydään läpi avaimia solistiseen improvisoimiseen populaarimusiikissa (mm.
pop, rock, heavy, jazz) niin rytmisesti kuin sävelellisesti, tutustutaan avaimiin musiikin tulkitsemiseksi
sointumerkeistä sekä nuottiviivastolta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 21.10.

Kantele
1006455 Jonokurssi 5 – 39 -kielisten kanteleiden soitto, opettaja Riikka-Tuulia Tikkanen, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa perjantaisin.
Opettelemme soittamaan kanteletta oppilaan taitojen ja kiinnostuksen tahtiin. Oma kantele välttämätön.
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Kitara/sähkökitara
1006443 Jonokurssi Kitara, opettaja Jouni Elgland, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ma).
Alkeista tai oppilaan omalta tasolta lähtevää opetusta. Opiskellaan monipuolisesti erilaisia tyylisuuntia.
1006448 Jonokurssi Klassinen kitara, opettaja Matti Perkiö, Kemi
Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ti).
Soittotunneilla opetellaan soittimen hallintaa; näppäilytekniikkoja, melodioiden soittoa ja säestämistä,
opetellaan lukemaan nuoteista sekä soittamaan sävellyksiä pienistä etydeistä suurempiin mestariteoksiin. Kurssi on suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille klassisesta kitaransoitosta
kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. (Ks. kitararyhmä -kurssi). Opetus
Kivikon koululla maanantaisin ja tiistaisin. Ei opetusta 17.10., 18.10.
1006143 Jonokurssi Kitaran-/bassonsoitto, opettaja Alexandre Semerdjiev, Keminmaa
Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ma).
Opetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan sekä aloittelijoille että pitempään soittaneille.
Opetusta annetaan klassiselle kitaralle, sähkökitaralle tai bassolle oppilaan valinnan mukaan. Opetus Keminmaan keskuskoulululla maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.
1006332 Jonokurssi Kitaran-/bassonsoitto, opettaja Alexandre Semerdjiev, Maksniemi ja Simo
Maksniemen tai Simon aseman alakoululla tiistaisin. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspaikka (esim.
Maksniemi).
Opetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan sekä aloittelijoille että pitempään soittaneille.
Opetusta annetaan klassiselle kitaralle, sähkökitaralle tai bassolle oppilaan valinnan mukaan. Ei opetusta
syyslomaviikolla.
1006447 Jonokurssi Kitara (sähkökitara/akustinen kitara), opettaja Matti Perkiö, Kemi
Opetus Kivikon koululla maanantaisin ja tiistaisin. Kirjoita lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ti).
Soittotunneilla perehdytään soittamisen estetiikkaan; opetellaan soittimen hallintaa, käydään läpi erilaisia säestystekniikoita, erilaisista strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikoista fingerpicking -näppäilytekniikkaan, unohtamatta melodioiden ja soolojen soittamista, opetellaan lukemaan nuoteista sekä
soittamaan tyylinmukaisesti eri tyylilajeja, kotimaisen musiikin kautta ulkomaiseen musiikkiin. Matkalla
kuljetaan mm. Appalakkien yli kohti Nashvilleä, kantrimusiikin Mekkaa, unohtamatta populaarimusiikin
juurten juontavan yhtä lailla Mississippijoen suiston alueelle, bluesin synnyinmaalle. Matkalla nykyhetkeä
kohden voidaan todeta moneen otteeseen populaarimusiikin (mm. pop, rock, heavy, jazz -tyylilajien) polveutumisen näistä kahdesta alkuperäisestä tyylisuuntauksesta. Soittotunneilla tutustutaan kitaransoiton
mahdollisuuksiin, ja mikä tärkeintä, oppijan omat musiikilliset tavoitteet ja kiinnostukset huomioiden.
Soittotunnit ovat suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille kitaransoitosta kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 17.10, 18.10.
1006231 Jonokurssi Sähkö- ja akustinen kitara, opettaja Reino Vanhatalo, Tervola
Opetus Tervolan koulukeskuksen perusluokka maanantaisin. Kurssilla käsitellään eri soittotekniikoita ja
tyylilajeja. Soveltuu aloittelijasta vähän pidempäänkin soittaneille.
1006445 Jonokurssi Sähkökitara, opettaja Kai Palasrinne, Kemi
Harjoitellaan kitaransoittoa oppilaan musiikkimieltymykset huomioiden. Melodia, soolo, komppaus, tekniikat jne. Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa perjantaisin.
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1006441 Jonokurssi Laulu, opettaja Tanja Metsälä, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.
Kurssit, joille tällä jonokurssilla haetaan ovat Luomulaulajat, Kuntolaulajat ja Laulunlyömät. Kurssista riippuen opetellaan yksinlaulua, äänenmuodostusta ja laulujen tulkintaa. Opetuksessa käytetään pianosäestystä. Tavoitteena on kehittää äänen muodostusta ja rohkaistua ilmaisemaan itseä laulamalla. Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua pienimuotoisiin esiintymisiin esim. matineat. Henkilökohtainen laulutunti
30 min joka toinen viikko. Kuntolaulajissa opiskellaan yksinlaulua, hengitys- ja äänenkäytön tekniikoita
ja äänenmuodostusta. Tavoitteena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä laulamisen
avulla. Kurssi sopii myös niille, joilla ei ole aiempia lauluopintoja. Henkilökohtainen laulutunti joka toinen
viikko 30 min. Alaikäraja 16 v. Opettaja jakaa oppilaat oikeaan ryhmiin tavoitteen ja tason mukaan.
Oppilaaksi haluavat ilmoittautuvat haastatteluhetkeen, jonka perusteella oppilaat sijoitetaan vapautuville paikoille. Haastattelut ovat to 25.8. klo 18–20 Sauvosaaren koululla. 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 2022–2023.
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Laulu

1006442 Jonokurssi yksinlaulu, ILOA! laulukurssi ryhmässä ja miesten laulukurssi,
opettaja Elina Kakko, Kemi
Uusi kurssi!
Opetus Sauvosaaren koululla, opetuspäivä ja -kelloaika sovitaan opettajan kanssa.
Innostu laulamisesta, oivalla ajatuksesta! Laulutunti ryhmässä opiskellen. Kurssilla on kaksi pääteemaa:
1. Opiskelemme yhdessä laulamisen perusasioita ja huollamme ääntä. 2. Laulutekstien tutkimista ja musiikin kuuntelua filosofisella otteella, yhdessä keskustellen ja pohtien. Alaikäraja 16 v.
Oppilaaksi haluavat ilmoittautuvat haastatteluhetkeen, jonka perusteella oppilaat sijoitetaan vapautuville paikoille. Haastattelut ovat to 25.8. klo 18–20 Sauvosaaren koululla. Jokaiselle varattava aika on 10
min. Ilmoita lisätietokentässä oma ehdotuksesi mikä aika tuolla aikavälillä sopii sinulle parhaiten (esim.
klo 16.00, 16.10, 16.20 jne.). Opettaja ottaa yhteyttä viimeistään 28.8. niihin oppilaisiin, jotka pääsevät
mukaan lukuvuodelle 2022–2023.
1006141 Jonokurssi Yksinlaulu ja äänenkehitys, opettaja Leelo Köngäs, Keminmaa
Opetus Keminmaan keskuskoulun Kirkonmäen koulun musiikkiluokassa tiistaisin ja torstaisin. Kirjoita ilmoittautuessasi lisätietoihin haluamasi opetuspäivä (esim. ti).
Harjoitellaan yksinlaulua ja perehdytään teknisesti oikeaan äänenkäyttöön. Opetus suunnitellaan oppilaan omien laulutoiveiden mukaan.
1006234 Jonokurssi Yksinlaulu ja äänenkehitys, opettaja Leelo Köngäs, Tervola
Opetus Tervolan koulukeskuksen alakoulun perusluokassa keskiviikkoisin.
Harjoitellaan yksinlaulua ja perehdytään teknisesti oikeaan äänenkäyttöön. Opetus suunnitellaan oppilaan omien laulutoiveiden mukaan.

Piano ja kosketinsoittimet
1006444 Jonokurssi Kosketinsoitin, opettaja Kai Palasrinne, Kemi
Opetus Kulttuurikeskuksessa torstaisin.
Opetuksessa perehdytään aluksi tarpeellisessa määrin musiikinteoriaan ja nuotinlukutaitoa kehitetään
soittoharjoittelun avulla. Opiskelun pääpaino on runsaassa harjoittelussa, jossa käytetään hyväksi soittimen rytmikonetta. Kukin oppilas etenee omien tavoitteidensa mukaan yksilöllisesti.
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1006454 Jonokurssi, Piano, opettaja Outi Johansson, Kemi
Opetus Kivikon koululla tiistaisin ja Kemin Lyseon lukiolla torstaisin.
Pianon yksilöopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Soveltuu aloittelijoille sekä jo pitempään soittaneille. Soitetaan mm. erityylisiä lauluja sointusäestyksellä. Opetusohjelma suunnitellaan oppilaan toiveiden
mukaan. On myös mahdollisuus sähköurkujen soiton alkeisopetukseen.
Ei opetusta syyslomaviikolla. Lisätietoja opettajalta p. 040 7214328.
1006230 Jonokurssi Piano, opettaja Leelo Köngäs, Tervola
Opetus Tervolan koulukeskuksessa ja Mattisen koululla maanantaisin, Louen koululla torstaisin. Kirjoita
ilmoittautuessasi lisätietoihin haluamasi opetuspaikka (esim. Mattinen).
Pianonsoiton opetusta sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille. Klassista ohjelmistoa ja erityylisten
kappaleiden soittamista ja säestämistä vapaan säestyksen keinoin.
1006450 Jonokurssi Piano (vapaa säestys, pop/jazz -piano), opettaja Matti Perkiö, Kemi
Opetus Kivikon koululla keskiviikkoisin ja torstaisin. Soittotunneilla perehdytään soittimen hallintaan;
musiikin hahmottamiseen, säestämiseen ja solistiseen soittoon, avaimiin musiikin tulkitsemiseksi sointumerkeistä sekä nuottiviivastolta. Kurssi on suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille
pianonsoitosta kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti.
Ei opetusta 19.10, 20.10.
1006142 Jonokurssi Piano-/sähköurut, opettaja Outi Johansson, Keminmaa
Opetus Lassilan koululla maanantaisin ja tiistaisin ja Kirkonmäen koululla keskiviikkoisin. Pianonsoiton
yksilöopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Alkeisopetusta annetaan 7-vuotiaasta alkaen. Opetuksessa
perehdytään sekä klassiseen musiikkiin että viihdemusiikkiin vapaalla säestyksellä oppilaan tason ja toiveiden mukaan. Sähköurkujensoitossa hyödynnetään lisäksi soittimen rytmisiä ym. ominaisuuksia.
1006312 Jonokurssi Piano/sähköurut/vapaa säestys, opettaja Anu Tuokko, Maksniemi
Opetus Maksniemen koululla torstaisin. Pianonsoiton perusasioita kuten rentoa soittotekniikkaa, rytmiikkaa, sointujen käyttöä säestyksen luomisessa, melodian soittoa, rytmisoittoa, vapaa säestystä sekä
klassista pianoa jokaisen oppilaan tason ja kiinnostuksen mukaan. Myös etäopetus mahdollista.
1006313 Jonokurssi Piano/sähköurut/vapaa säestys, opettaja Outi Johansson, Simo
Opetus Simon aseman alakoululla tiistaisin. Pianonsoiton ja sähköurkujen opetusta lapsille, nuorille ja
aikuisille. Klassista ohjelmistoa sekä erityylisiä lauluja vapaalla säestyksellä. Ei opetusta syyslomalla.

Rummut
1006453 Jonokurssi Rummut, opettaja Pasi Hautalampi, Kemi
Rumpujensoiton alkeet. Pidemmälle päässeille opetusta omien tarpeiden mukaan.
Opetus Merihovin kiinteistössä maanantaisin ja tiistaisin. Ei opetusta 18.10.
1006148 Jonokurssi Rummut, opettaja Anssi Hallikainen, Keminmaa
Opetus Keminmaan Lassilan koulun musiikkiluokassa. Tunnit pidetään joka toinen viikko, opetuspäivinä
sekä maanantai että torstai. Yksilöopetusta, kurssi soveltuu kaiken tasoisille soittajille, myös aivan vasta-alkajille.
1006233 Jonokurssi Rummut, opettaja Anssi Hallikainen, Tervola
Opetus Tervolan kunnanviraston bänditilassa. Yksilöopetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan, sekä aloittelijoille että pitempään soittaneille. Tunnit pidetään joka toinen viikko, opetuspäivinä
sekä keskiviikko että sunnuntai.

112

Ukulele

MUSIIKKI

1006321 Jonokurssi Rummut, opettaja Anssi Hallikainen, Simo
Opetus Simon aseman alakoululla. Yksilöopetusta, kurssi soveltuu kaiken tasoisille soittajille, myös aivan
vasta-alkajille. Opetusta joka toinen viikko, opetuspäivinä sekä tiistai että sunnuntai.

1006451 Jonokurssi Ukulele, opettaja Matti Perkiö, Kemi
Opetus Kivikon koululla perjantaisin. Soittotunneilla perehdytään ukulelensoiton peruskiviin; opetellaan
sointuja, joiden yhteydessä harjoitellaan erilaisia strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikkoja, käydään
läpi yleisimmät tahtilajit sekä tunnettuja sointukulkuja, harjoitellaan musiikin tulkitsemista sointumerkeistä sekä nuottiviivastolta. Kurssi on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. Ei opetusta 21.10.

Viulu
1006446 Jonokurssi Viulu ja alttoviulu, opettaja Elina Kakko-Delha, Kemi
Opetus Kemin kulttuurikeskuksessa maanantaisin ja perjantaisin. Kirjoita ilmoittautuessasi lisätietoihin
haluamasi opetuspäivä (ma tai pe). Viulun tai alttoviulunsoiton opetusta vasta-alkajille ja jatkajille. Opetus on lähiopetusta, mutta tarvittaessa etäopetusta.

1106402 Elämäkerran kirjoittaminen, Kemi
Tullimakasiini, Kauppakatu 27
25.9.–27.11.2022, 22.1.–23.4.2023 Su 16.00–19.15, Kimmo Hirvenmäki
32 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi elämäkerran kirjoittamisesta kiinnostuneille, niin oman kuin jonkun muunkin. Sopii erilaisissa
projektinsa vaiheissa oleville - henkilökohtainen polku määrittyy kurssin myötä. Syksyn opetuspäivät:
25.9., 9.10., 6.11., 27.11.2022 ja kevään opetuspäivät: 22.1., 19.2., 19.3., 23.4.2023.
1106401 Luova kirjoittaminen, Kemi
Tullimakasiini, Kauppakatu 27
11.9.–27.11.2022, 15.1.–16.4.2023 Su 11.00–16.00, Kimmo Hirvenmäki
72 t, Kurssimaksu 55,00 €
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 rajattomia mahdollisuuksia. Kurssi kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoontumispäivät sunnuntaisin 11.9., 25.9.,
23.10., 27.11., 15.1., 19.2., 19.3., 16.4. Lisäksi opettaja antaa henkilökohtaista palautetta kurssin aikana
kehittyvistä teksteistä. Kurssi voidaan toteuttaa myös etänä.

SANATAIDE JA KIRJALLISUUS
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1106200 Sanataidesunnuntai, Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
11.9.–20.11.2022, 15.1.–23.4.2023 Su 13.00–15.30, Virpi Peitso
21 t, Kurssimaksu 29,00 €
Kurssi sisältää monipuolisia kirjoittamis- ja lukuharjoituksia, joiden tuotoksia ja tunnelmia jaetaan ryhmäläisten kesken. Opetuspäivät syksyllä 11.9., 9.10. ja 20.11. sekä keväällä 15.1., 12.2., 19.3. ja 23.4.
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Itämainen ja latinalainen tanssi
1158400 Tanssiva nainen on kaunis - itämaisen
tanssin leiri/hybridi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
20.–21.8.2022 La 9.30–16.00, Su 10.00–15.00, Viktoria Karvonen
14 t, Kurssimaksu 65,00 €
Kurssikuvaus löytyy lyhytkursseista
1158401 Itämainen tanssi, koreografiaryhmä,
hybridi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 17.00–18.30,
Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssi on tarkoitettu itämaisen tanssin perusliikkeet jo hallitseville ja liikeyhdistelmät tunteville. Opetellaan kaksi uutta koreografiaa vuoden aikana. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa.
Tarpeen vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.
1158402 Itämainen tanssi, alkeis- ja kuntoryhmä, hybridi, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
7.9.–1.12.2022, 1.1.–12.4.2023 Ke 17.00–18.00, Viktoria Karvonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Itämainen tanssi sopii kaikenikäisille ja-kuntoisille. Itämaisen tanssin liikkeet vahvistavat keskivartalon- ja
lantionpohjanlihaksia sekä lisäävät selkärangan ja hartioiden liikkuvuutta. Liikesarjojen opettelu kehittää
muistia ja koordinaatiota. Opetellaan perusliikkeitä ja helppoja liikesarjoja. Tutustutaan mahdollisesti eri
tanssityyleihin ja –välineisiin (huivi ja keppi). Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. Tarpeen vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.
1158403 Itämainen tanssi, liikkeestä tanssiin, hybridi, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
7.9.–1.12.2022, 12.1.–12.4.2023 Ke 18.15–19.45 Viktoria Karvonen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Helppo koreografiaryhmä, tarkoitettu perusliikkeet hallitseville. Perusliikkeitä kerraten syvennetään
tanssin teknistä osaamista ja opetellaan vaativampia liikesarjoja. Tanssivälineinä voi olla huivi ja keppi.
Opitaan yksi koreografia vuoden aikana. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä tai verkossa. Tarpeen
vaatiessa kurssi toteutetaan kokonaan verkossa.
1158404 Itämainen tanssi - Leidit, varttuneiden ryhmä, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 11.00–12.30, Leila Mansikkala
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä ja etsitään keskivartalon syviä lihaksia. Tutustutaan eri tanssityyleihin ja tanssivälineisiin. Tehdään liikesarjoja ja helppo koreografia.
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Simon lavatanssi löytyy lyhytkursseista
1154101 Lavatanssin perusteet, Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.15–18.30, Riina Varonen
43,33 t, Kurssimaksu 53,00 €
Kurssille ei tarvitse ennakko-osaamista. Opetellaan yleisimpien tanssien perusteita, rytmiikkaa sekä vientiä, perusaskeleet, vienti ja seuraamista. Kurssille voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa. Ei opetusta
18.10. ja 7.3.

TANSSI

Lavatanssi

1154102 Lavatanssin perusteet/keskitaso, Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.35–19.50, Riina Varonen
43,33 t, Kurssimaksu 53,00 €
Kurssilaisten oletetaan osaavan jo yleisimpien tanssien perusteita. Tällä tasolla lisätään tanssien lajikirjoa,
sekä syvennetään osaamista jo tutuista lajeista hieman haastavampien kuvioiden, vientiseuraamisen,
tekniikan ja musiikin tulkinnan osalta. Lajeissa huomioidaan kurssilaisten toiveita. Kurssille otetaan yhtä
monta viejää ja seuraajaa. Voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.
1154103 Lavatanssin keskitaso/haastava, Keminmaa
Tanssikeskus Pohjanranta, Pohjantie 23
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 20.00–21.15, Riina Varonen
43,33 t, Kurssimaksu 53,00 €
Kurssilaisilla oletetaan olevan jo tanssipohjaa ja perustaidot hyvin hallussa. Tällä tasolla lisätään haastetta
musiikin tulkintaan, kuvioyhdistelmiin ja -variaatioihin, sekä kehitetään entisestään liikelaatua ja vientiseuraamista. Lajeissa huomioidaan kurssilaisten toiveita. Kurssille otetaan yhtä monta viejää ja seuraajaa. Voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa. Ei opetusta 18.10. ja 7.3.
1154201 Paritanssin alkeisjatko 1, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 18.00–19.00, Päivi Viiri
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että perusteiden kertaajille. Kurssin sisältö rakentuu oppilaiden toiveiden
mukaan. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa 1.9. mennessä. Ei opetusta 20.10. ja 9.3.
1154202 Paritanssin alkeisjatko 2, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 19.05–20.20, Päivi Viiri
43,33 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssi sopii tanssijoille, joilla on jo kokemusta paritanssikursseista tai tansseissa käynnistä. Kurssin sisältö
rakentuu oppilaiden toiveiden mukaan. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa 1.9. mennessä. Ei opetusta
20.10. ja 9.3.
1154203 Paritanssin alkeisjatko 3, Tervola
Kaisajoen koulu, liikuntasali, Tuunivaarantie 36
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 20.25–21.10, Päivi Viiri
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Kurssi sopii tanssijoille, jotka ovat halukkaita haastamaan itseään tanssin saralla. Kurssin sisältö rakentuu
oppilaiden toiveiden mukaan. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa 1.9. mennessä. Ei opetusta 20.10. ja 9.3.
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1154401 Paritanssin perusteet 1, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.00–19.15, Päivi Viiri
41,67 t, Kurssimaksu 43,00 €
Tanssikurssi täysin aloitteleville. Et tarvitse mitään ennakko-osaamista. Kurssilla opetellaan rytmiikkaa,
vientiä, seuraamista ja muutamia helppoja perustanssilajeja. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa 29.8.
mennessä. Ei opetusta 17.10. ja 6.3.
1154402 Paritanssin perusteet 2, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 19.30–20.45, Päivi Viiri
41,67 t, Kurssimaksu 43,00 €
Kurssilaisten oletetaan osaavan hieman foksia ja valssia. Kurssin sisältö rakentuu oppilaiden toiveiden
mukaan. Ilmoittaudu yksin tai parin kanssa 29.8. mennessä. Ei opetusta 17.10. ja 6.3.

Tanssiliikunta
1155101 Bellydance-fitness, hybridi, syksy, Keminmaa Uusi kurssi!
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
8.9.–1.12.2022 To 17.30–18.00, Viktoria Karvonen
17,29 t, Kurssimaksu 27,00 €
Tanssillista liikuntaa itämaisen musiikin tahdissa. Itämaisen tanssin liikkeet vahvistavat keskivartalon- ja
lantionpohjanlihaksia sekä lisäävät selkärangan ja hartioiden liikkuvuutta. Liikesarjojen opettelu kehittää
muistia ja koordinaatiota.
1155102 Bellydance-fitness, hybridi, kevät, Keminmaa Uusi kurssi!
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
12.1.–13.4.2023 To 17.30–18.00, Viktoria Karvonen
17,29 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1155101 Bellydance-fitness, syksy.
1155306 Dancebox, Simo Uusi kurssi!
Maksniemen koulu, Siikatie 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 20.05–20.50, Johanna Aaltonen
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Iloinen, tanssillinen mukaansa tempaava tunti, jossa tanssitaan mm. lavatansseja, tango, valssi, rock, jive,
disco yms. lattareita unohtamatta, salsa, cha-cha, cumbia ja samba. Ei opetusta 6.3.
1155403 Hypytön Lavis, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 15.30–16.30, Johanna Aaltonen
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Hypytön Lavis on helppoa, polville hellä versio. Teemme tunneilla myös tavallista enemmän toistoja, joten pysyt varmasti mukana, lopuksi venyttelyt. Ei opetusta 20.10.
1155309 Hypytön Lavis ®, Simon asema, alakoulu, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–1.12.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 14.30–15.30, Johanna Aaltonen
35 t, Kurssimaksu 40,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1155403 Hypytön Lavis, Kemi. Ei opetusta 9.3.
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1155425 Karnevaalisamba, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21–23
14.9.–2.11.2022 Ke 17.30–18.30, Helvi Seppälä
10,64 t, Kurssimaksu 27,00 €
Opetellaan brasilialaista karnevaalisambaa iloisella ja avoimella mielellä. Harjoitellaan Samba no pè -perusaskelta paljon eri tempoihin ja eri tyyleillä. Tunnilla opitaan kehon hallintaa, lantiotekniikkaa, jalkojen
ja käsien asennot ja liikkeet, erilaisia jalkakikkailuja ym. Tehdään pieni koreografia opituista liikkeistä.
Tunnilla soi brasilialainen musiikki ja tutustumme myös sambareggeeseen ja afrobrasilialaiseen tanssiin.
Joskus soitetaan lämmittelyissä ja loppuvenytyksissä salsaa, reggaetonia ja bachataa. Tunti on monipuolinen ja tehokas. Sopii kaikenikäisille ja vähintään vuoden jonkin tanssilajin parissa tanssineille. Tanssitaan
avojaloin, sukkasilla, lenkkareissa tai tossuissa.
1154403 Kuntoparitanssi, Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 14.00–15.30, Päivi Viiri
50 t, Kurssimaksu 50,00 €
Perinteisiä paritansseja ja kurssilaisten toiveiden mukaan tanssilavojen uudempiakin lajeja, lähinnä aikuisille ja seniori-ikäisille miehille ja naisille. Pääroolissa liikunta, mukava yhdessäolo ja tanssitaidon ylläpito,
samalla hieman uuttakin oppien. Tanssi tekee hyvää aivoille, sydämelle, nivelille ja luustolle, parantaa
kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää mieltä. Ei opetusta 17.10. Ilmoittaudu yksin tai
parin kanssa 29.8. mennessä.
1155406 Lady Akat, koreografiaryhmä, jatko, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
13.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 18.15–19.30, Helvi Seppälä
43,33 t, Kurssimaksu 43,00 €
Tarkoitettu naisille, 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 tunnilla. Osallistujan
olisi hyvä osata jonkin tanssilajin / -lajien perusteet.
1155404 Latinohips, Kemi
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
8.9.–1.12.2022, 1.1.–20.4.2023 To 19.00–20.00, Johanna Aaltonen
34,62 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 merengue, jive, bachata ja reggaeton. Tunnilla tanssitaan yksin, osallistujat oppivat tanssin perustekniikkaa
ja saavat onnistumisen elämyksiä koreografian oppimisesta sekä liikettä lantioon. Ei opetusta 20.10.
1155305 Latinohips, Simo
Simon asema, alakoulu, Sahatie 4
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 16.50–
17.50, Johanna Aaltonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1155404 Latinohips, Kemi. Ei opetusta 9.3.
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1155401 Lavis ® -lavatanssijumppa, hybridi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 18.45–19.45, Viktoria Karvonen
34,58 t, Kurssimaksu 35,00 €
Lavis-lavatanssijumppa on hauska ja helppo liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan
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.
1155103 Lavis ® -lavatanssijumppa, hybridi, syksy,
Keminmaa
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
8.9.–1.12.2022 To 18.45–19.45, Viktoria Karvonen
17,29 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1155401 Lavis
® -lavatanssijumppa, hybridi, Kemi
1155104 Lavis ® -lavatanssijumppa, hybridi,
kevät, Keminmaa
Lassilan koulun liikuntasali, Koulutie 2
12.1.–13.4.2023 To 18.45–19.45,
Viktoria Karvonen
17,29 t, Kurssimaksu 27,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 1155401 Lavis ® -lavatanssijumppa, hybridi, Kemi
1155421 Nykytanssi ja kehonhuolto Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 18.45–20.15, Riitta Maijanen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Nykytanssi + venyttely tunnilla tehdään alkulämmittelyt, improvisaatioharjoituksia, eri tasoissa liikkuvia
tekniikkaharjoituksia, opetellaan koreografioita sekä lopuksi venytellään. Nykytanssitunnilla keskitytään
keho-mieliyhteyden tutkimiseen, oman kehon luonnollisen liikkeen sekä turvallisen tanssitekniikan löytämiseen tanssin iloa unohtamatta. Tunti sopii kaikille tanssitaustasta riippumatta. Ei opetusta 20.10.2022
ja 20.4.2023.
1155405 Rivitanssi, jatko, Kemi
Koivuharjun Toivola, lk. 313, Toivolankatu 6
13.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 17.15–18.15, Helvi Seppälä
34,62 t, Kurssimaksu 35,00 €
Rivitanssi on mukaansa tempaava tanssilaji. Opettelemme monen tasoisia tansseja riippuen ryhmästä.
Musiikki 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.
1155402 Senioritanssi, Kemi
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 12.15–13.45, Kyllikki Vilmi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Tanssitaan helppoja senioritansseja, istumatansseja ja myös pari- ja yksintansseja. Käydään esiintymässä
mm. palvelutaloissa ja yhdistysten juhlissa.
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1155420 Showtanssi Kemi Uusi kurssi!
TUL:n liikuntasali, Torikatu 2
8.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 17.00–18.30, Riitta Maijanen
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Showtanssi -tunti koostuu alkulämmittelyistä, lihaskunto-osioista, jazztanssiin pohjautuvista tekniikkaharjoituksista ja läpisalin liikkuvista sarjoista, sekä koreografioiden opettelusta. Showtunnilla on vauhdikas tekemisen meininki ja tunneilla tanssitaan erityylisiä koreografioita pääpainon ollessa ilmaisussa
sekä tanssin riemussa. Tunnilla edetään ryhmän tason mukaan, joten tunti sopii kaikille. Ei opetusta
20.10.2022 ja 20.4.2023.
1155106 Tanssijumppa, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Jumppasali, Väylätie 11
8.9.–1.12.2022, 12.1.–21.4.2023 To 9.00–9.45, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään. Ei opetusta 20.10.
1155105 Tanssijumppa Koskenvoima, Keminmaa
Koskenvoiman kylätalo, Rovaniementie 1966
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 18.20–19.05, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Lavatanssimaisia liikkeitä sisältävä helppo ja hauska tunti. Ilman paria mennään. Ei opetusta 17.10.
1154404 Tanssin iloa pyörätuolilla, Kemi Uusi kurssi!
Veitsiluodon työväentalo, Rytikatu 27
10.9.–3.12.2022, 21.1.–1.4.2023 La 12.30–15.00, Sinikka Myllyoja ja Rauno Saunavaara
39 t, Kurssimaksu 46,00 €
Tarkoitettu pystytanssijoille ja pyörätuolia apunaan käyttäville tanssin aloittelijoille tai pitemmälle ehtineille. Vamman asteella tai laadulla ei ole väliä, kuka tahansa voi harrastaa pyörätuolitanssia. Kurssilla
saa monipuolisia seuratanssielämyksiä. Kurssi tarjoaa sekä pyörätuolin käyttäjille että pystytanssijoille
kehittävän ja kuntouttavan lajin, jossa kehon syvät lihakset aktivoituvat. Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, tasapaino ja istuma-asento parantuvat myös ja pyörätuolin hallintataidot kehittyvät. Myös uudet pystytanssijat ovat tervetulleita mukaan. Opetus parillisilla viikoilla.

1102404 Improvisaatio 5 jatkokurssi, Kemi
Kemin lyseon lukion auditorio, Sankarikatu 13-15
15.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 17.45–19.45, Tatja Hirvenmäki
60,63 t, Kurssimaksu 55,00 €
Improvisaation jatkokurssilla heittäydytään syvemmälle improvisaation luovaan maailmaan ja pidetään
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 20.10.
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1102411 Iloa Ilmaisuun, Kemi
Uusi kurssi!
Kemin Akselin alasali, Valtakatu 21-23
15.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 To 10.00–11.30, Tatja Hirvenmäki
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla tutustutaan teatteri-ilmaisuun keskustellen ja yhdessä teatteria tehden. Kurssin keskiössä on
ilmaisun ilo ja improvisaatio. Aamupäiväryhmä. Ei opetusta 20.10.
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Lyhytkursseissa lisää tietotekniikan kursseja.
3401406 Ohjelmoinnin työpaja, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 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 ohjattavia
laitteita, esimerkiksi moottoreita ja releitä. Aiemmin hankitusta ohjelmointiosaamisesta tai elektroniikan
tuntemisesta on luonnollisesti hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä taitoja - työpajaan voi tulla
myös opettelemaan uusia asioita. Kurssilla käsitellään myös 3d-tulostamista ja piirilevyjen valmistukseen
liittyviä asioita. Tietokoneen peruskäyttötaito tarvitaan. Oma tietokone mukaan.
3401403 Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 10.00–11.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssilla opitaan älypuhelimen/taulutietokoneen (tabletin) monipuolista käyttöä. Keskeisenä sisältönä
on sähköiset asiointipalvelut ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautumisen ja tietoturvan merkitys.
Kurssilla opitaan myös laitteen käyttöä kuvaamisessa ja kuvien muokkaamisessa sekä pilvipalveluiden
hyödyntäminen kuvien tallentamisessa sekä opitaan sähköpostin ja esimerkiksi WhatsAppin käyttöä sähköisessä viestinnässä. Lisäksi kurssilla tutustutaan laitteeseen ja perusasetuksiin 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.
3401332 Ota älylaite hyötykäyttöön, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 13.00–14.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 3401403 Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi.
3401201 Ota älylaite hyötykäyttöön, Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 15.30–17.00, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 3401403 Ota älylaite hyötykäyttöön, Kemi.
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3401402 Tietokoneen käyttötaito, kertaus- ja jatkokurssi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 Ma 13.45–15.15, 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 tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien hyödyllisiä ominaisuuksia. Tekstinkäsittelyssä opitaan mm. erilaisia asiakirjoihin liittyviä asetteluja ja muotoiluja sekä kuvien ja taulukoiden lisääminen. Taulukkolaskentaohjelman 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, tietokoneen 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).
3401401 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 215, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023 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. Keskeisenä 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 asiointipalveluiden käyttöä
ja niihin liittyen käyttäjätilien, tunnistautuminen ja tietoturvan merkitys. Pilvipalveluista opitaan niiden
käyttöä tiedostojen, esimerkiksi kuvien, tallennuspaikkana sekä tietojen varmuuskopioinnissa. 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 (Windows-käyttöjärjestelmä).
Aiempaa osaamista ei tarvita.
3401101 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Keminmaa
Keminmaan keskuskoulu, atk1-luokka, Rovaniementie 31
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 Ti 15.00–16.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 3401401 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Kemi.
Ei opetusta 18.10.
3401331 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Simo
Simon virastotalo, taidekellari, Ratatie 6
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 Ke 15.00–16.30, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 3401401 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Kemi.
3401202 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Tervola
Tervolan koulukeskus, perusluokka, Itäpuolentie 1545
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 To 17.15–18.45, Pekka Harjuniemi
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kurssikuvaus samoin kuin kurssissa 3401401 Tietokoneen käyttötaito, peruskurssi, Kemi.
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9098118 Anittan erityismusiikkiryhmä, Keminmaa
Keminmaan Hyvänolonkeskus, Väyläsali, Väylätie 11
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023 Pe 12.45–14.00, Anitta Liikamaa
43,33 t, Kurssimaksu 43,00 €
Laulua, soittoa, liikuntaa sekä musiikkikuvaelman harjoittelua kehitysvammaisille. Ei opetusta 21.10.
9098201 Kehitysvammaisten jumppa/musiikkiryhmä, Tervola
Vanhusten palvelutalo, Jurvantie 1
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 15.45–16.30, Anitta Liikamaa
26 t, Kurssimaksu 30,00 €
Tuolijumppaa, laulua ja soittoa rennosti. Musiikkikuvaelman harjoittelua. Ei opetusta 17.10.
9098432 Keskusteluryhmä kehitysvammaisille, Kemi
Leipätehdas, aula, Sankarikatu 7
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 17.00–18.30, Tuija Vanhala
52 t, Kurssimaksu 30,00 €
Rohkaistaan ilmaisuun ja ryhmässä keskusteluun. Rentoa yhdessäoloa. Käytetään mm. taideterapian keinoja. Voi osallistua myös avustajan kanssa. Ei opetusta syys/talvilomaviikoilla 42 ja 10.
9098403 Keramiikan muotoilua Palettiseiskat, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 210, Marina Takalon katu 3
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 Ma 16.30–18.00, Kaisu Hyrkäs
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Kaikki ovat tervetulleita keramiikkakurssille, oletpa ensikertalainen tai pidemmälle ehtinyt saven muovaaja. Kurssi jakaantuu kahteen teemaan: Syksyllä liikumme raikkaissa vesissä ja veden muodoissa sekä
meren antimissa ja rantamilla. Keväällä Lumi ja jää sulaa ja aurinko lämmittää ja paistattelemme kevään
valossa. Tutkimme Mitä lumen alta paljastuu. Materiaalimaksu kulutuksen mukaan. Ei opetusta 17.10.
9098410 Kokkikerho kehitysvammaisille A, Kemi
Leipätehdas, keittiö, Sankarikatu 7
7.9.–30.11.2022, 9.1.–19.4.2023 Ke 16.00–18.30, Erika Mäkitalo
46,62 t, Kurssimaksu 45,00 €, Joka toinen viikko
Valmistetaan helppoja välipaloja ja leivonnaisia. Samalla opetellaan ja tutustutaan käyttämään erilaisia
työvälineitä ja koneita. Sisäkengät ja esiliina mukaan. Voit osallistua avustajan kanssa. Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautuessa. Opetuspäivät syksyllä: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja
30.11.2022. Opetuspäivät keväällä: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 22.3., 5.4. ja 19.4.2023.
Materiaalit laskutetaan kulujen mukaan lukukauden päätteeksi.
9098411 Kokkikerho kehitysvammaisille B, Kemi
Leipätehdas, keittiö, Sankarikatu 7
14.9.–7.12.2022, 18.1.–12.4.2023 Ke 16.00–18.30, Erika Mäkikallio
46,62 t, Kurssimaksu 45,00 €, joka toinen viikko
Valmistetaan helppoja välipaloja ja leivonnaisia. Samalla opetellaan ja tutustutaan käyttämään erilaisia
työvälineitä ja koneita. Sisäkengät ja esiliina mukaan. Voit osallistua avustajan kanssa. Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautuessa. Opetus parittomilla viikoilla. Opetuspäivät syksyllä: 14.9., 28.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.2022. Opetuspäivät keväällä: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3. ja
12.4.2023. Materiaalit laskutetaan kulujen mukaan lukukauden päätteeksi.
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9098211 Toiminnallinen kädentaitoryhmä, Tervola
Vanhusten palvelutalo, Jurvantie 1
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 Ti 15.30–18.00, Minna Kähkönen
78 t, Kurssimaksu 66,00 €
Toiminnallinen aktiivinen ryhmä kädentaitoihin keskittyen, 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 laitteita. Opettelemme ottamaan valokuvia sisällä ja ulkona. Ihmetellään kuvataiteen vanhoja/uusia ilmiöitä ja tutustutaan niihin
samalla.
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9098400 Musiikkiryhmä Seiskat, Kemi
Leipätehdas, sali, Sankarikatu 7
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 To 8.45–10.15, Elina Kakko-Delha
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
Laulupainotteinen musiikkikerho, jossa toteutetaan myös ryhmän omia musiikillisia ideoita. Ei opetusta
20.10.
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Kivalo-opiston kuvataidekoulu

1- 2 opetustuntia viikossa
Kuvataideopetusta
tarinoiden

Perusopinnot osat 1–3,
Matisse paja/ Lapset 6–9-vuotiaat
Kuvataidekoulun perusopinnot /
60 opetustuntia lukuvuodessa,
2 opetustuntia viikossa

Perusopinnot osat 4–6
Picassopaja / Lapset 9–12-vuotiaat
Kuvataidekoulu perusopinnot /
Periodiopetus 90 opetustuntia lv. 3
opetustuntia viikossa

Tutustutaan Kuvataiteen maailmaan
itse tehden ja kokeilemalla

Kerätään kuvataidetietämystä.
Harjoitellaan tekemisessä ja
pitkäjännitteisyyttä omien
valintojen kautta

Perusopinnot pajaopinnot osat 7–8,
Warholpaja / 12–14-vuotiaat,
Nuorten kuvataidepaja (3 opetustuntia
viikossa, 90 opetustuntia
lukuvuodessa. Työpajat syventävät
opittua ja kannustavat kokeilemaan eri
ilmaisumuotoja. Ohjauksessa
korostetaan itse ilmaisua.
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Satumaalaus / 4–6-vuotiaat
Kuvataidekoulun varhaisiän
opinnot, 30–60 opetustuntia,

Syventävät opinnot pajaopinnot osat 1–5,
Graffitipaja 14–20-vuotiaat,
Nuorten kuvataidetyöpaja,
4 opetustuntia viikossa, 120 opetustuntia
lukuvuodessa.
Työpajat syventävät opittua ja
kannustavat kokeilemaan eri
ilmaisumuotoja. Ohjauksessa korostetaan
itse ilmaisua. Viimeisenä opintovuotena
opiskelija toteuttaa itsenäisesti TPOn
vaatimusten mukaisen kuvataiteen
päättötyön, joka sisältää teossarjan,
portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän
itse arvioinnin sekä näyttelyn/työskentelyn
esittelyn yleisölle.

Kivalo-opiston kuvataidekoulu antaa lapsille ja nuorille taiteen laajaa perusopetusta kuvataiteessa. Lisäksi Kuvataidekoulu järjestää opintoihin liittyviä animaatio, muotoilu ja muita kuvataiteen -lyhytkursseja.
Kuvataidekoulun opetus pohjautuu Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan.
Opinnot koostuvat opetusosista. Varhaisiän opinnot rakentuvat satumaalauksesta, perusopinnot osista
1–8 ja syventävät opinnot osista 1-5.
Kivalo-opiston kuvataidekoulu toimii Kemissä ja Keminmaalla.
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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!

Kuvataidekoulun materiaalimaksut laskutetaan erikseen. Lukukausimaksu on mahdollista maksaa erissä
ottamalla yhteyttä Kivalo-opiston toimistoon.
Oppilaspaikat ovat pysyviä. Kun opiskelija on ilmoittautunut kuvataidekoulun kurssille, hän säilyttää
opiskelupaikkansa ja ilmoittautuu seuraavalle lukukaudelle sähköisellä ilmoittautumisella. Tästä tiedotetaan kevätlukukaudella.
Tavoitteena on, että ryhmien kokoontumisajat pyritään säilyttämään lukuvuosittain samoina. Perusopetuksen ryhmien taso etenee automaattisesti iän mukaan. Edetäkseen opinnoissa opiskelija joutuu vaihtamaan ryhmää ikäkauden mukaan.
Oppilaspaikan peruminen ja peruutusehdot
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa Kivalo-opiston toimistoon sähköpostiviestillä tai soittamalla. Huom.! Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Kemin toimisto puh. 040 630 5292 ja 040 662 9270, kivalo-opisto@kemi.fi
Kivalo-opiston opettajat / opetusryhmätiedustelut
Kuvataidekoulun opettajat ovat kuvataidekasvatuksen ammattilaisia ja koulutustaustana on Taiteen maisterin tutkinto sekä kuvataiteellinen osaaminen. Myös pedagoginen osaaminen perustuu koulutukseen.
Hanna Ylilahti (Tuntiopettaja/Kuvataidekoulu/Satumaalaus//ATPO/ Aikuisten kuvataideryhmät)
Marjo Pitko, p 040 544 4572 (Kuvataideopettaja/
Kuvataidekoulu/ATPO/Aikuisten kuvataideryhmät)
Taina Rönkkö, p. 040 029 4612 (Kuvataideopettaja/
Kuvataidekoulu/ATPO/Aikuisten kuvataideryhmät)
Kaija Saario, p. 040 522 7217 (Tuntiopettaja/Satumaalaus/Taaperoiden värikylpykurssit/Perhekurssi
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Lasten ja nuorten kuvataideopetus

030121 Satumaalaus Satukettu 4–6-vuotiaille, Liedakkala, Keminmaa
Liedakkalan koulu, Rovaniementie 763
23.8.–9.12.2022, 13.1.–2.5.2023 Ti 16.00–17.30, Heli Aho-Lahtinen
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetukseen valmentava ryhmä. Satumaalauspaja on tarkoitettu 4–6-vuotiaille. Satumaalauksessa vietetään yhteisiä satuhetkiä sekä tutustutaan leikillisten tehtävien kautta taiteen perustekniikoihin, kuten maalaus, piirustus, keramiikka ja grafiikka, kaikessa toiminnallisuutta painottaen. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Ei opetusta 21.10. ja 10.3
1030120 Kuvataidekoulu Matisse 6–9-vuotiaille, Laurila, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
30.8.–29.11.2022, 10.1.–9.5.2023 Ti 16.30–18.00, Kaija Saario
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetus Kuvataidepaja soveltuu 6-9 -vuotiaille. Matisse -pajassa tutustumme taiteen tekniikoihin niitä myös yhdistellen. Maalaus, piirustus, grafiikka, muotoilu ja rakentelu vuorottelevat jaksoissa.
Tarkastelemme myös taiteen sisältöjä, merkityksiä ja kuvakielen perusteita esimerkkien avulla. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 18.10.
1030133 Kuvataidekoulu Matisse 7–10-vuotiaille, Lassila, Keminmaa
Lassilan koulu, kuvataide, Koulutie 2
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 Ke 17.45–19.15, Kaija Saario
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetus. Uudet oppilaat tervetulleita. Kuvataidepaja soveltuu 7–10-vuotiaille. Matisse -pajassa tutustumme taiteen tekniikoihin niitä myös yhdistellen. Maalaus, piirustus, grafiikka, muotoilu ja
rakentelu vuorottelevat jaksoissa. Tarkastelemme myös taiteen sisältöjä, merkityksiä ja kuvakielen perusteita esimerkkien avulla. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 19.10.
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1030131 Kuvataidekoulu Picasso 10–12-vuotiaille, Lassila, Keminmaa
Lassilan koulu, kuvataide, Koulutie 2
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 Ke 15.30–17.30, Kaija Saario
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus Kuvataidepaja soveltuu 10-12 -vuotiaille. Picasso –pajassa animaatiokokeilut, maalaus, piirustus, grafiikka sekä muotoilu vuorottelevat jaksoissa. Tutustumme materiaaleihin ja tekniikoihin.
Työskentelemme yhteisistä aiheista oman kuvailmaisun harjoitteluun ja kehittämiseen. Tarkastelemme
taiteen merkityksiä, kuvakielen perusteita ja kuvallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Materiaalimaksu
30 €/lukuvuosi. Tervetuloa mukaan! Ei opetusta 19.10.
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1030102 Kuvataidekoulu Picasso, Mediataidepaja 8–12-vuotiaille, Keminmaa
Pölhön koulu, Lautiosaari, Tasasentie 9
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 Ma 14.30–17.00, Hanna Ylilahti
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus - Mediapaja lapsille. Tällä taiteen perusopetuksen kurssilla harjoittelemme ja kehitämme omaa kuvailmaisuamme. Painotus on erilaisilla mediatekniikoilla, kuten valokuvaus, videokuvaus
ja animaatio, mutta perehdymme myös maalauksen, piirustuksen, grafiikan, kuvanveiston, rakentelun
ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Lisäksi tarkastelemme taiteen sisältöjä, merkityksiä ja kuvakielen perusteita esimerkkien avulla. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Ei opetusta 17.10.2022. Tervetuloa mukaan!

1030104 Kuvataidekoulu Picasso -paja, 10–12-vuotiaille, Laurila, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 Ke 14.15–16.30, Marjo Pitko
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus Tähän ryhmään voit tulla suoraan koulusta. Ota eväät mukaan. Picasso pajassa osaat
jo kuvataiteen aakkoset ja ilmaisualueiden luonteiden eroavaisuudet. Opetus tapahtuu periodijaksoina:
maalaus, piirustus, kuvanveisto, taidegrafiikka, muotoilu, arkkitehtuuri, ympäristötaide sekä digikuva -,
animaatio - ja videokokeilut. Opetuksessa harjoitellaan luovaa ideointia, eri materiaalien, välineiden ja
työtapojen luontevaa yhdistämistä omaan työskentelyyn. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Ei opetusta
19.10. ja 8.3.
1030105 Kuvataidekoulu Warhol -paja, Nuorten kuvapaja 12–14-vuotiaille, Laurila, Keminmaa
Suntionpuiston kuvataidekoulu, Kunnantie 5
1.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023 To 15.30–17.45, Marjo Pitko
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus Warhol -paja on 12–14 vuotiaiden nuorten kuvataidepaja. Pajaan otetaan uusia
opiskelijoita portfolio tai luonnoskirjanäytteiden pohjalta. Warhol -pajassa osaat soveltaa kuvataiteen
ilmaisua omaan ilmaisuun. Opit käyttämään annettua kuvataidetietoa ja taideymmärrystä osana omaa ilmaisua. Osaat toteuttaa jo pieniä omia projekteja annettujen ohjeiden mukaan. Opetuksessa sovelletaan
perinteisiä kuvan tekemisen muotoja sekä laajennetaan käsitystä kuvataiteesta käsittelemällä uusia ajassa olevia ilmiöitä. Pajaopintojen kesto on kaksi- kolme opintovuotta. Pajaopinnot ovat osa perusopintoja
ja ne ohjaavat nuorta itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen. Paja tukee
kuvataiteen harrastamista ja antaa valmiuksia hakeutua kuvataidekoulun syventäviin opintoihin, jotka
alkavat 14–15 vuotiaina Graffiti -pajassa. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Ei opetusta 20.10., 9.3. ja 6.4.
1030103 Kuvataidekoulu Graffiti -paja, Nuorten kuvataide 15–20-vuotiaille, Lassila, Keminmaa
Lassilan koulu, kuvataide, Koulutie 2
16.8.–30.11.2022, 10.1.–25.4.2023 Ti 15.15–18.30, Hanna Ylilahti
120 t, Kurssimaksu 100,00 €
Taiteen perusopetus Graffiti -taidepajat ovat nuorten taiteen perusopetuksen kuvataideryhmiä. Taidepajassa syvennetään taitoja ja tietoja yhdellä tai useammalla valitulla kuvataiteen osa-alueella. Harjoitellaan ja kehitetään omaa kuvailmaisua ja yhdistetään eri taiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssä.
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Opetukseen sisältyy taidehistoriaa, nykytaiteen tuntemusta ja taidemuseokäyntejä. Ryhmä soveltuu kuvataiteesta kiinnostuneille nuorille. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Ei opetusta 18.10.2022.
1030401 Kuvataidekoulu Matisse A 6–9-vuotiaille, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 209, Marina Takalon katu 3
30.8.–29.11.2022, 10.1.–2.5.2023 Ti 16.00–17.30, Taina Rönkkö
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetus Matisse-pajassa tutustutaan kuvan kielen aakkosiin ja taiteen ilmaisukeinoihin
omien valintojen pohjalta. Harjoitellaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä, painokuviin,
maalaukseen ja piirustukseen, muotoiluun, rakenteluun. Tutkitaan omien kuvien kautta muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä ja valoa. Ei opetusta 18.10. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi.
1030402 Kuvataidekoulu Matisse B 8–10-vuotiaille, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 209, Marina Takalon katu 3
31.8.–30.11.2022, 11.1.–3.5.2023 Ke 16.00–17.30, Taina Rönkkö
60 t, Kurssimaksu 55,00 €
Taiteen perusopetus Matisse-pajassa tutustutaan kuvan kielen aakkosiin ja taiteen ilmaisukeinoihin
omien valintojen pohjalta. Harjoitellaan eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä, painokuviin,
maalaukseen ja piirustukseen, muotoiluun, rakenteluun. Tutkitaan omien kuvien kautta muotoa, tekstuuria, tilaa, liikettä, rytmiä, väriä ja valoa. Ei opetusta 19.10. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi.
1030403 Kuvataidekoulu Picasso A , 11–13-vuotiaat, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 209, Marina Takalon katu 3
29.8.–5.12.2022, 9.1.–9.5.2023 Ma 17.00–19.15, Taina Rönkkö
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus Picasso-pajassa perehdytään kuvataiteen kieleen ja tekotapoihin omien valintojen
kautta. 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. Ei opetusta
17.10. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi.
1030404 Kuvataidekoulu Picasso B, 10–11-vuotiaat, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 209, Marina Takalon katu 3
1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 To 16.00–18.15, Taina Rönkkö
90 t, Kurssimaksu 70,00 €
Taiteen perusopetus Picasso-pajassa perehdytään kuvataiteen kieleen ja tekotapoihin omien valintojen
kautta. 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. Ei opetusta
20.10. Materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi.

Aikuisten taiteen perusopetus (ATPO)
Taiteen perusopetuksen ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen tietyin väliajoin. Kokonaisuus ei ala joka
lukuvuosi. Ne, jotka eivät opiskele opintokokonaisuutta, voivat osallistua yksittäiseen kurssiin, mikäli
kurssille mahtuu.
Katso ATPO:n kurssit https://www.kivalo-opisto.fi/taiteen-perusopetus/
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1201404 (YKI) Yleiseen kielitutkintoon valmistava kurssi, kevät Uusi kurssi!
Verkko-opetus
14.1.–4.3.2023 La 10.00–14.15, Aini Venepalo
40 t, Kurssimaksu 40,00 €
Opiskelemme YKI-harjoituksia: Yki-testin puhumisen osiossa on kertominen, keskusteluun
reagointi, dialogi.
Tilanteita: puhelinkeskustelu, kaupan kassalla, puhelu ystävän kanssa, puheenvuoro: puheen kesto
2 min, valmistelu 2 min, Kirjoittaminen: eri tyylisiä lyhyitä tekstejä kuten mielipide, arvostelu, sähköposti
yms. Tekstin ymmärtäminen: tekstin kokonaisuuden ymmärtäminen, referointi suullisesti, kysymyksiin
vastaaminen yms. Kuuntelu: Kysymyksiin vastaaminen, oikean vaihtoehdon valitseminen, oikein väärin,
väärän vastauksen korjaaminen. Opiskelemme Yki-testiin valmistavia puhe- ja kuunteluharjoituksia. Mm.
reagointi, tekstin tiivistäminen puhumalla, kertominen: mm. mielipide, arvostelu, erilaiset tilanteet ja
niissä puhuminen.
1201401 Let´s Talk in Finnish, Kemi
Kemin kulttuurikeskus, lk. 309, Marina Takalon katu 3
3.10.–16.11.2022, 16.1.–1.3.2023 Ma 18.00–19.30, Ke 18.00–19.30, Aini Venepalo
52 t, Kurssimaksu 50,00 €
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.
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1201402 Työelämän suomea 1-kurssi, Kemi Uusi kurssi!
Kemin kulttuurikeskus, lk 309, Marina Takalon katu 3
7.9.–1.12.2022, 11.1.–20.4.2023 Ke 16.00–17.30, To 18.05–19.35, Aini Venepalo
104 t, Kurssimaksu 85,00 €
Kurssi on tarkoitettu jo alkeet hallitseville maahanmuuttajille (A1.3), joita kiinnostaa tutustua erilaisiin
ammatteihin ja samalla oppia suomen kieltä. Tavoitteena kielitaidon taso A2.2. Oppikirjana ”Työelämän
suomea 1.” Sopii kertauskurssiksi vähemmän kieltä käyttäville maahanmuuttajille. Työelämän suomea 1
esittelee useita eri ammatteja ja niiden keskeistä sanastoa. Myös ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen tulee tutuksi. Opiskelija tutustuu muun muassa työharjoitteluraporttien tekemiseen. Kielioppia
käsitellään, kun jokin rakenne luontevasti liittyy kyseiseen kielenkäyttötilanteeseen. Opetus ke Kulttuurikeskuksen luokka 309 ja to luokka 312. Ei opetusta 19. ja 20.10.
Opistossamme annetaan myös maahanmuuttajien Lukutaito-koulutusta, jonne ohjaus tapahtuu Te-toimiston tai sosiaalitoimen kautta.
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HANKKEET

HANKKEET
Opistossa toimii tällä hetkellä OPH:n rahoittamat hankkeet:
”Positiivista pöhinää Meri-Lapissa”, Laatu- ja kehittämishanke
”Potkua työelämään”, opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien
vahvistamiseen

TAPAHTUMIA
Tulemme ilmoittelemaan opiston tapahtumista mm. Lounais-Lapissa ja www.kivalo-opisto.fi

TUNTIOPETTAJAT
LUKUVUONNA 2022–2023
Aaltonen Johanna
040 748 3311
044 204 7786
Aho-Lahtinen Heli
Ahonen Mika
Alapartanen Jouko
040 705 4035
Alaperä Marja		
Alatalo Ville
040 587 5055
040 744 2083
Alatolonen Jenni
Anttila Anne
040 419 8147
040 777 8690
Arola Riitta
Blomster Lidia
040 417 6593
Elgland Jouni
040 573 8014
040 720 0851
Hakkarainen Sari
Hallikainen Anssi
040 515 6573
Halonen Jenni		
Harjuniemi Pekka
040 55 66 371
Harpela Sebastian
Hautala-Hirvioja Tuija
050 307 2426
Hautalampi Pasi Tapio
040 727 5241
Hemmi Margret		
Hietala Leena
040 820 3882
Hirvenmäki Kimmo
Hirvenmäki Tatja		
Hyrkäs Kaisu
040 5660 338
Ivanov Ivan
040 559 0874
Jakku Tuomo
040 587 6428
Jakovlev Markku
040 762 2318
Johansson Outi
040 721 4328
Kaiharju Sannariikka
Kakko Elina
050 562 2688
Kakko-Delha Elina
050 495 6360
Kanto Eija
040 719 5923
Karplund Arja
040 750 5382
Karvonen Viktoria
044 994 8584
Keloneva Ville		
Keronen Kati
040 525 6771
Kinnunen Heli
040 577 6429
Kiviniemi-Kaikkonen Päivi 040 717 0613
Kobayashi Hiromitsu
Kola Mariaana
040 744 2067
Kolehmainen Ali
Kolehmainen Kyösti
045 139 2517
Koskenranta Matti
040 069 4289
Kotkansalo Maarit
045 356 0903
Kuusela Tuomo
040 197 5811
Kähkönen Minna
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Kärkkäinen Jouko
040 827 6176
Kääriäinen Vuokko
050 564 6826
Laisalmi Kimmo
Lammassaari Vuokko
040 079 6606
Lamminpää-Vesenne Kirsti040 754 9246
040 578 7196
Lattu Elizabeth
Leinonen Tiina		
Li Xinsheng		
Liikamaa Anitta
040 720 3053
Lipponen Laura
044 262 3507
040 508 6224
Lokka Tuula
Maijanen Riitta
040 503 6966
Mansikkala Leila
040 507 2493
Metsälä Tanja		
Miettinen Kyösti
040 556 3027
Myllyoja Sinikka
Mäkikallio Erika
040 546 8916
Nieminen Jani		
Nikkilä Henna Anneli
Niskakoski Lea		
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
Paloste Pentti
041 466 2740
Peitso Virpi
040 074 7744
Perkiö Matti
040 833 5577
Pitkänen Kaisa		
Poikela Jari
040 8435 680
Pränni Else
040 751 0528
Puotiniemi Erkki
040 557 9839
Ranta Terttu
040 069 6174
Rantamaa Tuija
040 834 2660
Rantamo-Mikkola Rita
050 5234 983
Rantamölö Hilkka
040 847 3894

Riepula Johanna
Rissanen Saija-Riitta
040 551 1484
Romppainen Maila
040 721 7876
Saarenpää Mikko
Saario Kaija-Liisa
040 522 7217
050 320 3591
Salla Mikko
Salmi Miia		
Salminen Paula
040 059 9682
040 071 0897
Semerdjiev Alexandre
Seppälä Helvi
040 059 0578
Siekkinen Raija
040 770 8625
Siirilä Heidi
Sillanpää Taija
040 721 4748
Siltala Jaana
041 727 8513
050 531 1594
Suokas Olavi
040 032 8435
Suopajärvi Seppo
Särkipaju Markku
045 217 3575
Tikka Hanna
Tikkala Veli
040 716 1558
040 845 4183
Tikkanen Riikka-Tuulia
Tosi Marina
041 439 3610
Tossavainen Sini
Tuokko Anu
Tuomivaara Anne
040 524 5926
Vanhala Tuija
Vanhatalo Reino
040 419 8505
Varonen Riina
040 775 8037
Venepalo Aini
Viiri Päivi
040 090 6668
Viitanen Ville
Vilmi Kyllikki
050 555 3592
Vuokila Sirpa
Yliherva Jari Tapio
0408341932
Ylilahti Hanna
Ylipiessa Leena
Ylipiessa Matti
Yliviuhkola Eila
040 410 0232

KIVALO-OPISTO – YHTEISTYÖKUMPPANI JA TYÖNANTAJA
Koulutuksia eri tarpeisiin
Suunnitteletko/tarvitsetko täsmäkoulutuksia eri tarpeisiin, esim. henkilöstökoulutusta aiheena
tietotekniset taidot tai kielitaidon parantaminen?
Etsitkö yhteistyökumppania koulutuksen/kurssin järjestämiseen?
Kaipaatko ohjelmaa rentoutumispäiville, liikuntailtapäivään tai henkilöstötapahtumiin? Musiikkiesityksiä tapahtumiin tai synttäriohjelmaa?
Suunnitellaan ja toteutetaan sopiva kokonaisuus yhdessä!
Meille töihin?
Mikäli sinulla on rakas harrastus, jonka osaamista haluat jakaa, iloinen asenne ja olet kiinnostunut tekemään uraa kansalaisopistossa tai haluat sosiaalisen työn, ota rohkeasti yhteyttä rehtoriin tai koulutussuunnittelijaan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Päivi Remes, rehtori, puh. 040 352 6673, paivi.remes(at)kemi.fi
Viktoria Karvonen, koulutussuunnittelija, puh. 040 835 1590, viktoria.karvonen(at)kemi.fi

K - Posti Oy
Julkinen tiedote

www.kivalo-opisto.fi
Seuraa meitä!

