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YHTEYSTIEDOT, HENKILÖSTÖ

Osoite:  Tornion kansalaisopisto, Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio
Puh.  040 770 5972, opiston toimisto
E-mail:  kansalaisopisto@tornio.fi 
 Päätoimisen henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tornio.fi 
Internet:  www.tornio.fi /kansalaisopisto
Facebook:  https://www.facebook.com/tornionkansalaisopisto

Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00 – 16.00 opistotalon 1. kerroksessa, Seminaarinkatu 14, 
mm. kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoa ja opiskelijaneuvontaa varten. Poikkeuksista ilmoitetaan pääsäätöisesti 
Kemi-Tornio kaupunkilehdessä sekä opiston www- ja Facebook-sivuilla.

HALLINTO- JA OPETUSHENKILÖSTÖ:

• Rehtori Tarja Hooli, 050 597 1939. Kansalaisopiston hallinnon, talouden ja toiminnan johto. 
Kansalaisvalmiuksien yksikön opetuksen suunnittelu/opetus, liikunta ja tilauskoulutuspalvelut.

• Toimistosihteeri Arja Karhu, paikalla ma ja ti, 050 597 1944. Kurssi-ilmoittautumiset, laskutus, tiedotus, 
opintoneuvonta, opetustilat ja -välineet, tuntiopettajien avustaminen.

• Toimistosihteeri Birgit Kadenius, 040 770 5972. Kurssi-ilmoittautumiset, tiedotus, opintoneuvonta, 
opetustilat ja -välineet, tuntiopettajien avustaminen.

• Kieltenopettaja Tarja Laakso, 050 597 1935. Kielten opetus ja tilauskoulutuspalvelut.
• Taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki, 0400 721 183. Taideaineet.
• Projektikoordinaattori Arja Jaako, 040 669 4848. Tikittääkö digi? -hanke, Lähelle ihmistä – Kohti 

tasa-arvoisempia palveluja - laatu- ja kehittämishanke, Lapin opet oppimassa – Kohti tasa-arvoisempaa 
osaamista – henkilöstökoulutushanke (OPH).

Tuntiopettajat:
Tuntiopettajat ovat opiskelijoiden tavattavissa ennen opetuksensa alkamista ja sopimuksen mukaan.

Toimittajat Arja Jaako
Kannen kuva Pirjo Saarela, Taidemaalaus-kurssi.
Tekstit Rehtori ja opettajat / vastuuhenkilöt
Kuvat Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum, kuvat sivuilla 8, 17 ja 19 
 kuvaaja Reino Kainulainen. TLMM:n arkisto tuntematon kuvaaja
Painotyöt ja ulkoasu Arkmedia Oy
Jakelu Suomen Suoramainonta Oy
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REHTORIN KYNÄSTÄ

Terveydeksi!
Tornion kansalaisopisto on Tornion kaupungin ylläpi-
tämä oppilaitos, joka perustettiin 75 vuotta sitten. Pe-
rustamisen tarkoituksena oli tarjota sota-ajan jälkeen 
kuntalaisille ”järkevää ja sivistävää” tekemistä. Tätä 
tehtävää hoidamme edelleen, siihen meitä velvoittaa 
myös laki vapaasta sivistystyöstä. Kaikille avoimena 
oppilaitoksena tarjoamme runsaasti mahdollisuuksia 
ja haasteista huolimatta olemme onnistuneet kehittä-
mään toimintaamme yhteiskunnan ja kuntalaisten tar-
peita vastaaviksi.

Opistomme on jo vuosia kehittänyt toimintaansa ja luo-
neet uusia toimintamalleja erilaisten hankkeiden avul-
la. Olemme haluttu yhteistyökumppani, joka valtakun-
nallisestikin tunnetaan aktiivisesta kehittämistyöstä. 
Tänä vuonna koordinoimme kolmea Opetushallituk-
sen rahoittamaa hanketta. Näistä suurin on Tikittääkö 
digi? – Lappilaisen digiosaamisen uittotalkoot -hanke, 
johon saimme Opetushallitukselta merkittävän suurui-
sen avustuksen. Hankkeessa järjestämme kahden vuo-
den ajan maksuttomia digi-ohjauspalveluja, joihin voi 
osallistua yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaamme, 
kannustamme, rohkaisemme ja tuemme kaikkia, jotka 
kokevat omaavansa digi-asioissa heikot perustaidot. 
Ohjausaikoja voi varata erikseen, tulla mukaan kirjas-
tolla ja opistotalolla pidettäviin digi-tupiin tai kyläta-
loilla pidettäviin digi-kursseille. Olemme myös mukana 
Tornion Kaikukortti-verkostossa ja tarjoamme kaikil-
le Kaikukortin omaaville maksuttomia kurssipaikkoja. 
Olemme vahvasti mukana tukemassa tasa-arvoa ja yh-
teiskunnallista eheyttä.

Kansalaisopistojen tuottamia hyötyjä on tutkittu ja niistä 
on saatu hyviä tuloksia. Vuonna 2015 aikuiskasvatuksen 
professori Jyri Mannisen esitutkimuksen tuloksena oli, että 
kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja 
yhteiskunnalle 3,4–5,6 euron hyödyn. Mannisen uusi tut-
kimus (2018) osoittaa, että kursseille osallistuminen lisää 
osallistujien hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai 
työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Myös Kun-
nallisalan kehittämissäätiön (KAKS) teettämä tutkimus 
(2019) tukee ja syventää aikaisempia tuloksia: kansalaiso-
pisto-opiskelun positiiviset vaikutukset yksilölle ja yhteis-
kunnalle näyttäytyvät esimerkiksi siten, että kansalaisopis-
ton aikuisopiskelijat käyttävät vähemmän sote-palveluita 
kuin väestö keskimäärin. Vaikka kuntien talous on tiukilla, 
tutkimukset osoittavat, että kansalaisopistojen toiminnas-
ta säästäminen on väärä ja kestämätön suunta.

Yhteiskunnan muutoksessa ja murroksessa on tärkeää, 
että ihmisillä on mahdollisuus kehittää itseään, huoleh-
tia henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä tavata 
muita samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Kansa-
laisopistot, paikallisen sivistyksen ja oppimisen keskuk-
set, ovat olemassa juuri tätä tehtävää varten.

Tornion kansalaisopisto toivottaa entiset ja uudet opis-
kelijat tervetulleiksi kaikille avoimien opintojen, harras-
tusten ja elämysten pariin. Astu sisään vireään ja veto-
voimaiseen opistoomme!

VISIO
Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu va-
paan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

ARVOT
Asiakaslähtöisyys
Luovuus
Kestävä kehitys
Yhteistyökykyisyys
Laavu
Saavutettavuus
Tuloksellisuus

TOIMINTA-AJATUS
Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimi-
sen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja 
kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalve-
luja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppimi-
nen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo.

Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, kansalais-
valmiuksien opetus sekä maksullinen palvelutoi-
minta tukevat opiskelijoiden ammatillisia ja jatko- 
opintovalmiuksia sekä työllistymistä.
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ILMOITTAUTUMISET, 
PERUMISET JA LASKUTUKSET
- Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan 12.8.2019 

klo 7.00 alkaen joko netissä ympäri vuorokauden 
tai toimiston aukioloaikoina (ma – to klo 9 – 16).

- Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 
koko kurssimaksun sekä mahd. materiaali-
maksun, jotka laskutetaan.

- Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä soitta-
malla toimistoaikaan p. 040 770 5972 tai käymällä 
opiston toimistossa viimeistään kolme arkipäi-
vää ennen kurssin alkua. Muussa tapauksessa 
perimme koko kurssimaksun. Huomautuslaskuun li-
sätään 5 €. Kurssimaksu on perintäkelpoinen.

- Jos opiskelija keskeyttää kurssin tai ilmoittautumi-
sestaan huolimatta ei saavu tunnille, kurssimaksuja 
ei palauteta eikä alenneta. Keskeyttämisestä ja 
poisjäämisestä on ilmoitettava välittömästi 
opiston toimistoon. 

- Jos opiskelija keskeyttää kurssin siirtyäkseen toi-
seen ryhmään, siitä on ilmoitettava välittömästi 
opiston toimistoon (ei ainoastaan opettajalle), jot-
ta aiheettomilta laskutuksilta vältytään.

Netti-ilmoittautumisen ohje:
https://www.opistopalvelut.fi /tornio/

- Ilmoittautumislomake avautuu sinulle kun olet 
valinnut kurssin. Ilmoittautuminen tehdään opis-
kelijan nimellä. Täytä kaikki kohdat huolellisesti. 

- Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen ilmoit-
tautumisestasi. Jos vahvistusta ei tule, palaa ilmoit-
tautumislomakkeeseen (edellinen sivu) ja paina Lä-
hetä –painiketta uudelleen. Jos kurssi on täynnä, 
voit ilmoittautua varapaikalle. 

- Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko 
kurssimaksun, vaikka kurssimaksu laskute-
taan kahdessa erässä. Mahdollinen peruutus on 
tehtävä soittamalla toimistoaikaan p. 040 770 5972 
tai käymällä opiston toimistossa viimeistään kol-
me arkipäivää ennen kurssin alkua. Jos opiskeli-
ja keskeyttää kurssin tai ilmoittautumisestaan huo-
limatta ei saavu, kurssimaksuja ei palauteta eikä 
alenneta. Kurssimaksu on perintäkelpoinen. Lasku 
lähetetään kotiosoitteeseen. 

- Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoi-
tusta. Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia kos-
kevissa muutoksissa tai varasijojen vapautuessa pu-
helimitse, tekstiviestein tai sähköpostitse. 

Huom! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oi-
keuttavat asiat (Smartumsaldo ja -setelit, Ty-
kyOnline ja –setelit, Kaikukortti, eläkeläisalen-

nukset, työttömän opintoseteli, epassi tms.) 
pitää selvittää opiston toimistossa, p. 050 597 
1944, viimeistään kurssin käynnistyttyä.

Huom! Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillis-
tä ilmoitusta. Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia 
koskevissa muutoksissa tai varasijojen vapautuessa pu-
helimitse, tekstiviestein tai sähköpostitse. Tarkista, että 
henkilötiedoissasi on myös matkapuhelinnumerosi 
ja sähköpostiosoitteesi. 

ALENNUKSET JA OPINTOSETELIT
Torniolaisten työttömien opintoseteli arvoltaan 50 
€ / henkilö / lukuvuosi on saatavissa opiston toi-
mistosta niin kauan kuin Tornion kaupungin henkilöstö-
jaoston myöntämää rahoitusta riittää.

Opintosetelityyppisellä rahoituksella alennetaan elä-
keläisten, yli 63-vuotiaiden ja maahanmuut-
tajien kurssimaksuja laskutuksen yhteydessä 20 %, 
yksi alennuskurssi / henkilö. Alle 63-vuotiaiden 
eläkeläisten on esitettävä eläkeläiskortti toimistos-
sa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen alennuksen 
saamiseksi.

Kaikukortti oikeuttaa kortin haltijan maksuttomaan 
vapaavalintaiseen kurssiin. Kaikukortti on henkilökoh-
tainen ja se on esitettävä opiston toimistossa ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Opiskelija-alennusta myönnetään 20 % kurssimak-
susta, yksi alennuskurssi / henkilö. Alennuksen saami-
seksi tulee esittää opiskelijakortti toimistossa välittö-
mästi ilmoittautumisen jälkeen.

Sisarusalennus 20 % kunkin sisaruksen yhdestä kurs-
simaksusta, jos vähintään kolme alle 18-vuotiasta sa-
massa taloudessa asuvaa sisarusta opiskelee kursseilla.

HUOM! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oi-
keuttavat asiat pitää selvittää opiston toimis-
tossa viim. kurssin käynnistyttyä, jotta aiheet-
tomilta laskutuksilta ja hyvityksiltä vältytään.

OPETUKSEN JA 
TAPAHTUMIEN AJOITUS
Syyslukukauden opetustoiminta käynnistyy viikol-
la 33 ja päättyy viikolla 50. Koulujen syysloman aikaan 
14. – 18.10. ei järjestetä opetusta, ellei opettajan ja ti-
lojen vuokraajan kanssa ole toisin sovittu.

Kevätlukukauden opetustoiminta viikolla 2 ja päättyy 
viikolla 24. Koulujen talviloman aikaan 2. – 8.3. ja kiiras-
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torstaina 9.4 sekä juhlapyhien aikaan ei ole opetusta, ellei 
opettajan ja tilojen vuokraajan kanssa ole toisin sovittu.

TIEDOTUS
Kansalaisopiston uusista kursseista, luennoista, opetus-
ohjelman muutoksista ja muusta toiminnasta tiedote-
taan Kemi-Tornio kaupunkilehdessä. Opiston lähiajan 
kurssit ja opetusohjelma on nähtävissä Hellewissä 
https://opistopalvelut.fi /tornio/,kotisivuilla www.tornio.
fi /kansalaisopisto ja Peda.net:ssa https://peda.net/tor-
nio/tornionkansalaisopisto sekä Facebookissa. Kerrom-
me toiminnastamme myös Instagramissa ja Twitterissä.
Yksittäisen, alkaneen kurssin osalta opettaja sopii mah-
dollisista muutoksista oppilaidensa kanssa ja tiedottaa 
niistä vähintään viikkoa aikaisemmin myös poissaolleil-
le opiskelijoille, lasten vanhemmille ja opiston toimis-
toon p. 040 770 5972.

TODISTUKSET
- Opiston toimistosta voi tilata osallistumistodistuk-
sen huomioiden n. 1 – 2 viikon toimitusajan. Tarvittaessa 
opettajat hoitavat todistusten tilauksen ja jakelun keski-
tetysti ennen kurssin päättymistä. Yhtä lukuvuotta van-
hemmista todistuksista peritään 10 € toimitusmaksu.
- Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao. op-
pilaitoksessa saa kansainvälisen vertailukelpoisuuden 
antavan todistuksen.
- Opiston valinnaisaineiksi tai korvaaviksi kursseiksi 
soveltuvien kurssien (ks. val-merkintä kurssin kohdalla) 
suorittamisesta saa omasta oppilaitoksesta korvaavan 
todistuksen, sopimalla asiasta oppilaitoksen rehtorin/
johtajan kanssa.

VAKUUTUKSET JA KORVAUKSET
Opiston opiskelijat kuuluvat Tornion kaupungin tapa-
turmavakuutuksen piiriin, joka koskee vain opetustun-
teja. Tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehote-
taan ottamaan lisäksi oma vakuutus. Opettaja vastaa 
kurssinsa tilojen ja laitteiden valvonnasta sekä työväli-
neiden käytön opastuksesta.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA
Kansalaisopisto toimii syksystä 2017 alkaen uuden elä-
mänlaatulautakunnan alaisuudessa yhdessä kunnan 
nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjaston sekä museoiden 
kanssa. Lautakunnan jäsenet yhteystietoineen löytyvät 
kaupungin nettisivuilta.

OPISTOLAISYHDISTYS
Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija voi halutes-
saan osallistua opistolaisyhdistys ry:n toimintaan ja liit-
tyä jäseneksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua 
opistolaisyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, tulevan 

mukaan opistotyön tukemiseen ja yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseen. Tarkempia tietoja puheenjohtaja Arja Jaa-
kolta p. 050 363 1518 (email: arja.jaako@outlook.com), 
opiston ilmoitustaululta ja lehti-ilmoituksista.

OPINTO-OHJELMAN 
LYHENTEET JA TERMIT
t = opetustunti (45 min)
ov = opintoviikko, n. 38 opetustuntia (esim. peruskou-
lun ja lukion / toisen asteen valinnaisaineiksi soveltu-
vien tms. korvaavien kurssien kohdalla)
jtvk = opetusta joka toinen viikko
A, B tai C = saman tasoinen rinnakkaisryhmä
I, II, III jne = opetusryhmän taso / lukuvuosi / luokka (lk)
TPO = taiteen perusopetus. Tasolta toiselle etenevä 
lapsille ja nuorille suunnattu opetus, joka antaa val-
miuksia mm. jatko-opintoihin. Toteutetaan OPH:n hy-
väksymän TPO:n opetussuunnitelman yleisen oppimää-
rän mukaisesti.
ATPO = aikuisten kuvataiteen perusopetus. 
YKI = kansainvälisen vertailukelpoisuuden mahdollis-
tava yleinen kielitaitotutkinto johon ko. kielten opiskeli-
jat voivat osallistua määrätyissä oppilaitoksissa.
valinnainen = soveltuu mm. toisen asteen valinnais- 
tai korvaavaksi kurssiksi, josta opiskelija itse neuvotte-
lee korvaavuuden oman oppilaitoksen kanssa (esim. ly-
hyiden kielten suulliset kurssit, abikurssit, taideaineiden 
diplomit, tietokoneen ajokorttikurssit).

 = verkko-/tai monimuotokurssi
  = oppimisympäristö, jota kurssilla hyödyn-

netään

TOISEN ASTEEN KORVAAVIA-/
VALINNAISAINEITA
Tornion kansalaisopistossa on valmistettu lukion ym. toi-
sen asteen oppilaitosten kanssa opetussuunnitelman ku-
vauksia taideaineisiin ja kieliin. Opiskelijat sopivat kurs-
sin korvaavuudesta koulunsa rehtorin kanssa. Tornion 
yhteislyseon lukion oppilaille kurssit ovat maksuttomia.
Tarkempia tietoja yksikön opetusohjelmasta (val-mer-
kintä) ja päätoimisilta opettajilta.

VALINNAISAINEIDEN KURSSITARJOTIN
Kielet
In the Picture, abikurssi  1 ov
Ingen panik, abikurssi  1 ov
Hablamos! espanjan suullinen kurssi 1,5 ov
Govorim po-russki! venäjän suullinen kurssi 1,5 ov

TIETOTURVA
Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tieto-
turva-asetusta (GDPR). Tietosuojaseloste löytyy kotisi-
vulta sekä opistolta.
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KIELET
Vastuuhenkilö: Kieltenopettaja Tarja Laakso on tavattavissa työkauden aikana to klo 11–13 kansalaisopistolla. 
Muina aikoina tavoitettavissa puhelimitse 050 597 1935, varmimmin klo 12–16.

YKI-merkityt kurssit ovat peruskursseja. Ne valmentavat samalla kansainvälisen vertailu-kelpoisuuden antaviin 
eritasoisiin yleisiin kielitutkintoihin, joita järjestetään pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. Kielitutkinto antaa mm. 
työmarkkinoita varten pätevän todistuksen osaamisen tasosta.

Ilman YKI-merkintää olevat kurssit ovat pääasiassa lyhyt-, kertaus- tai intensiivikursseja. Ne keskittyvät tie-
tylle erikoisalalle tai kielen osa-alueelle, ne on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle tai niissä sovelletaan erityistä ope-
tusmenetelmää.

SUOMI

120101 SUOMEA ULKOMAALAISILLE
KANSALAISOPISTO  Ti 16.30 - 18.00
Tarja Teixeira   3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 26
Kurssimaksu 50,00 €. 
Oppimateriaali: No niin! 1. 
Suomen kieltä ja tapakulttuuria sekä suomen opintonsa 
vasta aloittaville että suomea jo jonkin verran osaaville. 
Ei opetusta viikolla 42.

ARABIA

120805 ARABIAA AAKKOSISTA
KANSALAISOPISTO  Ma 17.30 - 19.00
Kaisar Al-Rubaye  2.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 24
Kurssimaksu 50,00 €.  
Oppimateriaali: Monistemateriaali. 
Arabian puhekielen ja arabialaisen kirjoitusjärjestelmän 
perusteita sekä arkipäivän fraaseja, joista on hyötyä 
kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä 
tai harrastuksissa. Aiempia opintoja ei tarvita. Oppima-
teriaali sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikolla 42.

ENGLANTI

120301 ENGLANTI I
KANSALAISOPISTO  To 19.00 - 20.30
Tarja Laakso  5.9.2019 - 5.12.2019
Tunteja 54  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Destinations 1, osiosta 1. YKI 1
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia painottaen. 
Sisältöalueina arkipäivän kielenkäyttötilanteita mm. ter-
vehtiminen ja esittäytyminen, matkustaminen, itsestä 
kertominen, perhe ja sukulaiset sekä harrastukset. Aiem-
pia opintoja ei tarvita. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

120302 ENGLANTI II
KANSALAISOPISTO  Ti 19.30 - 21.00
Tarja Laakso  3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 54  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Destinations 2, osiosta 3. YKI 2 
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia painottaen 
englantia n. 2 v opiskelleille. Sisältöalueina matkailun ja 
arkipäivän kielenkäyttötilanteita mm. vaatetus, asuminen, 
talviset harrastukset, ruoka ja juoma, terveys, ammatit ja 
työelämä sekä lomailu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

Englannin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Tarja Laakson johdolla kieli-, 
kulttuuri- ja opintomatkalle Englantiin keväällä 2020. Matka on omakustanteinen.
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120303 ENGLISH FOR WORK AND LEISURE
KANSALAISOPISTO  To 17.30 - 19.00
Tarja Laakso  5.9.2019 - 5.12.2019
Tunteja 54  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: @Work, English for Work and Leisure, 
osiosta 1. 
Käytännönläheinen englannin perusrakenteita ja -sa-
nastoa kertaava kurssi työhön ja vapaa-aikaan. Kurssin 
teemana on englanti kansainvälisenä kielenä ja sisältö-
alueina mm. itsestä ja työpaikasta kertominen, sää ja 
kellonajat, suomalainen juhannus ja mökkeily sekä har-
rastukset ja työelämä. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

120304 ENGLISH FOR WORK AND LEISURE 
JATKO
KANSALAISOPISTO  Ke 17.30 - 19.00
Tarja Laakso  4.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 54  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: @Work, English for Work and Leisure, 
osiosta 7. 
Käytännönläheinen englannin perusrakenteita ja -sa-
nastoa kertaava kurssi työhön ja vapaa-aikaan. Kurssin 
teemana on englanti kansainvälisenä kielenä ja sisältö-
alueina mm. lentomatkustaminen, Lapin luonto, ruokai-
lu ja suomalaiset ruoat, tien kysyminen ja neuvominen 
sekä nähtävyydet. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120305 PASSPORT TO FINLAND
KANSALAISOPISTO  Ke 15.30 - 17.00
Tarja Laakso  4.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 54  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Pat and Polly, Passport to Finland, osiosta 1. 
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, sana-
varastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava 
englannin kurssi kieltä muutaman vuoden opiskelleille. 
Kurssin teemana on Suomi ja suomalaisuus englantilai-

sin silmin nähtynä ja sisältöalueina mm. matkustaminen, 
mökkeily ja ruokakulttuuri. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120306 AT HOME IN ENGLAND  JATKO
KANSALAISOPISTO  Ma 19.30 - 21.00
Tarja Laakso  2.9.2019 - 2.12.2019
Tunteja 54  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Pat and Polly 2, Five years on, osiosta 4. 
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, sana-
varastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava 
englannin kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Kurssin 
teemana on Britannia ja brittiläinen arkipäivä ja sisältö-
alueina mm. terveys, Lontoon nähtävyydet, joulu ja La-
pin lumo. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

120307 CATCHING UP
KANSALAISOPISTO  Ma 17.30 - 19.30
Tarja Laakso  2.9.2019 - 2.12.2019
Tunteja 67,50  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 80,00 €. 
Oppimateriaali: Catching Up, osiosta 1. 
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajentava 
ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kie-
len perusteet jo hallitseville. Sisältöalueina mm. perhe, 
harrastukset, koti, terveys, tunteet, ruoka sekä taide ja 
kulttuuri. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

120308 LET’S TALK!
KANSALAISOPISTO  Ke 19.00 - 21.00
Tarja Laakso  4.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 67,50  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 80,00 €. 
Oppimateriaali: Profi les, Course 8, osiosta 6. 
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä englannin 
kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Sisältöalueina 
mm. media, rikos ja rangaistus, raha ja talous sekä tie-
de ja teknologia. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120309 IN THE PICTURE
KANSALAISOPISTO  Ma-Pe 12.45 - 16.00
Heidi Huhta  1.6.2020 - 12.6.2020
Tunteja 38
Kurssimaksu 70,00 €.
1 ov, valinnainen 
Oppimateriaali: Moniste- ja verkkomateriaali. 
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava englannin kurssi 
lukiolaisille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun ym-
märtämistä sekä kirjoitelmien tekoa, kerrataan raken-
teita, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan suul-
lista ilmaisua. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. 
Oma kone mukaan! Ilm. 25.5. mennessä. TYL:n opiske-
lijoille kurssi on maksuton.
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ESPANJA

120701 ESPANJA I
KANSALAISOPISTO  Ke 18.30 - 20.00
Marja Alaperä  4.9.2019 - 11.12.2019
Tunteja 50  29.1.2020 - 29.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Ventana 1, osiosta 1. YKI 1 
Toteuta haaveesi ja tule opiskelemaan espanjaa! Saat 
tutustua käytännönläheisesti kieleen ja kulttuuriin. Opit 
mm. tervehtimään ja esittelemään itsesi, kertomaan 
perheestäsi ja ammatistasi sekä asioimaan hotellissa. 
Aiempia opintoja ei tarvita. Ei opetusta viikoilla 45-48.

120702 ESPANJA I JATKO
KANSALAISOPISTO  Ma 19.00 - 20.30
Marja Alaperä  2.9.2019 - 9.12.2019
Tunteja 48  27.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Buenas Migas 1, osiosta 6. YKI 1
Oletko opiskellut espanjaa n. vuoden? Tule paranta-
maan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutus-
tumistasi kulttuuriin. Opit mm. kertomaan arkirutiineis-
tasi sekä asioimaan vaateostoksilla ja ravintolassa. Ei 
opetusta viikoilla 45-48.

120703 ESPANJA II
KANSALAISOPISTO  Ti 18.30 - 20.00
Marja Alaperä  3.9.2019 - 10.12.2019
Tunteja 50  28.1.2020 - 28.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Ventana 2, osiosta 1. YKI 2 
Oletko opiskellut espanjaa n. 2 vuotta? Tule paranta-
maan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutus-
tumistasi kulttuuriin. Opit mm. puhumaan terveydestä, 
arkirutiineista ja säästä sekä kertomaan menneestä. Ei 
opetusta viikoilla 45-48.

120704 ESPANJA II JATKO
KANSALAISOPISTO  Ma 17.30 - 19.00
Marja Alaperä  2.9.2019 - 9.12.2019
Tunteja 48  27.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Ventana 2, osiosta 5. YKI 2 

Oletko opiskellut espanjaa n. 3 vuotta? Tule parantamaan 
kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi 
kulttuuriin. Opit mm. käyttämään uutta monipuolista sa-
nastoa ja kielen rakenteita. Ei opetusta viikoilla 45-48.

120705 ESPANJA III-IV
KANSALAISOPISTO  Ti 17.00 - 18.30
Marja Alaperä  3.9.2019 - 10.12.2019
Tunteja 50  28.1.2020 - 28.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Ventana 3, osiosta 1. YKI 3/4 
Oletko opiskellut espanjaa useita vuosia? Tule syventä-
mään oppimaasi, parantamaan kommunikointivalmiuk-
siasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. Kurssilla 
kerrataan mm. menneen ajan aikamuodot ja kartute-
taan sanavarastoa. Pääpaino suullisessa ilmaisussa ja 
kielen ymmärtämisessä. Ei opetusta viikoilla 45-48.

120706 BUEN TIEMPO JATKO
KANSALAISOPISTO  Ke 17.00 - 18.30
Marja Alaperä  4.9.2019 - 11.12.2019
Tunteja 50  29.1.2020 - 29.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali valitaan kurssin alkaessa.
Rauhallisesti etenevä kommunikointivalmiuksia painotta-
va espanjan kurssi kieltä n. vuoden opiskelleille. Sisältö-
alueina arkipäivän ja matkailun kielenkäyttötilanteita. Ei 
opetusta viikoilla 45-48.

120707 HABLAMOS!
KANSALAISOPISTO  To 19.00 - 20.30
Pilar Murcia Pozuelo  5.9.2019 - 5.12.2019
Tunteja 50  9.1.2020 - 2.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €.
1,5 ov, valinnainen 
Oppimateriaali valitaan kurssin alkaessa.
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä sekä sana-
varastoa kartuttava espanjan kurssi kielen perusteet jo 
hallitseville. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. TYL:n opiske-
lijoille kurssi on maksuton.

120708 SUKELLUS ESPANJANKIELISEN 
KIRJALLISUUDEN HELMIIN
KANSALAISOPISTO  To 17.00 - 19.00
Marja Alaperä  26.9.2019 - 12.12.2019
Tunteja 17,50  30.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 50,00 €. 
Oppimateriaali valitaan espanjankielisestä maailman-
kirjallisuudesta.
Oletko kiinnostunut kirjallisuudesta? Tule tutustumaan La-
tinalaisen Amerikan ja Espanjan kirjallisuuteen espan-
janopettaja Marja Alaperän johdolla. Teokset luetaan ja niis-
tä keskustellaan suomeksi. Kurssi kokoontuu syksyllä 26.9., 
31.10. ja 12.12. sekä keväällä 30.1., 27.2., 26.3. ja 23.4.

Espanjan nojatuolimatkojen lisäksi 
espanjan opiskelijoilla on mahdollisuus 

osallistua Marja Alaperän johdolla kieli-, 
kulttuuri- ja opintomatkalle 
Espanjaan keväällä 2020. 

Matka on omakustanteinen.



10

HEPREA

Heprean kielen kaikki kurssit ovat verkkokursseja. Verk-
koluokassa osallistut opetukseen kotona omalla tieto-
koneellasi tai muulla verkkoyhteydessä olevalla laitteel-
la (Android tai iOS). Näet ja kuulet opettajan, kuulet 
toisten opiskelijoiden puheenvuorot sekä näet luokan 
taulun. Oman headset-mikrofonisi kautta voit itse osal-
listua keskusteluun ja harjoituksiin. Kysymyksiä ja kom-
mentteja voit kirjoittaa myös keskusteluruutuun. Jos 
olet poissa tai haluat kerrata oppitunnin, voit seurata 
tunnin tallenteelta tietokoneella omalla ajallasi. Kurs-
sin kaikki tallenteet ovat katsottavissa vielä kaksi viik-
koa kurssin päättymisen jälkeen. Luokan taulun tekstit 
saat tunnin jälkeen sähköpostiisi pdf-tiedostona. Verk-
koluokan osoitteen ja muut ohjeet saat opettajalta en-
nen kurssin alkua sähköpostiisi, joten muistathan mer-
kitä sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi.

120901 NYKYHEPREAN JATKO (OH5) 
VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA  To 17.45 - 19.15
Juha Muukkonen   5.9.2019 - 12.12.2019
Tunteja 60  9.1.2020 - 14.5.2020
Kurssimaksu 80,00 €. 
Oppimateriaali: Lyytikäinen & Gamzu: Opi hepreaa, alk. 
kpl 5. 
Vokalisoimaton teksti. Ei opetusta 17.10., 5.3., 9.4., 
30.4. Baruch haba!

120902 HEPREAN NOMINIT (H4) VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA  Pe 18.00 - 19.30
Juha Muukkonen  6.9.2019 - 13.12.2019
Tunteja 60  10.1.2020 - 29.5.2020
Kurssimaksu 80,00 €. 
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä hepreaa, 
alk. kpl 4. 
Sekä klassisen heprean että nykyheprean opiskelijoil-
le. Nominirakenteiden lisäksi nykyheprean sanontoja. 
Ei opetusta 18.10., 6.12., 6.3., 10.4., 1.5., 22.5. Baruch 
haba!

120903 HEPREAN VERBIT (H12) VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA  Ma 19.45 - 21.15
Juha Muukkonen  2.9.2019 - 16.12.2019
Tunteja 60   13.1.2020 - 11.5.2020
Kurssimaksu 80,00 €. 
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä hepreaa, 
alk. kpl 12. 
Sekä klassisen heprean että nykyheprean opiskelijoille. 
Ei opetusta 14.10., 2.3., 13.4., 27.4. Baruch haba!

120904 HEPREALAISET PSALMIT 
VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA  Su 19.45 - 21.15
Juha Muukkonen  8.9.2019 - 15.12.2019
Tunteja 28 
Kurssimaksu 50,00 €. 
Psalmien kirja on maailman luetuin ja rakastetuin runo-
teos. Heprean tekstikurssi. Ei opetusta 13.10. Baruch haba!

ITALIA

120802 ITALIA III JATKO
KANSALAISOPISTO  Pe 14.15 - 16.30
Marina Tosi  13.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 42  10.1.2020 - 17.4.2020
Kurssimaksu 66,00 €. jtvk
Oppimateriaali: In piazza 1, osiosta 19. YKI 3 
Käytännönläheinen sanastoa kartuttava ja perusraken-
teita vahvistava italian kurssi kieltä n. 3-4 v opiskelleil-
le tai kielen perusteet muuten hallitseville. Kurssilla har-
joitellaan arkielämän kielenkäyttötilanteita. Ei opetusta 
viikoilla 42, 10 ja 15.

120803 ITALIA II/VII
KANSALAISOPISTO  Pe 16.30 - 19.00
Marina Tosi  13.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 42  10.1.2020 - 17.4.2020
Kurssimaksu 66,00 €. jtvk
Oppimateriaali: Bellavista 1, osiosta 7. YKI 1/2 
                         Bellavista 2, osiosta 8. YKI 4 
II: Käytännönläheinen italian kurssi kieltä n. vuoden 
opiskelleille. Kurssilla harjoitellaan perusrakenteita ja 
arkielämän kielenkäyttötilanteita. Ei opetusta viikoilla 
42, 10 ja 15. 
VII: Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä, 
sanavarastoa laajentava ja perusrakenteiden hallintaa 
syventävä italian kurssi kieltä useamman vuoden opis-
kelleille. Kurssilla jatketaan tutustumista Italiaan, pai-
kallisiin tapoihin ja kulttuuriin. Ei opetusta viikoilla 42, 
10 ja 15.

120804 MATKALLA ITALIASSA
KANSALAISOPISTO  Ma ja Ke 17.00 - 19.15
Marina Tosi  4.5.2020 - 25.5.2020
Tunteja 21
Kurssimaksu 50,00 €. 
Oppimateriaali: Monistemateriaali. 
Suunnitteletko matkaa Italiaan? Tule oppimaan matkai-
lussa tarvittavaa kieltä ja tapakulttuuria sekä tutustu-
maan italialaiseen elämänmenoon. Aiempia opintoja 
ei tarvita. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Ilm. 
24.4. mennessä. Benvenuti al corso!
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KREIKKA

120908 UUDEN TESTAMENTIN KREIKAN JATKO 
(K7) VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA  Ke 17.30 - 18.30
Juha Muukkonen  4.9.2019 - 11.12.2019
Tunteja 40  8.1.2020 - 13.5.2020
Kurssimaksu 66,00 €. 
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen: Johdatus Uuden 
testamentin kreikkaan, alk. kpl 7. 
Ei opetusta 16.10., 4.3., 8.4., 29.4. Tapaamisiin verkko-
luokassa! 
Verkkoluokassa osallistut opetukseen kotona omalla tie-
tokoneellasi tai muulla verkkoyhteydessä olevalla laitteel-
la (Android tai iOS). Näet ja kuulet opettajan, kuulet tois-
ten opiskelijoiden puheenvuorot sekä näet luokan taulun. 
Oman headset-mikrofonisi kautta voit itse osallistua kes-
kusteluun ja harjoituksiin. Kysymyksiä ja kommentteja voit 
kirjoittaa myös keskusteluruutuun. Jos olet poissa tai ha-
luat kerrata oppitunnin, voit seurata tunnin tallenteelta tie-
tokoneella omalla ajallasi. Kurssin kaikki tallenteet ovat 
katsottavissa vielä kaksi viikkoa kurssin päättymisen jäl-
keen. Luokan taulun tekstit saat tunnin jälkeen sähköpos-
tiisi pdf-tiedostona. Verkkoluokan osoitteen ja muut ohjeet 
saat opettajalta ennen kurssin alkua sähköpostiisi, joten 
muistathan merkitä sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi.

PORTUGALI

120915 PORTUGALI II
KANSALAISOPISTO  Ma 17.00 - 18.30
Tunteja 24  13.1.2020 - 6.4.2020
Kurssimaksu 50,00 €. 
Oppimateriaali: Tudo bem? 1, osiosta 10. YKI 2 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen 
portugalia n. 2 v opiskelleille. Sisältöalueina mm. mat-
kustaminen, kaupassa asioiminen sekä päivärutiineista 
ja harrastuksista keskusteleminen. Kurssin alussa kerra-
taan osiot 7-9. Ei opetusta viikolla 10

RANSKA

120501 RANSKA II
KANSALAISOPISTO  Ma 19.00 - 20.30
Tunteja 24  13.1.2020 - 6.4.2020
Kurssimaksu 50,00 €. 
Oppimateriaali: C’est parfait! 1, osiosta 10. YKI 2 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen 
ranskaa n. 2 v opiskelleille. Sisältöalueina mm. kahvilassa 
asioiminen, lomailu sekä talon- ja autonvuokraus. Kurs-
sin alussa kerrataan osiot 6-9.  Ei opetusta viikolla 10.

RUOTSI

120201 RUOTSI I JATKO
KANSALAISOPISTO  Ke 17.00 - 18.30
Tuija Rantamaa  28.8.2019 - 27.11.2019
Tunteja 52  8.1.2020 - 8.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Häng med, osiot 6-10. YKI 1 
Perusrakenteita ja kommunikointivalmiuksia painottava 
kurssi ruotsia n. 1 v opiskelleille. Aihealueina mm. asioin-
ti ravintolassa, mökkeily ja vapaa-aika, kulttuuri, suku ja 
erilaiset juhlat. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120202 SNACKA SVENSKA!
KANSALAISOPISTO  Ti 18.00 - 19.30
Monika Saapunki  3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 52  7.1.2020 - 7.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Språkguiden ja autenttinen verkkoma-
teriaali. 
Suullista ruotsin kielen taitoa ylläpitävä ja aktivoi-
va kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöaluei-
na mm. arkipäivän puhetilanteet ja työelämän dialogit 
sekä kulttuuri ja elämäntavat. Kurssiin sisältyy opinto-
käyntejä Ruotsin puolella. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120203 INGEN PANIK
KANSALAISOPISTO  Ma-Pe 9.00 - 12.15
Heidi Huhta  1.6.2020 - 12.6.2020
Tunteja 38
Kurssimaksu 70,00 €.
1 ov, valinnainen 
Oppimateriaali: Moniste- ja verkkomateriaali.
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava ruotsin kurssi lukiolai-
sille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä 
sekä kirjoitelmien tekoa, kerrataan rakenteita, laajennetaan 
sanavarastoa ja vahvistetaan suullista ilmaisua. Oppimate-
riaali sisältyy kurssin hintaan. Oma kone mukaan! Ilm. 25.5. 
mennessä. TYL:n opiskelijoille kurssi on maksuton.

HUOM! 
Kaikki kurssimaksujen alennuksiin 

oikeuttavat asiat (eläkeläisalennukset, 
työttömän opintoseteli) sekä eri 

maksutavat (Smartumsaldo ja -setelit, 
TykyOnline ja –setelit, epassi tms.) 
pitää selvittää opiston toimistossa, 

p. 050 597 1944, viimeistään 
kurssin käynnistyttyä.
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SAAME

120801 SAAME - KOLMAS KOTIMAINEN
KANSALAISOPISTO  To 17.30 - 19.00
Siiri Magga-Miettunen 12.9.2019 - 5.12.2019
Tunteja 52  9.1.2020 - 2.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Oppimateriaali valitaan kurssin alkaessa.
Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin kurssi sekä kiel-
tä jo opiskelleille että uusille opiskelijoille. Koska poh-
joissaamea käytetään myös Pohjois-Ruotsissa ja Poh-
jois-Norjassa, kurssi sopii sekä Pohjoiskalotin alueella 
matkaileville että työskenteleville. Kurssilla kartutetaan 
sanastoa ja rakenteita, syvennetään kulttuuritietämystä 
sekä aktivoidaan ja kehitetään keskustelutaitoa.

SAKSA

120401 HALLO III
KANSALAISOPISTO  Ti 17.30 - 19.00
Tarja Laakso  3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 54  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Hallo! 3, osiosta 1. YKI 3 
Käytännönläheinen saksan kurssi kieltä vähintään 4 v 
opiskelleille. Kurssin punaisena lankana on vapaa-ajan 
matkailu saksankielisessä Euroopassa ja sisältöalueina 
mm. koulunkäynti ja opiskelu, kotityöt ja ruokailu, auto 
ja liikenne, maat ja kansallisuudet sekä luonto. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10.

VENÄJÄ

120601 VENÄJÄ II VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA      Ke 18.45 - 20.15
Tuija Rantamaa  28.8.2019 - 27.11.2019
Tunteja 52           8.1.2020 - 8.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Ponjatno! 1, osiosta 3. YKI 2 
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen 
2 v venäjää opiskelleille. Sisältöalueina mm. harrastuk-
set, koti, arki ja elämäntyyli. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120602 VENÄJÄ VI JATKO
KANSALAISOPISTO  Ti 17.30 - 19.00
Ljudmila Juustovaara 3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 52  7.1.2020 - 7.4.2020
Kurssimaksu 72,00 €. 
Oppimateriaali: Kafe Piter 3, osiosta 7, ja monistema-
teriaali. YKI 4 
Sanavarastoa kartuttava ja puhekieltä kehittävä venä-
jän kurssi kieltä 7-9 v opiskelleille. Sisältöalueina mm. 
Venäjä tänään, arkielämä iloineen ja huolineen sekä 
ruoka venäläiseen tapaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120603 GOVORIM PO-RUSSKI!
KANSALAISOPISTO  Ti 19.00 - 20.30
Ljudmila Juustovaara 3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 52  7.1.2020 - 7.4.2020
Kurssimaksu 82,00 €.
1,5 ov, valinnainen 
Oppimateriaali: Monistemateriaali. 
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä venäjän 
kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Kurssilla laajen-
netaan nykyvenäjän sanavarastoa mm. sanomaleh-
tiartikkelien, Venäjän historiallisten tarinoiden sekä 
mielenkiintoisten henkilöiden kautta ja kerrataan kes-
keisimpiä rakenteita. Oppimateriaali sisältyy kurssin 
hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. TYL:n opiskelijoil-
le kurssi on maksuton.

VIITOTUN PUHEEN KURSSIT

löytyvät Kansalaisvalmiudet, 
Yleishyödylliset / ammattia 

täydentävät kurssit –osiosta.



13

KÄDENTAIDOT 
Kädentaitokursseja järjestetään eri puolilla kaupunkia useissa eri toimipaikoissa. Kursseja järjestetään myös viikon-
lopun kestävinä lyhytkursseina. Vastuuhenkilö: Tarja Hooli. 

TEKSTIILITYÖ, OMPELU

114202 TUMBELOJEN KÄSITYÖPAJA ARPELA
ARPELAN KOULU  Ke 18.00 - 20.15
Eeva-Kaisa Sankala  18.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 33  8.1.2020 - 1.4.2020
Kurssimaksu 44,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssin aikana tutustutaan useisiin tekniikkoihin ja val-
mistetaan pieniä töitä. Käytettäviä tekniikoita voivat olla 
esim. kirjonnat erilaisin pistoin, neulonta, virkkaus, ku-
donta, solmeilu, tuunaus, ompelu, värjäys, kankaanpai-
nanta ja sekatekniikat. Valituista aiheista sovitaan osal-
listujien kanssa yhdessä. Kurssi sopii kaikille käsitöistä 
kiinnostuneille, erityisesti kokeilunhaluisille, rohkaisua 
kaipaaville. Voi myös saattaa loppuun kesken jääneet 
ikuisuusprojektit tai jalostaa niitä uuteen suuntaan.

114204 KÄSITYÖPAJA AIKUISILLE PÄIVÄRYHMÄ
KANSALAISOPISTO  Ti 10.00 - 12.15
Pia Turunen  3.9.2019 - 26.11.2019
Tunteja 75  28.1.2020 - 28.4.2020
Kurssimaksu 100,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Opiskelijat toteuttavat itselleen mieluisia käsityötuot-
teita vaateompelusta korjausompeluihin, perinnekir-
jontoihin, neulontaan ja virkkaukseen tai perinteisten 
tekniikoiden soveltamiseen uusilla. Käsityöpajaan ter-
vetulleita niin aiemmin kurssilla olleet, kuin myös uudet 
opiskelijat. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

114206 OMPELUMAANANTAIT
KANSALAISOPISTO  Ma 17.30 - 20.30
Pia Turunen  9.9.2019 - 18.11.2019
Tunteja 48  10.2.2020 - 20.4.2020
Kurssimaksu 68,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Ommellaan itselle mieluisia projekteja lasten- ja aikuis-
ten vaatteista sisustustuotteisiin ym. Tervetulleita niin 
’koulukäsityöpohjalta’ ompelevat, kuin ompeluaikaa 
ja tukea kaipaavat konkarit. Omat materiaalit mukaan. 
Kaavoja opettajalta. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

114208 OMPELUTIISTAIT
KANSALAISOPISTO  Ti 17.30 - 20.30
Pia Turunen  3.9.2019 - 26.11.2019
Tunteja 48  4.2.2020 - 28.4.2020
Kurssimaksu 68,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Ommellaan itselle mieluisia ompelutöitä matalalla kyn-
nyksellä. Kurssilla voi toteuttaa esim. vaateompeluita, 
korjausompelua, tilkkutöitä uusilla tekniikoilla ja tutus-
tua erilaisiin ompelun yksityiskohtiin kuten vetoketu-
juihin, taskuihin, applikointiin ym. Omat materiaalit ja 
mahdollisuuksien mukaan omat ompelukoneet. Kokoon-
tumiset parillisilla viikoilla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

1142088 PUIKKOJEN KILKUTTAJAT JA KEPEÄT 
KAASUJALAT
KANSALAISOPISTO  Ti 17.15 - 19.30
Pia Turunen  24.9.2019 - 19.11.2019
Tunteja 30  11.2.2020 - 7.4.2020
Kurssimaksu 50,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Käsityöpaja jossa puikot kilisevät, virkkuukoukku viuhuu, 
käsityöprojekteja (myös paikallisuus) ja yksilöllisiä korja-
usompeluita tai vaateompeluita opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Tule oppimaan virkkauksen perustaidot, makra-
meeta tai innostumaan uusista käsityötekniikoista tai yh-
teisprojekteista. Ei lähtötasovaatimuksia mistään teknii-
koista. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

114209 KÄDENTAITAJAT
KANTOJÄRVEN KYLÄTALO Ke 18.00 - 20.15
Eeva-Kaisa Sankala  25.9.2019 - 20.11.2019
Tunteja 60  15.1.2020 - 8.4.2020
Kurssimaksu 90,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Teemme pieniä tai vähän suurempia käsitöitä. Sovel-
lamme käytännössä eri tekniikoita opiskelijoiden tar-
peiden ja ideoiden mukaan. Voit ommella, kirjoa, virka-
ta, neuloa, kutoa tai tuunata toteuttaaksesi haaveesi. 
Nyt voit toteuttaa omat, yksilölliset kodintekstiilit ja 
asusteet. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimaksun, 
vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).
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114211 HAASTAN ITSENI OMMELLEN!
KANSALAISOPISTO  Ma 17.30 - 20.30
Pia Turunen  2.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 44  3.2.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 62,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Omien vapaavalintaisten ompelutöiden ohessa ote-
taan haltuun arjen ompelutöiden haastavampia koh-
tia ja ompeluniksejä. Lukuvuoden tai -kauden aikana 
valmistuu työvaiheittain yksityiskohtineen opiskelijal-
le mieluinen pientuote esim. pussukka tai essu, joiden 
yksityiskohtiin harjoitellaan yhdessä ompeluniksit esim. 
vetoketjuille, neppareille, taskuille, laskoksille, frilloille, 
applikoinneille. Yhteisompelun tuotteisiin kaavat ja vai-
heohjeet opettajalta. Kokoontumiset parillisilla viikoilla, 
ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

114215 VAATEOMPELUN PERUSTEITA
KANSALAISOPISTO  Pe 17.30 - 20.30
Pia Turunen  La - Su 10.00 - 16.00
Tunteja 20  20.9.2019 - 22.9.2019
Kurssimaksu 30,00 €. 
Ompelun perustaidot hallussa, mutta kaipaat rohkeutta 
ryhtyä vaateompeluun? Matalan kynnyksen kurssi, jol-
la kerrataan perusteet saumurin ja ompelukoneen käyt-
töön, kankaan leikkaamisesta ja kaavojen jäljentämi-
sestä sekä vaateompelusta. Ommellaan yksinkertainen, 
oman taitotason mukainen lasten tai aikuisten vaate 
opiskelijoiden omista joustavista materiaaleista. Kaa-
voja opettajalta. Soveltuu ompelukoneen ja saumurin 
peruskäytön hallitseville, mutta erityisesti myös aloitte-
leville harrastelijaompelijoille rohkaisuksi. Infokirje en-
nen kurssia s-postitse. Oma toimintakuntoinen saumuri 
ja/tai ompelukone mukaan jos mahdollista.

114233 OMPELUPÄIVÄ LAPSEN (6-12 V.) 
KANSSA A TPO
KANSALAISOPISTO  Su 10.00 - 14.30
Pia Turunen  15.9.2019 - 15.9.2019
Tunteja 6         
Kurssimaksu 10,00 €. 
Tutustutaan lasten omista mielenkiinnonkohteista 
inspiroituen ompelukoneeseen ja harjoitellaan ompe-
lun perusasioita yhdessä aikuisen kanssa. Valmistetaan 
omavalintainen tuote tukien lapsen käsityöilmaisun 
kehittymistä. Vaihtoehtoja esim. kirjan tai unikave-
rin säilytystyyny, narureppu, huolipöllö, hahmopenaali, 
puhelinpussukka, pipo, panta, tuubihuivi. Omat materi-
aalit mukaan. Kaavoja saa opettajalta. Ilmoittautumiset 
sekä lapselta että aikuiselta.

114234 OMPELUPÄIVÄ LAPSEN (6-12 V.) 
KANSSA B TPO
KANSALAISOPISTO  Su 10.00 - 14.30
Pia Turunen  29.3.2020 - 29.3.2020
Tunteja 6         
Kurssimaksu 10,00 €. 
Sama sisältö kuin 114233.

114244 LEMPIVAATE ITSELLE
KANSALAISOPISTO  Pe 17.30 - 20.30
Pia Turunen  La - Su 10.00 - 16.00
Tunteja 20  13.3.2020 - 15.3.2020
Kurssimaksu 30,00 €. 
Haluaisitko ommella itsellesi istuvampia vaatteita? Lo-
pahtaako ompeluinto epäonnistuneisiin kaavakokei-
luihin? Löytyykö kaapistasi lempivaate, josta haluaisit 
muokata itsellesi kaavat? Kurssilla hiotaan itselle istu-
vampia vaatteita testiompelun ja sovituksien kautta, 
hyödyntäen myös oman vaatekaapin valmisvaatteiden 
mitoituksia apuna. Infokirje s-postilla ennen kurssia.

KERAMIIKKA

111011 KERAMIIKKAPAJA LAPSILLE (7-12 V.) TPO
KANSALAISOPISTO  Ke 15.15 - 17.30
Kaisu Hyrkäs  4.9.2019 - 20.11.2019
Tunteja 78       8.1.2020 - 22.4.2020
Kurssimaksu 110,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Suunnitellaan ja muotoillaan savesta koriste- ja käyt-
töesineitä sekä veistoksia käsin rakentaen: painellen, 
makkaratekniikalla ja levytekniikalla. Tutustutaan eri-
laisiin savilaatuihin ja kokeilemme lasittamista sekä pa-
tinointia. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 10 €. 
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

111012 KERAMIIKKAPAJA (YLI 16 V.)
KANSALAISOPISTO  Ti 17.00 - 20.00
Kaisu Hyrkäs  3.9.2019 - 19.11.2019
Tunteja 104  7.1.2020 - 21.4.2020
Kurssimaksu 160,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Suunnitellaan ja valmistetaan savesta koriste- ja käyt-
töesineitä sekä veistoksia käsin rakentaen oman suun-
nitelman mukaan. Käsin rakentamisen lisäksi voit ko-
keilla dreijausta ja valutekniikkaa. Kurssimaksuun 
sisältyy polttomaksu kurssilla tehdyille töille. Materiaa-
lit (savet, patinat, lasitteet, kipsit sekä pientarvikkeet) 
maksetaan opettajalle erikseen. Aloittavilla keramiikan 
valmistuksen perusopintoja, pidempään harrastaneille 
syventäviä opintoja ja erikoistekniikoita. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10.
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111013 KERAMIIKKAPAJA NUORILLE (N. 13 V. - ) 
JA AIKUISILLE
KANSALAISOPISTO  Ke 17.45 - 20.45
Kaisu Hyrkäs  4.9.2019 - 20.11.2019
Tunteja 104  8.1.2020 - 22.4.2020
Kurssimaksu 160,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 111012. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

111014 RAKUKERAMIIKKAA
KANSALAISOPISTO   Ma - Ke 17.00 - 20.00
Kaisu Hyrkäs  La 10.00 - 16.00
Tunteja 20  4.5.-.6.5.2020 ja 16.5.2020
Kurssimaksu 30 €. 
Nyt voit tutustua Rakuun, vanhaan japanilaiseen kera-
miikanpolttomenetelmään. Kurssilla suunnitellaan ja 
valmistetaan esineitä ja veistoksia rakupolttoon. Val-
mistamasi esineet lasitetaan sekä poltetaan Raku-uu-
nissa ja näin polttomenetelmä tulee tutuksi käytännös-
sä. Materiaalit maksetaan opettajalle erikseen. 

POSLIININMAALAUS

111101 POSLIININMAALAUS ARPELA
ARPELAN KOULU  Ma 17.30 - 21.15
Paula Salminen  2.9.2019 - 9.12.2019
Tunteja 70  20.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 104,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Soveltuu uusille ja aiemmin harrastaneille. Edetään yk-
silöllisesti opiskelijoiden kokemus ja taidot huomioiden: 
posliininmaalauksen perusmenetelmiä, pidemmälle 
edenneille uusia tekniikoita ja tuulia. Tavoitteena poslii-
ninmaalaustaitojen kehittäminen. Kokoontumiset paril-
lisilla viikoilla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

111102 POSLIININMAALAUS
KANSALAISOPISTO  To 17.30 - 21.15
Paula Salminen  5.9.2019 - 12.12.2019
Tunteja 70  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 104,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 111101. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

111103 POSLIININMAALAUS POSTELLI
POSTELLI  Ma 17.30 - 21.15
Paula Salminen  9.9.2019 - 2.12.2019
Tunteja 70  13.1.2020 - 6.4.2020
Kurssimaksu 104,00 €.  jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 111101. Kokoontumiset parittomilla 
viikoilla.

111104 POSLIININMAALAUS AIKUINEN - LAPSI 
TPO
KANSALAISOPISTO  Pe 17.00 - 20.00
Paula Salminen  La - Su 10.00 - 14.00
Tunteja 15  15.11.2019 - 17.11.2019
Kurssimaksu 23,00 €. jtvk
Modernia posliinimaalausta, pinnan koristelua sekä pe-
rinteistä sivellinmaalausta.

111105 POSLIININMAALAUS KESÄKURSSI
KANSALAISOPISTO  Ma -Pe 17.15 - 21.00 
Paula Salminen  1.6.2020 - 5.6.2020
Tunteja 25
Kurssimaksu 38,00 €.     
Modernia posliinimaalausta, pinnan koristelua sekä 
perinteistä sivellinmaalausta.

KUDONTA

114011 KANKAANKUDONTA KAAKAMO
KAAKAMON KYLÄTOIMINTAYHDISTYKSEN TALO
Eeva-Kaisa Sankala  Ma 17.00 - 18.30
Tunteja 50  9.9.2019 - 25.11.2019
Kurssimaksu 74,00 €.  13.1.2020 - 27.4.2020
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Soveltuu sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneil-
le. Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan pienryhmis-
sä yksilöllisiä sisustus- ja vaatetustekstiilejä. Kankaan-
kudonta on paljon muutakin kuin ihanat suomalaiset 
räsymatot: esim. pieniä valo- ja nukkaryijyjä, kaita- ja 
kahviliinoja, laude- ja pyyheliinoja, kaulahuiveja, naru-,
paju-, oksa- tai tilkkutekstiilejä. Tarpeen mukaan sovel-
letaan myös muita tekstiilityötekniikoita. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10.

114012 KANKAANKUDONTA PORTHAN
PORTHANIN KOULU  Ma 19.00 - 20.30
Eeva-Kaisa Sankala  9.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 50  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 74,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 114011.

Opiston toimisto on avoinna 
ma – to klo 9 – 16.
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NYPLÄYS JA HUOVUTUS

114101 NYPLÄYS A
KANSALAISOPISTO  To 10.00 - 12.30 
Meeri Mämmioja  5.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 75  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 90,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sopii sekä aloittelijoille että jatkajille. Aloittajat opette-
levat pitsinnypläyksen perusasiat. Alkeisiin voi tutustua 
opiston työvälineillä, joten välinehankinta ei ole heti 
ajankohtainen. Jatkajat valitsevat työnsä omien tarpei-
densa ja taitojensa mukaan opetellen erilaisia kuvioita, 
pohjia ja teknikoita. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

114102 NYPLÄYS B
KANSALAISOPISTO  To 13.00 - 15.30
Meeri Mämmioja  5.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 75  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 90,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42,  10 ja 15.

114104 NYPLÄYS KARUNKI
KARUNGIN KOULU  Ke 18.00 - 20.30
Meeri Mämmioja  4.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 78  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 93,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

114110 HUOVUTUS A
KANSALAISOPISTO  Pe 18.00 - 21.15
Sinikka Sadinmaa  La - Su 10.00 - 16.45
Tunteja 20  11.10.2019 - 13.10.2019
Kurssimaksu 33,00 €.  
Kurssilla valmistetaan monipuolisesti tuotteita suomen-
lampaan- ja merinovillasta sekä perus- että vaativammil-
la tekniikoilla. Kurssilla voit valmistaa esim. asusteita, si-
sustustekstiileitä, veistoksia, lampunvarjostimia jne. Voit 
kokeilla myös yhdistää villaa muihin materiaaleihin. Ma-
teriaaleja voi ostaa opettajalta. Kurssi sopii sekä aloitteli-
joille että kauemmin huovutusta harrastaneille.

114111 HUOVUTUS B
KANSALAISOPISTO  Pe 18.00 - 21.15 
Sinikka Sadinmaa  La - Su 10.00 - 16.45
Tunteja 20  3.4.2020 - 5.4.2020
Kurssimaksu 33,00 €.  
Sama sisältö kuin 114110.

KORUJEN JA ESINEIDEN VALMISTUS

114702 HOPEANTAONTA TASO 4-5
KANSALAISOPISTO   Ti 13.00 - 16.00
Taina Mäkivuoti  17.9.2019 - 19.11.2019
Tunteja 96  7.1.2020 - 21.4.2020
Kurssimaksu 144,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Hopeantaontaa jo useamman vuoden harrastaneille. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10

114703 HOPEISET KORUT 1 JA LUSIKAT 
KORUIKSI: PERUSKURSSI, SOPII MYÖS 
ALOITTELIJOILLE
KANSALAISOPISTO  Ma - To 17.00 - 21.00
Mariaana Kola  26.8.2019 - 29.8.2019
Tunteja 20
Kurssimaksu 36,00 €. 
Tavoitteena oppia ketjutöiden perusteet hopealangasta, 
sahatut lenkit ja viikinkipunonnat. Kurssilla opit työstä-
mään myös hopealevyä ja uudistamaan vanhat lusikat 
koruiksi. Ohjaajalla mukana työvälineitä, joita voit käyt-
tää pientä korvausta vastaan. Ohjeita materiaalin han-
kintaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.

114704 HOPEISET KORUT 2: LUSIKKAKORUT/
HOPEASAVI JATKOKURSSI JA/TAI EDISTYNEILLE
KANSALAISOPISTO  To - Pe 17.00 - 21.00
Mariaana Kola  La 9.30 - 16.00
Tunteja 18  12.12.2019 - 14.12.2019
Kurssimaksu 33,00 €. 
Kurssilla voi valmistaa omia suunniteltuja koruja levys-
tä, sormukset, kivenistutus, juotettavat ketjut, lusikka-
korut ym. Sahaamme, viilaamme, juotamme, hapotam-
me ja kiillotamme korut säihkyviksi. Uutta: pikipadassa 
voi takoa kolmiulotteisia muotoja. Hopeasavesta muo-
vaillen omat korut, jotka poltossa muuttuvat hopeaksi. 
Voimme myös kokeilla koruhartsin käyttöä hopealle ja 
hopeasavelle. Ohjaajalla mukana työvälineitä, joita voit 
käyttää pientä korvausta vastaan.

114705 HOPEISET KORUT: JATKOKURSSI
KANSALAISOPISTO   Ti - Ke 16.15 - 21.00
Mariaana Kola   La 9.30 - 15.45
Tunteja 20  19.5.2020 - 23.5.2020
Kurssimaksu 36,00 €. 
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erimallisia ketjuja 
sekä hopea-/kupari-/messinkilevyistä taontaa käyttäen 
riipuksia, sormuksia, korva- ja rannekoruja. Kivenistu-
tusta teemme sormuksiin ja riipuksiin. Myös pikipadas-
sa taontaa. Hopeasavesta voi valmistaa erilaisia koruja 
sekä vanhoista alpakka-/hopealusikoista lusikkakoruja. 
Kurssi-info materiaaleista ja tarvittavista työvälineistä 
ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.
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ENTISÖINTI JA VERHOLU

114802 HUONEKALUVERHOILU
SUENSAAREN VANHAINKOTI Ke 18.00 - 21.15
Kati Keronen   11.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 100  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 160,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssin pohjana on opettajan laatimat monisteet koski-
en perusverhoilu tekniikkaa. Tekemisen kautta oppimis-
ta ja tavoitteena peruskorjata kaunis ja kestävä huone-
kalu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

PUUTYÖT

114901 PUUTYÖ
PUTAAN KOULUKESKUS PUUTYÖTILA Ma 17.30 - 20.30
Kari Kolehmainen  16.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 96  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 150,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Pienimuotoisten puuesineiden valmistusta. Kurssilaiset 
hankkivat itse materiaalit. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

PERINNEKÄSITYÖT

114902 LIPON TEKEMINEN
KUKKOLAN KYLÄTALO Ti 18.00 - 21.00
Kari Kolehmainen  21.1.2020 - 25.2.2020
Tunteja 24
Kurssimaksu 38,00 €. 
Opetellaan siika- ja lohilippojen kutomista. Materiaalit 
maksetaan käteisellä opettajalle.

OMPELULANIT

114248 OMPELULANIT OPELLA SYKSY
KANSALAISOPISTO   La - Su 10.00 - 16.00
Pia Turunen   26.10.2019 - 27.10.2019
Tunteja 16
Kurssimaksu 28,00 €. 
Laneilla urakoidaan omia ompeluita toisia tukien ja 
auttaen. Ompeluaikaa, -rauhaa sekä leikkuutilaa riit-
tää, yhteisessä käytössä opiston työvälineet, saumurit, 
ompelukoneet ja peitetikkikone. Ohjaavalta opettajalta 
tukea ja kaavoja viikonlopun ompeluihin. Ompelulanit 
auki la 9-21 ja su 9-17. Rohkeasti mukaan niin aloitte-
levat lanittajat kuin lanikonkarit.

114249 OMPELULANIT OPELLA KEVÄT A
KANSALAISOPISTO  La - Su 10.00 - 16.00
Pia Turunen  15.2.2020 - 16.2.2020
Tunteja 16
Kurssimaksu 28,00 €. 
Sama sisältö kuin 114248.

114250 OMPELULANIT OPELLA KEVÄT B
KANSALAISOPISTO  La - Su 10.00 - 16.00
Pia Turunen  18.4.2020 - 19.4.2020
Tunteja 16
Kurssimaksu 28,00 €. 
Sama sisältö kuin 114248.

KÄDENTAITOMESSUT

990600 MATKA OULUN KÄDENTAITOMESSUILLE
KANSALAISOPISTO  Su 8.30 - 17.00
Arja  Jaako  13.10.2019 - 13.10.2019
Matkan hinta 35,00 €. 
Matka Oulun kädentaitojenmessuille su 13.10.2019. 
Lähtö Tornion kansalaisopistolta klo 8.30. Sunnuntai-
päivä vietetään messuilla, josta lähdetään kotia kohti 
noin klo 17.00. Saapuminen Tornioon noin klo 19.00. 
Hintaan kuuluu matkat ja messulippu. Ilmoittautumi-
nen viimeistään pe 4.10. Matkan järjestää Tornion kan-
salaisopiston opistolaisyhdistys ry. Lisätietoja pj. Arja 
Jaako puh. 040 669 4848.

 

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimaksun,  
vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).
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TAIDEAINEET 

TORNION KANSALAISOPISTON 
TAIDEKOULU

Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opis-
kella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuva-
taidetta ja käsitöitä taiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Taiteen 
perusopetusta on tarjolla sekä lapsille ja nuorille että 
aikuisille. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja ta-
solta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa 
emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle 
sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harras-
tamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja 
säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppijan ky-
kyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuuri-
sessa yhteiskunnassa.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppijoille 
uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria 
sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös 
kehittää ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri 
alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävänä on myös kehit-
tää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppija tarvitsee elä-
män eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia ha-
keutua myöhemmin eri taiteenalojen jatko-opintoihin.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus 
on 500 tuntia (á 45 min.), joista kaikille yhteisiä opin-
toja on 300 ja teemaopintoja 200 tuntia. Tornion kan-

Vastuuhenkilö: Taideaineiden opettaja Liisa Kivimäki, p. 0400 721 183, Tornion kansalaisopisto, 3. krs. Sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@tornio.fi . Opettajan vastaanottoaika ke klo 14 – 16. Muina aikoina tavattavissa puhelimitse, 
varmimmin klo 12 – 16.
Huom! Niiden kuvataiteen, tanssin, musiikin ja teatteritaiteen oppilaiden, jotka ovat keväällä antaneet jatkami-
silmoituksen opettajalleen tai opiston toimistoon, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä. Muut ilmoittautuvat opin-
to-ohjelmassa olevan ohjeen mukaan.

salaisopiston Taidekoulun jatkavat oppilaat opiske-
levat nykyisin voimassa olevan opetussuunnitelman 
mukaisesti. Syksyllä aloittavat uudet oppilaat saavat 
opetusta elokuussa 2018 voimaan tulleen uuden tai-
teen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuun-
nitelman mukaan.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen 
(TPO) tavoitteena on tarjota suunnitelmallista, ta-
voitteellisesti etenevää teatteritaiteen, tanssin, mu-
siikin, kuvataiteen ja käsityön opetusta, joka tukee 
lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehitystä ja an-
taa taiteenalakohtaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia 
ilmaista itseään ja toimia ryhmässä. TPO antaa myös 
valmiuksia hakeutua alan jatko-opintoihin. Taideai-
neiden opiskeluun kuuluu myös esiintyminen erilai-
sissa tilaisuuksissa ja omien töiden esittely näytte-
lyissä.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen (ATPO) 
tehtävänä on antaa valmiuksia hakeuduttaessa aloille, 
joissa tarvitaan kuvallisia taitoja sekä syventää kuva-
taiteellista osaamista omassa harrastuksessa. Opiskeli-
jaksi voi tulla, vaikka ei aiemmin olisikaan harrastanut 
kuvataidetta. Opinnot ovat laajuudeltaan 500 tuntia, 
joihin sisältyy kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia 
sekä teemaopintoja. Opintojen suoritusaika on noin 3 
vuotta. Opiskelu on iltaopiskelua sisältäen joitakin vii-
konloppukursseja.

Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita 
työvälineiden rikkoutumisen, häviämisen tai opetustilalle aiheutuvan vahingon. 

Opisto ei korvaa posliinin tai keramiikan poltossa rikkoutuneita töitä.
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TAITEEN PERUSOPETUS
KUVATAIDE
VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS

110902 KUVATAITEEN VARHAISIÄN OPINNOT 
5-6 V. TPO
PORTHANIN KOULU  Ke 17.00 - 17.45
Lenita Rundgren  28.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 30       8.1.2020 - 22.4.2020
Kurssimaksu 70,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.    
Kuvallisen ilmaisun lähtökohtana on leikinomainen ja 
kokemuksellinen työskentely, havaintokyvyn harjaantu-
minen sekä kädentaitojen kehittäminen. Teematyösken-
telyä. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT JA 
TEEMAOPINNOT

110903 KUVATAIDE 1-3 / KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT (N.7-9 V.) TPO
PORTHANIN KOULU  Ti 16.30 - 18.00
Lenita Rundgren  27.8.2019 - 10.12.2019
Tunteja 60  7.1.2020 - 21.4.2020
Kurssimaksu 140,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.     
Laajennetaan kokemuksia kuvallisen ilmaisun ja ajat-
telun alueilla. Opitaan perustietoja ja -taitoja erilaisten 
materiaalien, välineiden ja tekniikoiden parissa. Teema-
työskentelyä ja kädentaitojen kehittämistä. Opetukseen 
sisältyy piirustuksen, maalauksen, muotoilun ja taide-
grafi ikan harjoituksia. Materiaalimaksu sisältyy kurssin 
hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110904 KUVATAIDE 1-6 / KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT 1-5 (N. 7-10 V.) TPO
KARUNGIN KOULU  Ma 18.00 - 19.30
Tuula Seppänen   2.9.2019 - 16.12.2019
Tunteja 60  13.1.2020 - 4.5.2020
Kurssimaksu 140,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.     
Kuvallisen ilmaisun opiskelua piirustuksen, maalauksen, 
valokuvauksen, grafi ikan ja plastisen muotoilun keinoin. 
Opetukseen sisältyy taidehistorian ja nykytaiteen tutki-
mista, sekä kuvallisen median lukutaidon kehittämistä. 
Opetus on tasolta toiselle etenevää. Materiaalimaksu si-
sältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110905 KUVATAIDE 7-10 / TEEMAOPINNOT 6-8 
(N.11-16V.) TOP
KARUNGIN KOULU  Ti 18.00 - 19.30
Tuula Seppänen  3.9.2019 - 17.12.2019
Tunteja 60  7.1.2020 - 21.4.2020
Kurssimaksu 140,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.    
Kuvallisen ilmaisun syventävää opiskelua tavoitteena 
pitkäjänteisempi työskentely. Opetukseen sisältyy pii-
rustuksen, maalauksen, valokuvauksen, grafi ikan ja 
plastisen muotoilun harjoituksia. Keskeisiä alueita ovat 
nykytaiteen tuntemus, eri tekniikoiden mahdollisuudet 
ja kuvan tulkinta. Opiskelu on teemallista ja tasolta toi-
selle etenevää. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hin-
taan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110906 KUVATAIDE 4-10 KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT / TEEMAOPINNOT (10-16 V.) TPO
PORTHANIN KOULU  Ti 18.00 - 19.30
Lenita Rundgren  27.8.2019 - 10.12.2019
Tunteja 60  7.1.2020 - 21.4.2020
Kurssimaksu 140,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.    
Syvennetään kokemuksia kuvallisen kielen ominaisuuk-
sista ja mahdollisuuksista. Kuvallista työskentelyä eri-
laisten materiaalien ja tekniikoiden parissa. Teematyös-
kentelyä ja kädentaitojen kehittämistä. Opetukseen 
sisältyy piirustuksen, maalauksen, muotoilun ja taide-
grafi ikan harjoituksia. Materiaalimaksu sisältyy kurssin 
hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
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AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS 
(ATPO), UUSILLE JA JATKAVILLE 
OPISKELIJOILLE
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

110910 KUVALLINEN ILMAISU II / KAIKILLE 
YHTEISET OPINNOT 1-6
PORTHANIN KOULU  To 17.30 - 20.30 
Tuula Seppänen  5.9.2019 - 14.11.2019
Tunteja 40
Kurssimaksu 80,00 €.     

  
 

Kuvataiteen perusopetus aikuisille antaa valmiuksia 
tutkia, toteuttaa, arvioida ja ymmärtää taidetta per-
soonallisesti oman kokemusmaailman lähtökohdista ja 
suhteessa nykytaiteeseen. Opintoihin sisältyvät eri maa-
laustekniikat, materiaalin mahdollisuudet, värioppi, som-
mittelu ja plastinen muotoilu, oman työskentelyprosessin 
kautta. Ensimmäiselle tunnille otetaan mukaan A3 vesi-
väri- tai akvarellilehtiö, lyijykynät 2H ja 2B. Kuvallinen il-
maisu II/Kaikille yhteiset opinnot 1-6 (yht. 70h) jatkuu 
viime kevätlukukaudelta 40 oppituntia. Opintoryhmään 
mahtuu uusia opiskelijoita. Aikaisempaa kokemusta ku-
vataiteista ei vaadia. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110911 ESINEYMPÄRISTÖ JA KUVALLINEN 
MEDIA/KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 6
PORTHANIN KOULU  To 17.30 - 20.30
Tuula Seppänen  21.11.2019 - 19.12.2019
Tunteja 22
Kurssimaksu 44,00 €.    

  
 

Kurssi kuuluu aikuisten taiteen perusopetukseen (Atpo). 
Tarkastellaan digitaalisen kuvan käsitteitä ja kuvataan ka-
meralla tai puhelimella. Käsitellään kuvamedian keinoja. 
Tarkastellaan esineympäristöä ja valmistetaan tilataide-
teos ympäristön tarjoamin materiaalein kierrätysperiaat-
teella. Keskeisiä ovat tila-aika taiteen tarkastelutavat ny-
kytaiteessa. Opiskelija hankkii itse materiaalit teokseensa.

110912 KULTTUURIPERINTÖ JA VIERAAT 
KULTTUURIT/KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 4
PORTHANIN KOULU  To 17.30 - 20.30
Tuula Seppänen  23.1.2020 - 1.2.2020
Tunteja 7                             
Kurssimaksu 14,00 €.    

  
 

Kurssi kuuluu aikuisten taiteen perusopetukseen 
(Atpo). tarkastellaan vieraita kulttuureita suhteessa 
omaan kulttuuriperintöön ja perinteiseen ympäristöön. 
Tutkitaan kansantaidetta, kansatiedettä ja niiden mer-
kitystä tänään. Tutustutaan Ite-taiteeseen. Kurssiin kuu-
luu Tornion Maakuntamuseolla käynti, josta ajankohta 
sovitaan opiskelijoiden kanssa.

YLEISET RYHMÄT

110907 ÖLJYVÄRIMAALAUS
PORTHANIN KOULU  Pe 15.00 - 17.15
Tuula Seppänen  23.8.2019 - 13.12.2019
Tunteja 90            

 
 10.1.2020 - 8.5.2020

Kurssimaksu 180,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssi antaa valmiuksia työskennellä itsenäisesti öljy-
väreillä. Opinnot sisältävät perehtymisen öljyvärin luon-
teeseen sekä maalauksessa käytettäviin materiaalei-
hin. Värioppia ja sommittelua käsitellään työkohtaisesti. 
Opittuja taitoja voidaan soveltaa myös akryylivärimaala-
ukseen. Aikaisempaa kokemusta öljyväreistä ei vaadita. 
Ensimmäiselle tunnille mukaan otetaan: vähintään 30 x 
50 cm kokoinen maalauspohja, piirustushiiltä, säämiskä 
ja omakohtainen aihe, joka voi olla esineasetelma, itse 
otettu valokuva tai luonnos. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110908 TAIDEMAALAUS
PORTHANIN KOULU  Ke 18.00 - 20.15
Lenita Rundgren  28.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 90  8.1.2020 - 22.4.2020
Kurssimaksu 180,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Perehdytään erilaisiin taidemaalaustekniikkoihin. Har-
joitellaan välineiden ja maalien käyttöä, sommittelua 
ja väri-ilmaisua. Tutustutaan maalaustaiteen kieleen ja 
keinoihin. Työskentelyvälineiksi sopivat öljyvärit, akryy-
lit, vesivärit, pastellit, mehiläisvaha tai näiden yhdistel-
mät (sekatekniikka). Kurssi sopii kaikille maalauksesta 
kiinnostuneille. Annetaan erikoisvinkkejä. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10.

110913 TYÖPAJA I/TEEMAOPINNOT 1
PORTHANIN KOULU  To 17.30 - 20.30
Tuula Seppänen  30.1.2020-16.4.2020
Tunteja 40
Kurssimaksu 80,00 €.   

  
 

Kurssi kuuluu osana aikuisten taiteen perusopetukseen. 
Opiskelija valitsee sisällöt (maalaus, eri tekniikat/taide-
grafi ikka) opetuksen järjestäjän tarjoamissa puitteissa. 
Opiskelija kustantaa itse opintomateriaalinsa.

Ilmoittautuessasi sitoudut 
maksamaan koko kurssimaksun, 
vaikka kurssimaksu laskutetaan 

kahdessa erässä (syys- ja 
kevätlukukausi). 
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Lasten ja nuorten Teatterityöpajoissa sekä Nuorisoteat-
teriryhmissä opiskellaan teatteritaidetta pääasiassa ko-
kemuksellisen oppimisen menetelmin. Opetus sisältää 
näyttelemisen perusharjoitteita (mm. aistit, havainnot, 
mielikuvat, liikeilmaisu), ilmaisuleikkejä ja -pelejä sekä 
improvisaatiota. Työpajaopetus kannustaa kokeile-
maan, keksimään ja tutkimaan omia ilmaisullisia mah-
dollisuuksia sekä teatteria taidemuotona. Työpajoissa 
tutustutaan näyttelemisen ohella myös muihin teatte-
rin osa-alueisiin kuten valo, ääni, lavastus ja puvustus. 
Teatterityöpajojen ja Nuorisoteatteriryhmien ensi-illat 
ovat pääsääntöisesti joulukuussa ja toukokuussa. Esi-
tyksiä voi myös tilata esimerkiksi kouluille sekä erilai-
siin tilaisuuksiin. Kurssimaksu sisältää tarvittavat työs-
kentelymateriaalit.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT JA 
TEEMAOPINNOT

110201 LEIKITÄÄN TEATTERIA! TEATTERITAIDE 
1-3 N. 7-9 -VUOTIAILLE, TPO
SEMINAARIN KOULU AUDITORIO Ti 16.30 - 17.15
Liisa Kivimäki  27.8.2019 - 10.12.2019
Tunteja 33  7.1.2020 - 12.5.2020
Kurssimaksu 66,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Teatterityöpajassa lapset tutustuvat ilmaisuleikkien, 
improvisaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden 
kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen keinoin. Työ-
pajassa tulevat tutuiksi myös teatteriesityksen eri osa-
alueet. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110202 TEHDÄÄN TEATTERIA! -TYÖPAJA, 
TEATTERITAIDE 4-6  N. 10-12-VUOTIAILLE, TPO
SEMINAARIN KOULU AUDITORIO Ma 16.30 - 18.00
Liisa Kivimäki  26.8.2019 - 9.12.2019
Tunteja 66  13.1.2020 - 25.5.2020
Kurssimaksu 132,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Teatterityöpajassa tutustutaan ilmaisuleikkien, impro-
visaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta 
tarinan kerrontaan teatteritaiteen keinoin sekä tutustu-
taan teatteriesityksen eri osa-alueisiin tekemällä pieni-
muotoinen teatteriesitys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110203 NUORISOTEATTERI 1 N. 13-15 
-VUOTIAILLE TEATTERITAIDE 5-7, TPO
SEMINAARIN KOULU AUDITORIO Ke 16.30 - 18.00
Liisa Kivimäki  28.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 66  8.1.2020 - 13.5.2020
Kurssimaksu 132,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Nuorisoteatterissa tutustutaan improvisaation ja teatte-
ri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan kerrontaan 
teatteritaiteen keinoin ja teatteriesityksen eri osa-aluei-
siin tekemällä teatteriesitys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110204 NUORISOTEATTERI 2, TEATTERITAITEEN 
TEEMAOPINNOT YLI 15 -VUOTIAILLE TPO
SEMINAARIN KOULU AUDITORIO To 16.30 - 18.45
Liisa Kivimäki  29.8.2019 - 12.12.2019
Tunteja 99  9.1.2020 - 28.5.2020
Kurssimaksu 130,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Nuorisoteatterissa ihmetellään ja tutkitaan teatterin 
maailmaa. Ryhmässä nuorten omat aiheet ja ajatuk-
set voivat muuttua teatteriksi. Suunnitellaan ja toteute-
taan teatteriesitys. HUOM! Opiskelija-alennus. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10.

YLEISET RYHMÄT

110205 IHAN OMASTA PÄÄSTÄ, 
IMPROVISAATION PERUSKURSSI, YLI 16 V.
SEMINAARIN KOULU AUDITORIO Ti 18.00 - 19.00
Liisa Kivimäki  10.9.2019 - 19.11.2019
Tunteja 13.30
Kurssimaksu 25,00 €. 
Kurssilla tutustutaan esittävän improvisaation eri 
osa-alueisiin ja tekniikkoihin käytännön harjoituksin. 
Sisältöalueet: rentoutus, viritys, spontaanius, esitysti-
lanteen hallinta, turhan itsekritiikin vähentäminen ja 
omien rajojen avartaminen. Kurssi sopii niin aloitteli-
joille kuin aiemmin improvisaatiota harrastaneillekin. 
Kurssi voidaan suorittaa myös teatteritaiteen teema-
opintoina. Ei opetusta viikolla 42.

TEATTERITAIDE

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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110206 TYÖELÄMÄN ESIINTYMISTAIDOT
KANSALAISOPISTO  Pe 17.00 - 18.30
Tunteja 12  La 12.00 - 15.00
Liisa Kivimäki  20.9.2019 - 5.10.2019
Kurssimaksu 30,00 €. 
Esiintymistaidon peruskurssilla opiskelija pyrkii kehittä-
mään omia ilmaisullisia valmiuksiaan. Kurssin kontak-
tiopetustuntien tavoitteena on esiintymistaidon perus-
harjoitteiden ja improvisaation kautta harjaannuttaa 
kokonaisilmaisua – puhetta ja sanatonta viestintää. 
Ryhmässä tai yksin toteutettavan omavalintaisen puhe-
tilannetehtävän tavoite on kehittää esiintymistilanteen 
hallintaa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat: esiintymisen 
taito, esiintymistilanteen ja-jännityksen hallinta, puhe-
viestintä osana ihmisten kokonaisilmaisua ja vuorovai-
kutusta. Opetus sisältää luento-opetusta ja käytännön 
harjoituksia. Kurssipäivät 20.-21.9. ja 4.-5.10.2019.

110207 PERÄPOHJOLAN MARKKINOIDEN 
ESIINTYJÄRYHMÄ
KANSALAISOPISTO  Ma 18.30 - 20.45
Liisa Kivimäki  6.4.2020 - 27.6.2020
Tunteja 60
Maksuton kurssi. 
Tule mukaan tekemään Tornion historiaa osallistumalla 
esiintyjänä kesällä 2020 järjestettäville Peräpohjolan mark-
kinoille. Kaupunkimme historiasta löytyy aina uutta materi-
aalia pohjaksi käsikirjoitukselle, jonka markkinoiden esiin-
tyjäryhmä tuo Peräpohjolan markkinoille teatteriesityksen 
muodossa. Tiedustelut: Liisa Kivimäki, puh. 0400 721 183.

KIRJOITTAMINEN JA KIRJALLISUUS

110601 TARINOITA TORNIOSTA - TORNIO 400 V.
KANSALAISOPISTO  jtvk Ke 17.30 - 19.45
Esko-Pekka Mattila  28.8.2019 - 4.12.2019
Tunteja 48  15.1.2020 - 22.4.2020
Kurssimaksu 110,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssin tavoitteena on kirjoittaa tarinoita, jotka taval-
la tai toisella liittyvät Tornioon. Tarinat voivat olla esim. 
omaelämänkerrallisia, suvun vaiheisiin liittyviä tai torni-
olaiseen arkeen ja juhlaan liittyviä tarinoita. Kurssi ko-
koontuu kaksi kertaa kuukaudessa, jolloin käymme 
ryhmässä läpi syntyneitä tekstejä ja mietimme kuinka ta-
rinaa voisi vielä kehittää. Kurssin sisällöissä huomioidaan 
Tornion juhlavuosi 2021.

Tanssin perusopetus toteutetaan taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaises-
ti edeten alle kouluikäisten (4-6-v.) varhaisiän tanssikas-
vatuksesta / lastentanssin opetuksesta peruskoulu- ja 
lukioikäisten perusopintojen kaikille yhteisiin sekä tee-
maopintoihin. Tanssin perusopetus soveltuu sekä tytöille 
että pojille ja antaa valmiudet tanssin ja eri liikuntamuo-
tojen harrastamiseen ja jatko-opiskeluun. Tornion Bale-
tin Tuki ry perii tanssijoilta jäsenmaksua 15 € / tanssija 
/ lukuvuosi. Jäsenmaksutuloilla yhdistys järjestää jou-
lu- ja kevätnäytökset sekä tuottaa noin 5 vuoden välein 
tanssiteoksen. Yhdistys pyrkii myös avustamaan ryhmiä 
esiintymispukuhankinnoissa. Tanssin joulu-, kevät- ja juh-
lanäytöksissä esiintyviltä oppilailta edellytetään säännöl-
listä osallistumista opetukseen.

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS

110501 LASTENTANSSI 1 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ma 16.30 - 17.15
Jutta Fräki  19.8.2019 - 2.12.2019
Tunteja 30   13.1.2020 - 4.5.2020
Kurssimaksu 85,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin ope-
tusta 4-5-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustu-
taan tanssin maailmaan leikkien ja luovien harjoitusten 
avulla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Kurssimaksu sisäl-
tää ryhmäpuvun, jota käytetään esiintymisasuna.

110502 LASTENTANSSI 2 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ma 17.15 - 18.00
Jutta Fräki  19.8.2019 - 2.12.2019
Tunteja 30  13.1.2020 - 4.5.2020
Kurssimaksu 85,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin ope-
tusta 6 -vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustu-
taan tanssin maailmaan leikkien ja luovien harjoitusten 
avulla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Kurssimaksu sisäl-
tää ryhmäpuvun, jota käytetään esiintymisasuna.

TANSSI

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimaksun, 
vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi).
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KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

110503 BALETTIIN VALMISTAVA RYHMÄ A TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  To 17.00 - 18.00
Sofi ina Pitkänen  22.8.2019 - 12.12.2019 
Tunteja 42.56  9.1.2020 - 7.5.2020
Kurssimaksu 115,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen lii-
kemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja opetellaan 
balettitunnilla olon perusperiaatteet. Valmistetaan 1-2 
tanssiesitystä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 9.4.

110504 BALETTIIN VALMISTAVA RYHMÄ B TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI To 18.00 - 19.00
Emma Wiena  22.8.2019 - 12.12.2019
Tunteja 42.56  9.1.2020 - 7.5.2020
Kurssimaksu 115,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen lii-
kemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja opetellaan 
balettitunnilla olon perusperiaatteet. Valmistetaan 1-2 
tanssiesitystä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 9.4.

110506 BALETTI 1 TPO (A)
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Ke 16.15 - 17.15
Mari Numminen  14.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 46.55  8.1.2020 - 13.5.2020
Kurssimaksu 126,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunnitelman 
mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuosittain 
etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan tanssitek-
nisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista ke-
hitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Ei opetus-
ta viikoilla 42 ja 10.

110507 BALETTI 1 TPO (B)
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Ke 17.15 - 18.15 
Mari Numminen  14.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 46.55  8.1.2020 - 13.5.2020
Kurssimaksu 126,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunnitelman 
mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuosittain 
etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan tanssitek-
nisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista ke-
hitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Ei opetus-
ta viikoilla 42 ja 10.

110508 BALETTI 2 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ti 16.15 - 17.15
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI To 16.15 - 17.15
Mari Numminen  13.8.2019 - 12.12.2019 
Tunteja 90,44  7.1.2020 - 14.5.2020
Kurssimaksu 244,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 2. luokka. Balettiopinnot, Ta-
voitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jos-
sa painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella op-
pilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja 
sosiaalisia taitoja. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 9.4. 
ja 30.4. 

110509 BALETTI 3 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ti 17.15 - 18.15
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI To 17.15 - 18.15
Mari Numminen  13.8.2019 - 12.12.2019
Tunteja 90,44  7.1.2020 - 14.5.2020
Kurssimaksu 244,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 3. luokka. Balettiopinnot. Ta-
voitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jos-
sa painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella op-
pilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja 
sosiaalisia taitoja. Perjantaisin valittavissa myös baletin 
erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus- ja kehonhuolto-
tunti tanssissa pidemmälle tähtääville oppilaille. Erilli-
nen ilmoittautuminen näille tunneille. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10 eikä 9.4. ja 30.4.

110510 BALETTI 4 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ti 18.15 - 19.30
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI To 18.15 - 19.30
Mari Numminen   13.8.2019 - 12.12.2019
Tunteja 112,88  7.1.2020 - 14.5.2020
Kurssimaksu 305,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 4. luokka. Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan tans-
siteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista 
kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalista kanssakäymis-
tä. Perjantaisin valittavissa myös baletin erikoiskoulutus 
(=EK) sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltotunti tanssissa pi-
demmälle tähtääville oppilaille. Erillinen ilmoittautumi-
nen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 9.4. ja 30.4.
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110511 BALETTI 5/6 TPO
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI Ti 19.30 - 21.00
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Ke 18.15 - 19.45
Mari Numminen  13.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 140  7.1.2020 - 13.5.2020 
Kurssimaksu 378,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Tanssin perusopetuksen 5.ja 6. luokka. Tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan tans-
siteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista 
kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalista kanssakäymis-
tä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Torstaisin valittavis-
sa lisaksi Repertuaari/ilmaisutaito ja perjantaisin valit-
tavissa myös baletin erikoiskoulutus (=EK) pidemmälle 
tähtääville oppilaille. Näihin erillinen ilmoittautuminen.

TEEMAOPINNOT

110512 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ 
BALETTI 3 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Pe 16.15 - 17.15
Mari Numminen  16.8.2019 - 13.12.2019
Tunteja 41.23  10.1.2020 - 15.5.2020
Kurssimaksu 82,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään 
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi 
on tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jot-
ka haluavat päästä harrastuksessaan pitkälle. EK tun-
nin jälkeen pidetään 45min mittainen liikkuvuus- ja 
kehonhuoltotunti johon erillinen ilmoittautuminen. Ei 
opetusta viikoilla 42 ja 10, eikä 23.8., 6.12., 9.4. ja 1.5.

110513 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ 
BALETTI 4 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Pe 18.00 - 19.15
Mari Numminen  16.8.2019 - 13.12.2019
Tunteja 51.46  10.1.2020 - 15.5.2020
Kurssimaksu 103,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään 
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on 
tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jotka ha-
luavat päästä harrastuksessaan pitkälle. Tuntia ennen 
pidetään 45min mittainen Liikkuvuus- ja kehonhuolto-
tunti johon erillinen ilmoittautuminen. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10, eikä 23.8., 6.12., 9.4. ja 1.5.

110514 BALETIN ERIKOISKOULUTUS (EK)/ 
BALETTI  5/6 TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Pe 19.15 - 20.45
Mari Numminen  16.8.2019 - 13.12.2019
Tunteja 62  10.1.2020 - 15.5.2020
Kurssimaksu 124,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään 
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on 
tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jotka ha-
luavat päästä harrastuksessaan pitkälle. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10, eikä 23.8., 6.12., 10.4. ja 1.5.

110515 REPERTUAARI / ILMAISUTAITO BALETTI 
4-6 LUOKKIEN OPPILAILLE TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI To 19.30 - 20.30
Mari Numminen  15.8.2019 - 12.12.2019
Tunteja 43,89  9.1.2020 - 14.5.2020
Kurssimaksu 88,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Repertuaari ja ilmaisutaito on tarkoitettu baletti 4-6 
-luokkien oppilaille. Tunneille harjoitellaan perinteisiä 
balettinumeroita ja variaatioita, muita esiintymisnu-
meroita sekä harjoitellaan ilmaisua tanssin esiintymi-
sen tukena. Ei opetusta viikolla 42 ja 10, 9.4. eikä 30.4.

110516 LIIKKUVUUS JA KEHONHUOLTO BALETIN 
3. JA 4 -LUOKKALAISILLE TPO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Pe 17.15 - 18.00
Mari Numminen  16.8.2019 - 13.12.2019
Tunteja 31  10.1.2020 - 15.5.2020
Kurssimaksu 62,00 €.  
Laskutetaan kahdessa erässä.   
Baletti 3. ja 4 -luokalla oleville tarkoitettu ryhmä jos-
sa paneudutaan liikkuvuuden parantamiseen ja kehoa 
huoltaviin harjoitteisiin. Tunneilla käytetään välineinä 
hyppynarua ja kuminauhaa (thera band). Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10, eikä 23.8.2019, 6.12., 9.4. ja 1.5.

Kurssi-ilmoittautumiset 
ovat sitovia. Perumiset viim. 

3 arkipäivää ennen kurssin alkua 
soittamalla opistolle.
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AIKUISTEN RYHMÄT

110518 AIKUISBALETTI, JATKOTASO
PUTAAN LIIKUNTAHALLIN PEILISALI Ke 19.45 - 21.00
Mari Numminen  14.8.2019 - 11.12.2019
Tunteja 58.02  8.1.2020 - 13.5.2020
Kurssimaksu 203,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä. 
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan baletin perus-
liikkeitä pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoi-
maa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä esteettisyyttä ja 
ilmaisua aikuisten tavoitteiden ja edellytysten mukai-
sesti. Tunti on jatkotaso ja vaatii vähän aikaisempaa ko-
kemusta baletin harjoittelusta. Varusteina pehmeät ba-
lettitossut tai sukat ja joustava tanssiasu. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10.

MUSIIKKI
Lapsille ja nuorille annetaan valtakunnalliseen tai-
teen perusopetuksen (TPO) yleisen oppimäärän ope-
tussuunnitelmaan pohjautuen tasolta toiselle etenevää 
musiikin perusopetusta pianonsoitossa sekä musiikin-
teoriassa ja säveltapailussa. Opetus on pienryhmä- ja 
yksilöopetusta. Oma soitin on välttämätön harjoitte-
lua varten. Taiteen perusopetuksessa henkilökohtaista 
opetusta annetaan opiskelijan tasosta riippuen 30–45 
min. /opiskelija, kerran viikossa. Musiikin teorian ja sä-
veltapailun kurssit sisältyvät instrumenttien soittajien 
ja laulajien opinto-ohjelmaan, ellei vastaavia opintoja 
ole suoritettu muualla. Musiikin teorian ja säveltapai-
lun kurssimaksu on opiston soiton ja laulun opiskelijoil-
ta 25 €/ lukukausi. Musiikin teoriaa ja säveltapailua voi 
opiskella myös itsenäisenä aineena, jolloin kurssimaksu 
on 45 €/ lukukausi. Musiikin opiskelijat esiintyvät erilai-
sissa opiston tilaisuuksissa.

MUSIIKIN PERUSOPETUS, KAIKILLE 
YHTEISET OPINNOT TPO

110101 MUSIIKINTEORIAN JA SÄVELTAPAILUN 
PERUSTEET 2, KAIKILLE YHTEISET OPINNOT/
TEEMAOPINNOT TPO
KIVIRANNAN KOULU To 17.00 - 17.45
Niko Mäenalanen  5.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 25  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 50,00 / 90,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.     
Kurssilla opitaan musiikin perusteita: nuotteja, sävella-
jeja, tahtilajeja, asteikkoja, rytmi- ja säveltapailuharjoi-
tuksia sekä musiikkitermistöä. Oppikirjana Valli-Leino-
nen: Perusaste 2. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

110401 PIANONSOITTO, KAIKILLE YHTEISET 
OPINNOT TPO
KIVIRANNAN KOULU To 18.00 - 19.15
Niko Mäenalanen  5.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 41.58  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 140,00 €. 
Laskutetaan kahdessa erässä.      
Pianonsoiton perusopetusta määrätietoisille kurssilai-
sille, yksilöopetusta 30-45 min. viikossa. Osallistumi-
nen musiikinteorian opetukseen on välttämätöntä, ellei 
kurssilainen ole jo muualta vastaavia tietoja ja taitoja 
hankkinut. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.
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SOITINOPETUS / YLEISET RYHMÄT 

110111 HARMONIKANSOITTO
KIVIRANNAN KOULU Ti 15.00 - 19.45
Niko Mäenalanen  3.9.2019 - 26.11.2019
Tunteja 158.29  7.1.2020 - 7.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Yksilöopetusta kurssilaisten tason mukaan. Tavoitteena 
nuoteistasoittotaito ja soitossa kehittyminen. Oma soi-
tin välttämätön. Vapaita paikkoja rajoitetusti. Ei opetus-
ta viikoilla 42 ja 10.

110402 PIANONSOITTO A
KIVIRANNAN KOULU Ma 15.00 - 18.30
Niko Mäenalanen  2.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 116.58  13.1.2020 - 20.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kevyttä tai klassista 
musiikkia sekä vapaata säestystä. Vapaita paikkoja ra-
joitetusti. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

110403 PIANONSOITTO B
KIVIRANNAN KOULU To 15.00 - 17.00
Niko Mäenalanen  5.9.2019 - 28.11.2019 
Tunteja 66.50  9.1.2020 - 16.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kevyttä tai klassista 
musiikkia sekä vapaata säestystä. Vapaita paikkoja ra-
joitetusti. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

110404 PIANONSOITTO I-V
KIVIRANNAN KOULU Ma 15.00 - 18.00
Marja-Liisa Isaksson  26.8.2019 - 2.12.2019
Tunteja 112  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Pianonsoiton alkeis- ja jatkokurssi. Opiskelua jatketaan 
saavutetun tason pohjalta. Opetus on pienryhmä- ja yk-
silöopetusta. Opetuskertoja on 14 syyslukukaudella ja 
14 kevätlukukaudella. Osallistuminen musiikinteoriaan 
on suotavaa. Oma piano on välttämätön harjoittelua 
varten. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti. Ei opetusta 
viikoilla 42, 10 ja 16.

110405 PIANO, SÄHKÖURUT, VAPAA SÄESTYS
KIVIRANNAN KOULU Ke 14.00 - 17.00
Anu Tuokko  28.8.2019 - 27.11.2019
Tunteja 108  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Pianonsoiton perusasioita, kuten rentoa soittotekniikkaa, 
rytmiikkaa, sointujen käyttöä säestyksen luomisessa, me-
lodian soittoa, rytmisoittoa sekä klassista pianoa jokaisen 
oppilaan tason ja kiinnostuksen mukaan. Uusia oppilaita 
otetaan rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110406 SÄHKÖURUT/KEYBOARD, PIANO
J. TUOKKO, AAPAJOKI Ke 17.30 - 20.30
Anu Tuokko  28.8.2019 - 27.11.2019
Tunteja 108  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Pianon- ja sähköurkujensoiton perusasioita ja soitto-
tekniikkaa. Monipuolista soittimen ja tyylilajien tun-
temusta sekä harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen 
hallintaa. Pop/rock/iskelmä -kappaleiden soittamista 
tyylinmukaisesti. Säestystaidon yleinen kehittäminen 
sis. rytmisoittoa, vapaata säestystä, säestystä, myös 
klassista pianoa. Tavoitteena mielekäs ja merkityksel-
linen oppimisprosessi kullekin räätälöidyllä tasolla. Uu-
sia oppilaita otetaan rajoitetusti Ei opetusta viikoilla 42 
ja 10.

110407 PIANO, KEYBOARD, VAPAA SÄESTYS
J. TUOKKO, AAPAJOKI Pe 15.00 - 19.00
Anu Tuokko  30.8.2019 - 29.11.2019
Tunteja 135  10.1.2020 - 24.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Opetellaan monipuolista soittimien ja nuottien hallin-
taa, josta on hyötyä sekä työssä että vapaa-ajan har-
rastuksissa. Edetään oppikirjojen mukaisesti taitoa ja 
tekniikkaa kehittäen. Nuotti- ja sointuoppia, rytmisoit-
toa, vapaata säestystä, säestystä sekä klassista pianoa. 
Oppimateriaali koostuu soittimelle tehdyistä julkaisuis-
ta sekä opettajan omasta materiaalista. Uusia oppilaita 
otetaan rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110408 AKUSTINEN KITARA, ALKEET JA 
JATKOTASO
KIVIRANNAN KOULU Ke 15.00 - 20.45
Reino Vanhatalo  28.8.2019 - 4.12.2019
Tunteja 205.34  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kitaransoiton alkeet ja 
jatkotaso. Perustason soolokappaleita ja yhteissoittoa. 
Oma soitin välttämätön harjoittelua varten. Ei opetus-
ta viikoilla 42 ja 10.

110409 SÄHKÖKITARA, ALKEET JA JATKOTASO
KIVIRANNAN KOULU Ti 15.00 - 20.45
Reino Vanhatalo  27.8.2019 - 3.12.2019
Tunteja 205.34  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Soolo- ja säestyshar-
joittelua, nuotinluku- sekä tekniikkaharjoituksia. Oma 
soitin välttämätön harjoittelua varten. Ei opetusta vii-
koilla 42 ja 10.
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110412 PROJEKTIRYHMÄ 
MUSIIKKIESIINTYMISIIN
KIVIRANNAN KOULU Pe 18.00 - 20.00
Niko Mäenalanen  6.9.2019 - 29.11.2019
Tunteja 66.50  10.1.2020 - 17.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vaihtoehtoja mu-
siikkiesiintymisiin erikokoisilla kokoonpanoilla. Ei ope-
tusta viikoilla 42 ja 10.

LAULUNOPETUS

110415 LAULAMATTOMIEN LAULUKOULU
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Ti 16.00 - 19.00
Jorma Tuokko  3.9.2019 - 3.12.2019
Tunteja 108  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssi niille, jotka ovat epävarmoja laulutaidostaan, 
mutta haluaisivat kehittää lauluääntään. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 10.

110416 LAULU ALOITTELIJAT / 
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET
J. TUOKKO, AAPAJOKI Ke 9.00 - 13.30
Jorma Tuokko  4.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 135  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja vartalon 
tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkin-
taa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110417 LAULU ALOITTELIJAT / 
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET
KIVIRANNAN KOULU Ke 14.30 - 19.30
Jorma Tuokko  4.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 135  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja vartalon 
tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkin-
taa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110418 LAULU ALOITTELIJAT / 
AIEMMIN LAULUA OPISKELLEET
KANSALAISOPISTO  Pe 15.00 - 18.30
Jorma Tuokko  30.8.2019 - 29.11.2019
Tunteja 108  10.1.2020 - 24.4.2020
Kurssimaksu 120,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Vartalon käytön perusteet kuten hengitys ja vartalon 
tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkin-
taa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

KURSSEJA 
MITTA-

TILAUKSESTA!

Tornion kansalaisopiston tilaus-
koulutuspalvelut kuntien, yritys-
ten, yhdistysten ja muiden yhtei-
söjen käytössä.

Kurssien sisältö, laajuus ja toteutusmuoto 
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kans-
sa heidän tarpeidensa mukaiseksi vastaa-
maan henkilöstön tai jäsenistön osaamis- ja 
kehitystavoitteita. Perinteisen lähiopetuksen 
ohella kursseilla voidaan hyödyntää esim. 
verkkoympäristöjen tarjoamia etä- ja ryhmä-
työmahdollisuuksia.

Kurssit voidaan toteuttaa kansalaisopistol-
la tai tilaajan osoittamassa koulutuspaikas-
sa. Kouluttajat valitaan yhteistyössä tilaajan 
toivomusten mukaan.

Tarjoamme tilauskursseja 
mm. seuraavilla alueilla:
•  vieraat kielet
•  tietotekniikka
•  terveys- ja työpaikkaliikunta
•  ensiapukoulutus
•  työkykyä edistävät taidekurssit
•  asiakaspalvelu
•  vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
•  kädentaidot

Tarkemmat tiedot:
Rehtori Tarja Hooli
p. 050 597 1939
sähköposti: tarja.hooli@tornio.fi 
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KANSALAISVALMIUDET 
Opetusta annetaan muun muassa tietotekniikassa, liikunnassa, pihasuunnittelussa, kotitaloudessa, vesiliikenteessä ja yleis-
hyödyllisissä aineissa (hygieniapassi, ensiapu, viitottu puhe). Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia ja ammatillista lisäkou-
lutusta. Tavoitteena on tukea avulla hyvinvointia ylläpitäviä elämänhallinnan taitoja. Vastuuhenkilö rehtori Tarja Hooli.

Tikittäkö digi? –kurssit ovat 
Opetushallituksen rahoittamia ja 
osallistujille maksuttomia. Hankkeesta 
lisätietoa sivulla 39.

340101 TIKITTÄÄKÖ DIGI?  
DIGITUPA AJANVARAUKSELLA
KANSALAISOPISTO  Ma 9.00 - 10.30
Arja Jaako  2.9.2019 - 12.12.2019
Tunnit sopimuksen mukan. 13.1.2020 - 15.5.2020
Kurssimaksu 0,00 €. 
Digitupa ajanvarauksella on vaihtoehto sinulle, joka 
haluat apua tietotekniikkaa koskevien ongelmien rat-
kaisemiseen. Voit ottaa mukaan oman puhelimen, 
tabletin, tietokoneen tai kameran - aina sen mukaan, 
mitä välinettä ongelmasi koskee. Lisätietoja ja ajan-
varaukset arja.jaako@tornio.fi  tai puh. 040 669 4848.

340102 TIKITTÄÄKÖ DIGI? KIRJASTO
KAUPUNGIN PÄÄKIRJASTO Ke 14.00 - 16.00
Arja Jaako  11.9.2019 - 4.12.2019
Tunteja 2 / krta  15.1.2020 - 20.5.2020
Kurssimaksu 0,00 €.  jtvk
Onko sinulla ongelmia tietokoneen, tablet- tai mo-
biililaitteen käytön kanssa? Tornion kaupunginkir-
jaston tiloissa on saatavilla maksutonta ohjausta 
laitteiden ja sovellusten käyttöön, verkko-asiointiin 
tms. Ei ajanvarausta. Parittoman viikon keskiviikko.

340103 TIKITTÄÄKÖ DIGI? 
TEKSTINKÄSITTELYÄ SENIORIOPETTAJILLE
KANSALAISOPISTO  Ti 10.00 - 11.30
Arja Jaako  24.9.2019 - 5.11.2019
Tunteja 10
Kurssimaksu 0,00 €. 
Senioriopettajille suunnattu tekstinkäsittelyn perus-
kurssikurssi. Kurssilla opitaan mm tekstin kirjoitta-
mista, muokkaamista ja kuvien lisäämistä tekstiin. 
Kurssilla otetaan huomioon opiskelijoiden toiveet 
ja tarpeet sisällön suhteen. Oma tietokone mukaan, 
jos mahdollista. Ei opetusta viikolla 42.

340105 TIKITTÄÄKÖ DIGI? MARTAT
KANSALAISOPISTO  To 10.00 - 11.30
Arja Jaako  26.9.2019 - 31.10.2019
Tunteja 10
Kurssimaksu 0,00 €. 
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen tutus-
tumista ja käytön opettelua. Verkkoasiointia mm. 
OmaKanta , KELA, Verohallinto, pankki. Kurssin si-
sältö muodostuu pitkälti opiskelijoiden toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Ei opetusta viikolla 42.

340108 TIKITTÄÄKÖ DIGI? KANTOJÄRVI
KANTOJÄRVEN KYLÄTALO Ti 18.00 - 19.30
Arja Jaako  24.9.2019 - 5.11.2019
Tunteja 12
Kurssimaksu 0,00 €.
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen tutustu-
mista ja käytön opettelua. Verkkoasiointia mm. Oma-
Kanta , KELA, Verohallinto, pankki. Kurssin sisältö muo-
dostuu pitkälti opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Ei opetusta viikolla 42.

340109 TIKITTÄÄKÖ DIGI? ARPELA
ARPELAN KYLÄTALO Ke 10.00 - 11.30
Arja Jaako  2.10.2019 - 13.11.2019
Tunteja 12
Kurssimaksu 0,00 €. 
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen tutustu-
mista ja käytön opettelua. Verkkoasiointia mm. Oma-
Kanta , KELA, Verohallinto, pankki. Kurssin sisältö muo-
dostuu pitkälti opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Ei opetusta viikolla 42.

340110 TIKITTÄÄKÖ DIGI? TIETOTEKNIIKKAA 
ARJEN ILOKSI JA HYÖDYKSI
KANSALAISOPISTO . Ti 10.00 - 11.30 
Arja Jaako  To 10.00 - 11.30
Tunteja 20  21.1.2020 - 20.2.2020
Kurssimaksu  0,00 €.
Haluatko oppia tietokoneen, mobiili-tai tablet-lait-
teen käyttöä tai päivittää aiemmin oppimiasi taito-
ja? Tällä kurssilla se onnisuu. Kurssilla opitaan luo-
maan uusia kansioita, tiedostojen tallentamista, 
WhatsApp -viestit, äänikirjat jne.Opetellaan muisti-
tikun käyttöä sekä sähköpostin liitetiedostojen lä-
hettäminen. Sopii aloitteleville.

TIETOTEKNIIKKA
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340111 PILVIPALVELUT TUTUKSI
KANSALAISOPISTO  Ti 17.30 - 20.00
Arja Jaako  To 17.30 - 20.00
Tunteja 6  4.2.2020 - 6.2.2020
Kurssimaksu 7,00 €. 
Mennäänkö pilveen? Tutustutaan erilaisiin pilvitallen-
nuspalveluihin. Miten pilveen voi tehdä kuvista tai tie-
dostoista varmuuskopion? Tutustumme tiedostojen ja 
kuvien jakamiseen eri henkilöille. Voit ottaa mukaan 
oman tietokoneen tai tabletin.

340112 TIETOTEKNIIKAN 
TIEDONPÄIVITYSKURSSI B
KANSALAISOPISTO  Ti 9.00 - 11.30
Arja Jaako  To 9.00 - 11.30
Tunteja 12  25.2.2020 - 12.3.2020
Kurssimaksu 20,00 €. 
Tule palauttamaan mieleen aiemmin opittuja taito-
ja ja oppimaan uusia asioita tietotekniikasta. Tarkem-
man kurssisuunnitelman teemme ensimmäisellä kurs-
sikerralla kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Kurssille voidaan valita teema, jonka yhteydessä käyte-
tään tietokonetta monipuolisesti; tekstin- ja kuvankä-
sittelyä, tiedonhakua netistä, sähköpostia jne. Kurssilla 
kerrataan aiemmin opittuja asioita ja opitaan uutta rat-
toisassa ilmapiirissä. Ei opetusta viikolla 10.

LIIKUNTA

830102 KUNTOUTUSJUMPPA KAAKAMO
KAAKAMON KOULU  Ke 14.30 - 15.30
Mari Numminen  18.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 31.92  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Monipuolista jumppaa ja hyvät venyttelyt. Ryhmä sopii 
myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Ei opetus-
ta viikoilla 42 ja 10.

830103 TERVEYSLIIKUNTA JA HYVINVOINTI
ARPELAN URHEILUTALO  Ti 15.00 - 16.00
Hilkka Rantamölö  17.9.2019 - 26.11.2019
Tunteja 31.92  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävää liikuntaa. Sisältää 
lihaskuntoharjoituksia, tasapainoharjoituksia, venytyk-
siä ja rentoutusharjoituksia. Liikkeet voidaan tehdä is-
tuen tuolilla tai matolla. Soveltuu kaiken ikäisille. Ei 
opetusta viikolla 42 ja 10.

830104 SENIOREIDEN PÄIVÄJUMPPA
KANSALAISOPISTO  Ke 13.00 - 14.00
Taija Sillanpää  18.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 31.92  8.1.2020 - 15.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Päiväliikuntaryhmä, jossa tehdään peruskuntoa, lihas-
kuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta lisääviä harjoituksia 
myös lattiatasolla. Ei vaikeita askelsarjoja tai voimak-
kaita hyppyjä. Mukaan sisäliikuntavaatetus, juomapul-
lo ja jumppa-alusta. Liikuntasali on 2. kerroksessa eikä 
rakennuksessa ole hissiä. Ei opetusta viikolla 42 ja 10.

830108 RASVANPOLTTOJUMPPA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  Ma 19.15 - 20.15
Sanna Vanhapiha ja Satu Hiltunen 16.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 31.92  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Tehokas koko vartalon muokkaustunti, jossa vuorotel-
laan helpoilla askelsarjoilla sekä lihaskuntoliikkeillä koko 
vartalolle. Tunnilla jokainen pystyy säätelemään tehon it-
selleen sopivaksi, joten tunti soveltuu kaiken kuntoisille. 
Välineenä oma keho sekä mahdollisesti välillä myös ku-
minauhat. Tunti päätetään loppuvenyttelyyn. Ota mukaa-
si jumppamatto. Yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen 
kanssa. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

830109 SYVÄVENYTTELY
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  To 19.15 - 20.15
Paula Prusila   19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 31.92  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Tehdään erilaisin venytystekniikoin pitkäkestoisia ve-
nytyksiä. Venytykset tehdään kevyesti ja rauhallisesti 
hengityksen tahdittamina. Aluksi on lyhyt ja kevyt läm-
mittely, jonka jälkeen siirrytään venyttelyharjoituksiin. 
Jokainen venyttelee oman liikkuvuustason mukaan, 
eikä mihinkään tarvitse taipua. Tunnin lopuksi on ren-
toutus. Toteutetaan yhteistyössä kuntokeskus HyväFii-
liksen kanssa. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

830110 KAHVAKUULA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  Su 17.00 - 18.00
Krista Konttajärvi   22.9.2019 - 1.12.2019
Tunteja 31.92  12.1.2020 - 26.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kahvakuulaharjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, tasa-
painoa, vartalon hallintaa ja koordinaatiota. Kahvakuula-
harjoittelussa tehdään toistoja pitkissä jaksoissa, jolloin 
harjoittelu parantaa myös aerobista kuntoa. Kahvakuula 
on yksinkertaista ja erittäin tehokasta liikuntaa, mikä so-
pii ihan jokaiselle. Kuulan painosuositus naiset 6-12 kg, 
miehet 8-16 kg. Toteutetaan yhteistyössä kuntokeskus 
HyväFiiliksen kanssa. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.
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830111 KEPPIJUMPPA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI  To 18.00 - 19.00
Paula Prusila   19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 30.59  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Tunnilla keskitytään hartiaseudun liikkuvuuden lisää-
miseen, sekä verenkierron parantamiseen niska-harti-
aseudulla. Ehkäistään mahdollisia selkäkipuja, sekä pa-
rannetaan ryhtiä ja keskivartalon lihaksia. Omat kepit 
mukaan. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

TERVEYS

830201 JUTTUTUPA A
KANSALAISOPISTO  To 13.00 - 15.15
Tuija Rantamaa  19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 20
Kurssimaksu 30,00 €.  
Kurssi edistää afaattisten henkilöiden osallistumista, eh-
käisee syrjäytymistä, antaa vertaistukea, tarjoaa mah-
dollisuuden kommunikoinnin ja vuorovaikutustaitojen 
harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä eri teemakeskus-
telujen ja harjoituksien avulla. Ei opetusta viikolla 42.

830202 JUTTUTUPA B
KANSALAISOPISTO  To 13.00 - 15.15
Tuija Rantamaa  9.1.2020 - 19.3.2020
Tunteja 20
Kurssimaksu 30,00 €.  
Sama sisältö kuin 830201. Ei opetusta viikolla 10 ja 15.

JOOGA 

830401 MEDIYOGA A
KANSALAISOPISTO  Ma 14.30 - 16.00
Tuija Rantamaa  16.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 48  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 86,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
MediYoga ohjelmia kehon ja mielen tasapainoon. Rau-
hallisia, yksinkertaisia mutta tehokkaita fyysisiä jooga-
liikkeitä yhdistettynä hengitykseen, keskittymiseen ja 
rentoutumiseen. MediYoga on tehokas keino vahvistaa 
vastustuskykyä sairauksia vastaan, luoda sisäistä tasa-
painoa ja ehkäistä stressiä. Harjoittelussa saa keskittyä 
itseensä ja työskennellä omista lähtökohdista. Kaikki 
liikkeet voi myös tehdä tuolilla istuen tai maton pääl-
lä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Päälle joustavat 
vaatteet ja mukaan vesipullo, alusta ja huopa. Ei ope-
tusta viikoilla 42, 10 ja 16.

830401 MEDIYOGA B
KANSALAISOPISTO  Ma 14.30 - 16.00 
Tuija Rantamaa  16.9.2019 - 25.11.2019
Tunteja 48  13.1.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 86,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 16.

830401 MEDIYOGA C
KANSALAISOPISTO  To 16.00 - 17.30
Tuija Rantamaa  19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 48  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 86,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

830401 MEDIYOGA D
KANSALAISOPISTO  To 18.00 - 19.30
Tuija Rantamaa  19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 48  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 86,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikoilla 42, 10 
ja 15.

830406 ÄIJÄJOOGA
PORTHANIN KOULU  To 18.30 - 20.00
Matti Koskenranta   19.9.2019 - 28.11.2019
Tunteja 46  9.1.2020 - 23.4.2020
Kurssimaksu 86,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Sopii kaikille ikään ja notkeuteen katsomatta. Rauhal-
lista, mutta liikunnallista joogaa, jossa liikkeet tehdään 
oman luonnollisen hengityksen rytmissä. Jooga muun 
muassa vapauttaa kehoon vuosien varrella syntyneitä 
jännityksiä, lisää notkeutta ja kehon liikkuvuutta sekä 
parantaa lihaskuntoa. Joogassa opetellaan rentoutu-
maan - hellittämään. Mukaan oma alusta ja joustava 
vaatetus. Ei opetusta viikoilla 45, 10 ja 15.

TANSSILIIKUNTA

830130 TANSSIN TAIKAA, ERITYISLASTEN- JA 
NUORTEN TANSSIRYHMÄ
TORNION UIMAHALLIN PEILISALI  Ma 18.00 - 18.45
Jutta Fräki   2.9.2019 - 11.11.2019
Tunteja 22  13.1.2020 - 6.4.2020
Kurssimaksu 40,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Erityislapsille suunnattu tanssiryhmä, missä tutustu-
taan tanssin maailmaan. Tunnilla huomioidaan jokaisen 
lapsen yksillöliset valmiudet ja rohkaistaan lasta liikku-
maan. Musiikin ja mielikuvitusten avulla lapsia kannus-
tetaan ilmaisemaan itseä tanssin ja liikunnan kautta ja 
tuntemaan iloa ilmaisustaan. Ei opetusta viikoilla 42, 
9 ja 10.
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830132 ITÄMAINEN TANSSI (YLI 16-V.)
TÄTIEN TANSSIKOULU  Ti 18.00 - 19.00
Roosa Teppola   17.9.2019 - 29.11.2019
Tunteja 31,92  7.1.2020 - 14.4.2020
Kurssimaksu 56,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Puhdasta tanssin iloa, jossa ei välineitä tarvita! Sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Tunnilla viitteitä ns. vatsa-
tanssista, joka auttaa kehittämään keskivartalon syviä 
vatsa- ja selkälihaksia sekä lantionpohjanlihaksia. Saat 
apua selkävaivoihin ja parannat tanssin lomassa ryhtiä. 
Ei opetusta viikoIlla 42 ja 10.

830134 TANSSIN ILOA PYÖRÄTUOLILLA
TÄTIEN TANSSIKOULU  jtvk la 12.30 - 15.00
Rauno Saunavaara  21.9.2019 - 30.11.2019
Tunteja 36  11.1.2020 - 18.4.2020
Kurssimaksu 60,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssi on tarkoitettu pystytanssijoille ja pyörätuolia apu-
naan käyttäville tanssin aloittelijoille tai pitemmälle eh-
tineille. Vamman asteella tai laadulla ei ole väliä, kuka 
tahansa voi harrastaa pyörätuolitanssia. Kurssi tarjoaa 
sekä pyörätuolin käyttäjille että pystytanssijoille kehittä-
vän ja kuntouttavan lajin, jossa kehon syvät lihakset ak-
tivoituvat. Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, tasapaino 
ja istuma-asento parantuvat ja pyörätuolin hallintataidot 
kehittyvät. Ei opetusta viikolla 42, 10 ja 15. 

830135 BAILAVA TANSSILIIKUNTA
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 17.35 - 19.05
Päivi Viiri   18.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 44  8.1.2020 - 1.4.2020
Kurssimaksu 80,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssilla harjoittelemme perinteisiä ja uusia paritanssi-
lajeja yksintansseiksi sovitettuina. Tunti sisältää tans-
sin lisäksi verryttelyä ja loppuvenyttelyn. Ryhmä sopii 
erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille tanssijoille. Aikai-
sempi tanssiosaaminen ei ole välttämätöntä. Tanssi te-
kee hyvää aivoille, sydämelle, nivelille ja luustolle, pa-
rantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota 
sekä piristää mieltä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä 11.9.2019.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko kurssimaksun, 
vaikka kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätlukukausi). 

830136 KUNTOPARITANSSI
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 16.00 - 17.30
Päivi Viiri   18.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 44  8.1.2020 - 1.4.2020
Kurssimaksu 80,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Perinteisiä paritansseja ja kurssilaisten toiveiden mu-
kaan tanssilavojen uudempiakin lajeja, lähinnä aikui-
sille ja seniori-ikäisille miehille ja naisille. Pääroolissa 
liikunta, mukava yhdessäolo ja tanssitaidon ylläpito, sa-
malla hieman uuttakin oppien. Tanssi tekee hyvää ai-
voille, sydämelle, nivelille ja luustolle, parantaa kehon-
hallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää 
mieltä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä 11.9.2019. 
Ilmoittautumisohje: Ilmoittaudu yksin tai parin 
kanssa. Otamme ryhmään yhtä monta paritta ilmoit-
tautunutta viejää ja seuraajaa. Parin kanssa ilmoittau-
tuen pääset mukaan varmasti. Ryhmässä on vapaaeh-
toinen parinvaihto.

830137 PARITANSSI - LAVAROCK JA MERENGUE 
PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   18.9.2019 - 2.10.2019
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €. 
Kurssilla opit kahden helpon kädenalitanssin, lava-
rockin ja merenguen perusteet. Kurssi on hyvän poh-
jan muidenkin kädenalitanssien opiskeluun. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 11.9.2019. Ilmoittautumisohje ks. 
kurssi 830136.

830138 PARITANSSI - RUMBABOLERO JA CHA 
CHA, PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   9.10.2019 - 6.11.2019
Tunteja 9,32
Kurssimaksu 20,00 €. 
Kurssi soveltuu tanssijoille, joilla on jo hieman koke-
musta tanssista ja tanssikursseilla käynnistä. Ei opetus-
ta 16.10. Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.10.2019. Il-
moittautumisohje ks. kurssi 830136.
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830139 PARITANSSI - WANHA TANGO, 
PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   13.11.2019 - 27.11.2019
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €.  
Opit romanihenkisen wanhan tangon perusteet. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 6.11.2019. Ilmoittautumisohje 
ks. kurssi 830136.

830140 PARITANSSI - SALSA JA SAMBA, 
PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   8.1.2020 - 22.1.2020
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €. 
Kurssi sopii tanssijoille, joilla on hieman kokemusta 
tanssimisesta ja tanssikursseilla opettelusta. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 1.1.2020. Ilmoittautumisohje ks. 
kurssi 830136.

830141 PARITANSSI - ARGENTIINALAISTA 
TANGOA LAVOILLE
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   29.1.2020 - 12.2.2020
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €.  
Kurssilla opit argentiinalaisen tangon perusteita. Yhdis-
tämme argentiinalaisen tangon kuvioita myös lavatan-
goon. Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.1.2020. Ilmoit-
tautumisohje ks. kurssi 830136.

830142 PARITANSSI - RUMBABOLERO JA 
TANGO-BOLERO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   19.2.2020 - 11.3.2020
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €. 
Opettelemme rumbaboleron lisäksi uutta enimmäk-
seen tango-otteessa tanssittavaa tango-boleroa. Kurs-
si soveltuu tanssijoille joilla on jo kokemusta tanssimi-
sesta, tanssikursseista ja rumbabolerosta. Ei opetusta 
4.3.2020 Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.2.2020. Il-
moittautumisohje ks. kurssi 830136.

KAIKUKORTILLA MAKSUTTA 
KURSSILLE

Haluatko tulla kansalaisopiston kursseille, 
mutta olet tiukassa rahatilanteessa, etkä voi 
siitä syystä osallistua kursseillemme? 

Kansalaisopisto on mukana Tornion Kaiku-
kortti-verkostossa. Jos sinulla on Kaikukort-
ti, voit hankkia kursseillemme maksuttomia 
kurssipaikkoja. Kaikukortti on henkilökohtai-
nen ja se on esitettävä opiston toimistossa il-
moittautumisen yhteydessä.

Kaikukorttia jakavat Torniossa:
•  Etsivä nuorisotyö 
•  Meän talo
•  Vanhus ja vammaispalvelut
•  Perhetyö 
•  Sosiaalipalvelut, Lapsi- ja perhetyö
•  Aikuissosiaalityö ja lastensuojelu 
•  Tornion sosiaalitoimisto

Tornion Kaikukortti-verkostossamme on lisäk-
semme mukana noin 8 kulttuurikohdetta.

Kaikukortti on käytössä usealla paikkakun-
nalla Suomessa. Kaikukortilla voi käyttää 
kaikkien Kaikukortti alueiden kulttuuritar-
jontaa. Eri alueiden Kaikukortti-tarjontaan 
voi tutustua tarkemmin Kulttuuria kaikille 
-palvelun Kaikukortti-sivulla www.kulttuu-
riakaikille.fi /kaikukortti

Lisätietoa: www.tornio.fi /kaikukortti

Kaikukortti valtakunnallisesti Facebookissa: 
www.facebook.com/kaikukortti 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen: 
kaikukortti@tornio.fi 

Lisätietoa Kaikukortti-toiminnasta 
valtakunnallisesti: 
www.kulttuuriakaikille.fi /kaikukortti 
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YRTTIKURSSIT

710302 HEMMOTTELUTUOTTEITA LUONNOSTA 
2 PÄIVÄÄ
KANSALAISOPISTO  La 10.15 - 14.00
Katja Turunen  2.11.2019 - 9.11.2019
Tunteja 10
Kurssimaksu 20,00 €. 
Tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin luonnonyrt-
teihin ja valmistetaan hemmottelutuotteita kotiin vie-
misiksi tai (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria, voiteita 
sekä kasvonaamio). Kurssilla nautitaan myös rentoutta-
vat jalkakylvyt, käsihauteet sekä yrttiteetä paikan pääl-
lä. Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.

710303 HEMMOTTELUTUOTTEITA LUONNOSTA
KANSALAISOPISTO  La 10.15 - 14.00
Katja Turunen  1.2.2020
Tunteja 5
Kurssimaksu 10,00 €.  
Tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin luonnonyrt-
teihin ja valmistetaan hemmottelutuotteita kotiin vie-
misiksi (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria, nestesaip-
puaa sekä kasvonaamio). Kurssilla nautitaan myös 
rentouttavat jalkakylvyt, käsihauteet sekä yrttiteetä 
paikan päällä. Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.

710304 HEMMOTTELUTUOTTEITA LUONNOSTA 
JATKOKURSSI
KANSALAISOPISTO  La 10.15 - 14.00
Katja Turunen  15.2.2020
Tunteja 5
Kurssimaksu 10,00 €. 
Kurssilla jatketaan kosmetiikkaan soveltuviin yrtteihin 
tutustumista ja valmistetaan tuotteita kotiinviemisiksi 
(ihoöljyä, öljyparfyymiä, shampoota sekä hiushuuhdet-
ta). Kurssilla hemmottelemme itseämme yrttien avulla 
myös paikan päällä. Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.

710307 TUTUSTU PIHAPIIRISI VILLIYRTTEIHIN JA 
HYÖTYKASVEIHIN
KANSALAISOPISTO  La 10.00 - 16.00
Katja Turunen  6.6.2020
Tunteja 8
Kurssimaksu 30,00 €. 
Tutustutaan useimmilla pihoilla ja lähiympäristössä rik-
karuohoina kasvaviin kasveihin ja niiden hyödyntämi-
seen kotona. Kasvien kerääminen on jokamiehen oi-
keuksien mukaista toimintaa ilman maanomistajan 
lupaa, kunhan kerääjä tiedostaa kasvien keruun ja jo-
kamiehen oikeuksien rajoitukset. Oppimateriaalinen 
kurssilla on Arktiset Aromit Ry, Simo Moisio, Luonno-
nyrttiopas. Kurssi sisältää luentoa kasvien keruusta ja 
käsittelystä, säilönnästä ja hyödyntämisestä. Kurssin 
aikana mennään myös luontoon tunnistamaan ja ke-
räämään kasveja ja kokeillaan muutamia käytännössä 
esim. salaattina, teenä ja jalkakylpynä. Tarvikemaksu si-
sältyy kurssimaksuun. Kasvukauden alkamisesta riippu-
en kurssin ajankohta voi muuttua.

710308 VILLI KOTIAPTEEKKI
KANSALAISOPISTO  La 10.00 - 15.00
Katja Turunen  27.6.2020
Tunteja 7
Kurssimaksu 20,00 €. 
Tutustumme rohdosyrttien maailmaan. Miten kasvit 
hoitavat meitä ja mitä vaikutusta niillä on. Mitä kasveja 
löydämme luonnosta omaan kotiapteekkiin. Millä kas-
villa hoidan fl unssaa, päänsärkyä, stressaavaa mieltä, 
pieniä haavoja tai lihaskipua. Kurssin aikana menemme 
myös luontoon tunnistamaan rohdoskasveja.

830143 PARITANSSI - SALSA JA CHA CHA, 
ALKEISJATKO
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   18.3.2020 - 1.4.2020
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €. 
Kurssi soveltuu tanssijoille, joilla on jo hieman kokemus-
ta salsasta ja cha cha:sta. Viimeinen ilmoittautumispäi-
vä 11.3.2020. Ilmoittautumisohje ks. kurssi 830136.

830144 PARITANSSI - JIVE PERUSTEET
SEMINAARIN KOULU LIIKUNTASALI Ke 19.15 - 21.00
Päivi Viiri   8.4.2020 - 15.4.2020
Tunteja 6,99
Kurssimaksu 15,00 €. 
Kurssi soveltuu tanssijoille, joilla on jo hieman koke-
musta tanssimisesta ja kursseilla käynnistä. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä 1.4.2020. Ilmoittautumisohje ks. 
kurssi 830136.

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Opistosta otetaan yhteyttä 
vain kurssia koskevissa muutoksissa tai varasijojen vapautuessa.
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KOTITALOUS 

710305 VILLIYRTTIVALMISTEET KOTIKEITTIÖSSÄ
KANSALAISOPISTO  La 13.15 – 15.45
Katja Turunen  28.9.2019
Tunteja 3
Kurssimaksu 10,00 €. 
Kurssilla tutustumme ravintona käytettäviin villiyrttei-
hin. Valmistamme kuivatuista tai pakastetuista villiyr-
teistä siirappia, yrttihunajaa, viherjauhetta, yrttietikkaa 
ja -öljyä. Opimme myös, miten voi käyttää villiyrttival-
misteita kotikeittiössäsi. Materiaali-tarvikemaksu 10 €.

710306 YRTTITEET HYVINVOINNIN TUEKSI
KANSALAISOPISTO  La 10.15 – 12.30
Katja Turunen  28.9.2019 
Tunteja 3.00
Kurssimaksu 10,00 €. 
Kurssilla tutustumme luonnonyrtteihin, niiden vaikutuk-
siin ja yrttiteen valmistamiseen. Maistelemme erilaisia 
teesekoituksia paikan päällä ja kehittelemme omia yh-
distelmiä kotiinviemisiksi mm. fl unssaan, vatsavaivoi-
hin, yleiskunnon ylläpitämiseen ja stressin lievitykseen. 
Materiaalimaksu 5 €.

820203 LEIVOTAAN KAKKU ISÄLLE YHDESSÄ 
LAPSEN (6-12V.) KANSSA
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS Pe 17.30 - 19.45
Pia Turunen  La 10.00 - 13.45
Tunteja 8           

 
 8.11.2019 - 9.11.2019

Kurssimaksu 16,00 €. 
Leivotaan yhdessä lapsen kanssa täytekakku isälle tai 
tärkeälle aikuiselle. Harjoitellaan kakun leipomisen pe-
rusasioita, suunnitellaan ja toteutetaan saajalleen ja 
leipurille mieluisa ja herkullinen kakku. Harjoitellaan 
helppoja tapoja täyttää, päällystää ja koristella täyte-
kakku. Omien toiveiden mukaisen kakun ohjeistus ma-
teriaali- ja tarvikelistoineen lähetetään sähköpostitse 
ennen kurssia. Omat materiaalit mukaan. Ilmoittautu-
miset sekä lapselta että aikuiselta.

820204 VALMISTETAAN PIPARITALO YHDESSÄ 
LAPSEN (6-12 V.) KANSSA
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS Pe 17.30 - 19.45
Pia Turunen  La 10.00 - 13.45
Tunteja 8           

 
 22.11.2019 - 23.11.2019

Kurssimaksu 17,00 €. 
Harjoitellaan piparien leivonnan ja piparitalon kasaa-
misen perusasioita, suunnitellaan ja toteutetaan raken-
tajalle mieluisa, valkoisella marengilla pursotettu sekä 
karamelleilla koristeltu talo. Omien toiveiden mukaisen 
piparitalon valmistuksen materiaali- ja työvälinelistat 
lähetetään sähköpostitse ennen kurssia. Omat pipari-
taikinat (valmistaikinakin käy) ja työvälineet mukaan. 
Ilmoittautumiset sekä lapselta että aikuiselta. Kurssille 
voi osallistua myös ilman lasta.

820205 KAUNIIT KORISTEET KAKKUIHIN
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS Su 10.00 - 17.00
Pia Turunen  23.2.2020
Tunteja 9           

 
 

Kurssimaksu 18,00 €. 
Kukita kevät kauniisiin kakkuihin! Kokeillaan kuinka 
vaahtokarkkimassasta ja marsipaanista muotoilemal-
la valmistuu ruusuja, lehtiä ja erilaisia kukkakoristeita. 
Kokeilla voi myös pikeerattuja suklaakoristeita tai kuin-
ka kauniit pursotukset lähtevät luonnistumaan. Pohdi-
taan myös kuinka yksinkertaisilla jutuilla voidaan saa-
da aikaan teemakakkufi ilistä. Omat koristetyökalut ja 
säilytysrasia mukaan mikäli mahdollista, myös välineitä 
kokeiluihin. Materiaali- ja tarvikelista s-postilla ennen 
kurssia. Ilm. viim. 5.4.

820206 JUHLAKAKKUJA KEVÄÄSEEN
PUTAAN KOULUKESKUS KOTITALOUS Pe 17.30 - 20.30
Pia Turunen  La - su 10.00 - 16.00
Tunteja 20           

 
 24.4.2020 - 26.4.2020

Kurssimaksu 38,00 €. 
Kata kevät kauniisiin kakkuihin! Kurssilla valmistetaan 
täytekakkupohja, kokeillaan erilaisia täytevaihtoehtoja 
kakun täytteisiin, harjoitellaan pursottamista sekä valmis-
tetaan kakunkoristeita tavoitteena ottaa haltuun kauniin 
kakun edellytykset. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla keväisiä 
hyydytettäviä kakkuja, joilla sunnuntaina myös herkutel-
laan. Omat kakkutarvikkeet mukaan, koristeista materiaa-
li- ja työvälinemaksu maksetaan opettajalle. Ohjeet ja re-
septit tarvikehankintoihin ennen kurssia s-postilla.

Ruoka- ja juomakursseja ei voi maksaa 
Smartum-saldolla, Tyky-Onlinella, Smartum- ja Tyky+ -seteleillä eikä epassilla. 
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VESILIIKENNE

510401 SAARISTOLAIVURIKURSSI
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Ke 17.30 - 20.45
Risto Esko  2.10.2019 - 11.12.2019
Tunteja 40
Kurssimaksu 75,00 €. 
Saaristomerenkulun opetuksessa keskitytään navigoin-
nin perusteisiin mm. oman paikan määrittämiseen 
sekä vesiliikennesäädöksiin mm. väistämissääntöi-
hin ja kulkuvaloihin. Oppikirjana Veneilijän merenkul-
kuoppi I: Merenkulun määritelmiä, merikartta ja sen 
käyttö, merenkulkujulkaisut, merenkulun turvalaitteet, 
kompassioppi, merenkulkulaitteet, reittisuunnittelua, 
paikanmääritys, vesiliikenteen säädöksiä. Kirjat, kar-
tat ja harpit hankitaan yhteishankintana kurssin alussa. 
Tutkinto pe 13.12.2019. Ei opetusta viikoilla 42.

510402 RANNIKKOLAIVURIKURSSI
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Ke 17.30 - 20.45
Risto Esko  5.2.2020 - 15.4.2020
Tunteja 40
Kurssimaksu 75,00 €. 
Rannikkomerenkulun opetuksessa täydennetään saa-
ristomerenkulun opetuksessa saatuja tietoja. Opetuk-
seen sisältyy mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, 
sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. 
Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huvi-
veneenkuljettajan pätevyyskirjan saamiseen. Oppikir-
jana Veneilijän merenkulkuoppi II: kompassi, paikan 
määritys, sorto, virta, vuorovesi, navigoinnin elektroni-
set apuvälineet, sää, ulkomaanliikenne. Kirjat, kartat ja 
harpit hankitaan yhteishankintana kurssin alussa. Tut-
kinto pe 17.4.2020. Ei opetusta viikolla 10.

510403 MERI-VHF
KANSALAISOPISTO  La 10.00 - 17.00
Jarmo Pitkänen  Su 10.00 - 17.00
Tunteja 15  4.4.2020 - 5.4.2020
Kurssimaksu 40,00 €. 
SRC-tutkintoon valmentava kurssi. Kurssilla on olta-
va mukana Rannikkolaivurin radioliikenneopas. Sen 
voi tulostaa viestintäviraston kotisivuilta, tilata arki-
päivisin viestintävirastosta (hinta 15 €) tai sähköpos-
tiosoitteesta radiotaajuudet@fi cora.fi .uva. Kurssin 
päätyttyä on mahdollisuus tenttiin, jonka läpäisy oi-
keuttaa käyttämään Meri-VHF-puhelinta. Tentissä tulee 
myös olla tuore max 2 v vanha ja virheetön passiku-
va. Tentti ja lupakirja n. 90 €. https://www.viestintavi-
rasto.fi /attachments/Rannikkolaivurin__radioliikenne_
opas_2010.pdf

YLEISHYÖDYLLISET / AMMATTIA 
TÄYDENTÄVÄT KURSSIT

990406 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
KANSALAISOPISTO  Pe 17.00 - 21.00
Tuomas Lepistö   La - su 9.00 - 16.30
Tunteja 40  25.10.2019 - 3.11.2019
Kurssimaksu 150,00 €. 
Kurssi sisältää järjestyksenvalvoja, pelastustoimi /alku-
sammutus sekä hätäensiapu -koulutuksen. AS1 alku-
sammutuskortti, todistus ja koulutusmateriaalikansio 
sisältyvät kurssimaksuun

999510 RYHDY RYHMÄOHJAAJAKSI
KANSALAISOPISTO  To 17.30 - 19.00
Birgit Mylläri, Tarja Lipponen  12.9.2019 - 10.10.2019
ja Timo Marttala 
Tunteja 10
Kurssimaksu 20,00 €.

Koulutus antaa valmiuksia erityisesti poikien ja mies-
ten ryhmien käynnistämiseen. Saat taitoja ohjata har-
rastus- ja vertaisryhmiä. Perehdytään ryhmänohjauksen 
pelisääntöihin, osallistujien sekä ohjaajan rooleihin. 
Käsitellään mm. seuraavia teemoja: itsetuntemus, yk-
silöiden erilaisuuksia, kohtaaminen, kuunteleminen ja 
sukupuolisensitiivisyys. Soveltuu harrastus ja vertaistoi-
minnasta kiinnostuneille. Opiskelijat voivat saada kurs-
sin vapaasti valittaviin opintoihin.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS

990101 HYGIENIAPASSI A
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Ma 17.30 - 21.00
Eija Kanto  7.10.2019 - 7.10.2019
Tunteja 3
Kurssimaksu 45,00 €. 
Kurssilla suoritetaan hygieniaosaamistodistus eli hy-
gieniapassi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jot-
ka käsittelevät työssään tai vapaa-ajalla elintarvike-
huoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita. Koulutus sisältää hygieniaosaamista 
seitsemältä eri osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyr-
kytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygie-
nia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Hinta 
sisältää opetuksen, mallitestit, testin, hygieniapassin ja 
-todistuksen. Materiaali (10 e) maksetaan opettajalle 
käteisenä. Henkilöllisyystodistus mukaan.
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990102 HYGIENIAPASSI B
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Ma 17.30 - 21.00 
Eija Kanto  30.3.2020 - 30.3.2020
Tunteja 3
Kurssimaksu 45,00 €. 
Sama sisältö kuin 990101.

ENSIAPUKOULUTUS

990301 ENSIAPUKURSSI 1
KANSALAISOPISTO   La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen  Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16  21.9.2019 - 22.9.2019
Kurssimaksu 50,00 €. 
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskoh-
tauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavalli-
simmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön 
aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myr-
kytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin, joka on 
voimassa kolme vuotta.

990302 ENSIAPUKURSSI 2
KANSALAISOPISTO   La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen  Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16  5.10.2019 - 6.10.2019
Kurssimaksu 50,00 €. 
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen 
niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteis-
sa oleville henkilöille kuin haasteellisimmissa ensiapua 
vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Aut-
tamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäen-
siapu, vammamekanismin merkitys vamman synnyssä, 
pään- ja kasvojen vammat, vammojen ensiapu, louk-
kaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapuasennot, 
loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset, 
ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa, 
ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumi-
sissa sekä ryhmäkohtaiset erityisaiheet. EA2 -kurssille 
voi osallistua, kun EA1 -kurssin todistus on voimassa.

990303 HÄTÄENSIAPUKURSSI
KANSALAISOPISTO   Su 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen  15.9.2019
Tunteja 8
Kurssimaksu 25,00 €. 
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskoh-
tauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annet-
tava ensiapu (peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, 
verenkierron häiriötila), haavat, tavallisimmat sairaus-
kohtaukset ja palovammat. Tarvittaessa ryhmäkohtaisia 
muita aiheita / painotuksia.

VIITOTTU PUHE

990201 VIITOTTU PUHE ALKEET
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  Ke 17.00 - 18.30
Katja Jolma   4.9.2019 - 27.11.2019
Tunteja 48  8.1.2020 - 1.4.2020
Kurssimaksu 90,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Tavoitteena oppia n. 500 viittomaa, osata tuottaa itse 
viittomia sekä ymmärtää viittomia. Kurssi on tarkoitet-
tu kaikille viittomisesta kiinnostuneille. Kurssilla käyte-
tään viitotun puheen oppikirjaa, käydään yhdessä läpi 
kuvat ja sen jälkeen viitotaan lauseharjoituksia (opetta-
ja näyttää ensi viittomat). Materiaalia myös Kuurojen-
liiton ilmaismateriaali, pelit ja laulut. Ei opetusta viikoil-
la 42 ja 10.

990202 VIITOTUN PUHEEN JATKOKURSSI
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO  Ke 18.30 - 20.00
Katja Jolma   4.9.2019 - 20.11.2019
Tunteja 44  8.1.2020 - 25.3.2020
Kurssimaksu 84,00 €. Laskutetaan kahdessa erässä. 
Jatkokurssin tavoitteena on syventää jo opittua. Kurssi 
on tarkoitettu kaikille viittomisesta kiinnostuneille ja al-
keita osaaville. Kurssin jälkeen osataan paremmin kom-
munikoida esim. kuuron kanssa, auttaa tukiviittomilla 
esim. puhehäiriöisiä lapsia. Kurssilla käytetään edelleen 
viitotun puheen oppikirjaa. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

HUOM! Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat asiat 
(eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli) sekä eri maksutavat 

(Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline ja –setelit, epassi tms.) pitää selvittää 
opiston toimistossa, p. 050 597 1944, viimeistään kurssin käynnistyttyä.
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MUU KOULUTUS

990407 GREEN CARD -KURSSI ELI GOLFIN 
ALKEISKURSSI
MERI-LAPIN GOLFKLUBI  Ti 17.00 - 20.30
Jussi Huusko   Ke 17.00 - 20.30
Tunteja 13.8  Pe 17.00 - 20.30
Kurssimaksu 50,00 €.  20.8.2019 - 23.8.2019
Kurssi on tarkoitettu kaikille golfi n harrastamisessa 
kiinnostuneille ja aloittelijoille, joilla ei ole vielä green-
card’ia. Kurssilla opetellaan lajin perustaidot (puttaus, 
chippi-, pitchi-, bunkkeri- rauta- ja puumailalyönnit), 
yleisimmät säännöt ja sujuvaan pelaamiseen liittyvät 
ohjeet. Mailat ja pallot saa klubilta lainaan. Tämän jäl-
keen sinulla on oikeus pelata isolla eli oikealla kentällä.

990408 GEOKÄTKÖILYN ALKEET
KANSALAISOPISTO  La 10.00 - 14.00
Anu Rastas  7.9.2019 - 7.9.2019
Tunteja 5
Kurssimaksu: 35,00 €. 
Geokätköily on kaikenikäisille sopiva ulkoharrastus, 
jota on mahdollista harrastaa niin luonnon helmassa 
kuin kaupunkiympäristössäkin. Kätköily on eräänlaista 
nykyaikaista aarteenetsintää teknologiaa hyödyntäen. 
Geokätköilyn alkeet-kurssi on tarkoitettu kaikille kät-
köilystä kiinnostuneille tai vasta kätköilyn aloittaneille. 
Kurssilla saadaan kätköjen etsimiseen tarvittavat perus-
tiedot. Käymme myös etsimässä kurssipaikan läheisyy-
destä pari kätköä. Kurssilla tarvitset älypuhelimen.

MAKSUTTOMAT YLEISÖLUENNOT

990608 TORNION VALISTUSTALO - 
JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN HELMI
KANSALAISOPISTO   To 18.00 - 19.30
Minna Heljala   3.10.2019
Tunteja 2
Kurssimaksu 0,00 €.
Tornion valistustalo on toiminut kansalaisopiston koti-
pesänä syksystä 1949 lähtien. Luennolla kerrotaan Va-
listustalon rakennusvaiheista ja talon erityispiirteistä 
sekä tarkastellaan Valistustalon lähiympäristön kehitys-
tä eri vuosikymmenillä.

KANSALAISOPISTON 
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

990000 TUNTIOPETTAJIEN OPETTAJIENKOKOUS 
JA INFORMAATIOTILAISUUS
KANSALAISOPISTO   Ke 17.30 - 19.00
Tarja Hooli   21.8.2019
Tunteja 2
Kurssimaksu 0,00 €.  
Kansalaisopiston tuntiopettajien lukuvuoden avaus- 
ja ajantasaustilaisuus. Käsiteltäviä aiheita opistotyön 
käynnistymiseen liittyvien asioiden lisäksi ovat mm. 
tuntiopettajien täydennyskoulutuksen suunnittelemi-
nen ja opettajien verkkopohjaiseen kohtaamispaikkaan 
ja materiaalipankkiin tutustuminen.

990103 OPISTON HENKILÖSTÖN 
ENSIAPUKURSSI 1
KANSALAISOPISTO   La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen  Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16  24.8.2019 - 25.8.2019
Kurssimaksu 0,00 €.
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskoh-
tauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavalli-
simmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön 
aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myr-
kytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin, joka on 
voimassa kolme vuotta.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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TORNION LASTENKULTTUURIKESKUSHANKE OSANA LAPIN 
LASTENKULTTUURIVERKOSTOA (OKM)

Tornion lastenkulttuurikeskus -hankeen tavoitteena on kehittää lastenkulttuuria paikallisesti, alueellisesti sekä 
kansainvälisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden sekä Haaparannan kaupungin 
kanssa. Tornio panostaa taidekasvatukseen, koulun ja kulttuurin yhteistyön kehittämiseen kulttuuriopetus-suunni-
telmatyön avulla, museonäyttelyiden avaaminen lapsille työpajojen avulla ja museopedagogiikan keinoin. hanke 
kuuluu osana valtakunnallista Lasten kulttuurikeskus verkostoa.

Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Rovaniemi (koordinoi), 
Kemi, Tornio, Ranua, Inari, Kemijärvi ja Saamelaiskäräjät.

LÄHELLE IHMISTÄ – KOHTI TASA-ARVOISEMPIA PALVELUJA (OPH)

Hankkeen tarkoituksena on asiakaslähtöisyyden parantaminen eli käyttäjälähtöisten palve-
luiden kehittäminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana  Kemijärven kansalaisopis-
to ja Lapin Opistopiiri.

LAPIN OPET OPPIMASSA – KOHTI TASA-ARVOISEMPAA OSAAMISTA (OPH)

Hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluja ja kansalaisopistojen opettajien tvt-taitoja. 
Opistojen näkyvyyttä lisätään kehittämällä digitaalisuutta mm. verkossa toimivilla virtuaa-
lisilla näyttelyillä ja opiskelijoille myönnettävien digitaalisten osaamismerkkien muodossa.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopis-
to ja Lapin Opistopiiri.

 

TIKITTÄÄKÖ DIGI? – AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA 
DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMINEN (OPH)

Hankkeen tarkoituksena on tarjota aikuisille perustaitoja ja digitaalisia taitoja vahvistavaa 
koulutusta. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, 
antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Hankkeen 
tuella järjestettävät koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 
Lapista mukana on 10 kansalaisopistoa ja yksi kansanopisto. Hanketta koordinoi Tornion 
kansalaisopisto.

KEHITTÄMISHANKKEET
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TANSSI, LIIKU JA LOISTA!

Hankkeen tärkein tavoite on saada ihmiset kokemaan liikunnan iloa! Tanssiliikunnan perustana on luonnollinen lii-
ke, joka ei ole tiukasti sidottu mihinkään tanssitekniikkaan tai tanssin lajiin. Koska tanssi on kokeilevaa ja kivaa, se 
mahdollistaa onnistumisia ja hyvän olon tunteita. Hankkeessa innostetaan jokaista tanssimaan koko olemuksel-
laan. Tavoitteena on löytää tanssista tai muusta liikuntamuodosta jokaiselle sopiva laji, joka toimii henkisen, fyysi-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Toiminnalla tavoitellaan kaikille tasa-arvoisia ja saavutettavia matalan 
kynnyksen palveluja. Matalan kynnyksen tansseissa saa jokainen loistaa.

TOURI MIEHILLE –HANKE 2018-2020  ( ESR)
 
Työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut. Meri-Lapissa haasteeseen tar-
tutaan miestyöosaamisella ja miesten omalla toiminnalla. Hankkeessa mahdollistetaan eri-ikäisille miehille osallis-
tuminen oman hyvinvoinnin edistämiseen ja vertaistoiminnan kehittämiseen. Hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn 
edistymisen lisäksi kehitämme miesten ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa miesvertaisohjaaja- ja miesnäkökul-
maohjaajakoulutuksia. Sukupuolitietoisuus ja miestyöosaaminen kehittyvät kaikilla hankkeeseen osallistuvilla. Toi-
mintamallit ja koulutukset tulevat julkiseen käyttöön ja koulutuksia on mahdollista räätälöidä eri palveluntuotta-
jien tarpeisiin.   
 
Hanketta koordinoi Lapin AMK ja Tornion Kansalaisopisto ja Kivalo-opisto ovat toimijana mukana.
Lisätietoja: www.tourimiehille.fi    



ILMOITTAUTUMISET 
KURSSEILLE

Ilmoittautumiset kursseille maanantai 12.8.2019 klo 7.00 alkaen.
Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua

1. Netti-ilmoittautumiset HelleWi –ilmoittautumisjärjestelmään:
 https://www.opistopalvelut.fi /tornio/

2. Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. 
Tarkemmat ohjeet sivulla 5.

 • Netti-ilmoittautumiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä 
  sähköpostiosoite.

3. Puhelinilmoittautumiset puh. 040 770 5972, ma 12.8.2019 klo 7.00 lähtien, 
jonka jälkeen toimiston normaaleina aukioloaikoina.

 Opiston toimisto (Seminaarinkatu 14) on avoinna ma – to klo 9 – 16.

4. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset opiston toimistossa (Seminaarinkatu 14) 
edellä mainittuna toimiston aukioloaikana tai kuten opetusohjelmassa ko. kurssin 
kohdalla on mainittu.

Netti-ilmoittautumisjärjestelmä on helppokäyttöinen. Saat välittömästi tiedon saitko 
paikan valitsemillesi kursseille. 

Mikäli saat varapaikan, toimistosta otetaan yhteyttä jos paikka kurssille vapautuu. 
Kirjaston ja kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassin nettipisteissä avustetaan 
tarvittaessa ilmoittautumisessa.

TERVETULOA KURSSEILLE!
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