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REHTORIN KYNÄSTÄ
Valmistautumista juhlavuoteen, koronaan ja kehittämiseen
Tornio - Lapin vanhin kaupunki - täyttää 400 vuotta
vuonna 2021. Juhlavalmistelut ovat alkaneet jo hyvissä ajoin ja niissä on mukana myös kansalaisopisto.
Olemme valmistelleet juhlivalle kaupungillemme ja
sen asukkaille lahjaa, joka paljastetaan toukokuussa. Ennen toukokuun pääjuhlaa tapahtuu kuitenkin
jo jotain juhlavuoteen liittyvää. Asioita on hyvin valmisteltu, mutta vielä en halua paljastaa niistä tämän
enempää. Moni on varmasti jo huomannut, että Tornio on uusinut brändinsä. Tätä opinto-ohjelmaa silmäillessä huomaa, että myös me kansalaisopistossa noudatamme uuden brändin mukaista ulkoasua,
joka on raikas ja selkeä. Lisäksi olemme valmistelemassa opistollemme uutta logoa, joka otetaan käyttöön Tornion juhlavuotena.
Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen ja raskas.
Koronapandemia tuli ja mullisti maailmaa, niin myös
kansalaisopistoissa. Työtunteja ei laskettu ja selkänahkaa venytettiin moneen suuntaan. Meillä oli valtavasti töitä ja pohdittavaa, mutta kaikesta selvittiin.
Opettajamme ansaitsevat suuret kiitokset, miten
nopeasti ja vaativissa olosuhteissa lähiopetus muuttui etäopetukseksi. On selvää, että tässä on kehitettävääkin, päällimmäisenä kaikesta on kuitenkin hyvä
mieli. Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta opiskelijoiltamme, jotka ovat kiitollisia siitä, että
niin monet kurssit jatkuivat etänä kevätkauden loppuun. Haastavissakaan tilanteissa ei saa lamaantua
ja korona osoitti, että meidän on oltava valmiita uudistumaan, tarvittaessa hyvinkin reippaalla otteella.
Tulevaisuuden tie on edelleen haastava ja koronan

VISIO

Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu
vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

ARVOT

Asiakaslähtöisyys
Luovuus
Kestävä kehitys
Yhteistyökykyisyys
Laatu
Saavutettavuus
Tuloksellisuus
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vuoksi epävarma. Tämän vuoksi olemme valmistelleet uuden lukuvuoden kurssitarjontaa siten, että
tarvittaessa kurssi muuttuu ”lennosta” lähiopetuksesta etäopetukseksi ja nämä kurssit on opinto-ohjelmaan merkitty kuuloke-kuvakkeella.
Tornion kansalaisopisto tunnetaan paikallisesti,
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti kehittyvänä ja
kehittävänä oppilaitoksena, jolla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto. Olemme jo useita vuosia
toimineet isojen yhteistyöhankkeiden koordinoijana emmekä petä yhteisöämme myöskään tulevina
vuosina. Opetushallitus on jälleen myöntänyt meille
merkittäviä valtionavustuksia, joiden avulla pystymme edelleen kehittämään toimintaamme. Kehittämistyötä teemme yhteistyössä kansalaisopistoverkoston kanssa - arviointi- ja kehittämistyömme on
suunnitelmallista ja jatkuvaa. Tällä tavalla pyrimme varmistamaan, että kansalaisopistopalvelumme
ovat jatkossakin laadukkaita ja kuntalaisten tarpeita vastaavia.
Tornion kansalaisopisto toivottaa entiset ja uudet
opiskelijat tervetulleiksi kaikille avoimien opintojen,
harrastusten ja elämysten pariin. Astu sisään vireään
ja vetovoimaiseen opistoomme!

Tarja Hooli
rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia
ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen
oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo.
Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, kansalaisvalmiuksien opetus sekä maksullinen palvelutoiminta tukevat opiskelijoiden ammatillisia ja
jatko-opintovalmiuksia sekä työllistymistä.

ILMOITTAUTUMISET,
PERUMISET JA LASKUTUKSET
-

Ilmoittautua voi koko lukuvuoden ajan 10.8.2020
klo 7.00 alkaen joko netissä ympäri vuorokauden
tai toimiston aukioloaikoina (ma – to klo 9 – 16).

-

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan
koko kurssimaksun, vaikka kurssimaksu olisi
jaettu kahteen erään (syksy/kevät).

-

-

-

Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä soittamalla toimistoaikaan p. 040 770 5972 tai käymällä opiston toimistossa viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin alkua. Muussa tapauksessa
perimme koko kurssimaksun. Huomautuslaskuun
lisätään 5 €. Kurssimaksu on perintäkelpoinen.
Jos opiskelija keskeyttää kurssin tai ilmoittautumisestaan huolimatta ei saavu tunnille, kurssimaksuja ei palauteta eikä alenneta. Keskeyttämisestä ja poisjäämisestä on ilmoitettava
välittömästi opiston toimistoon.
Jos opiskelija keskeyttää kurssin siirtyäkseen
toiseen ryhmään, siitä on ilmoitettava välittömästi opiston toimistoon (ei ainoastaan opettajalle), jotta aiheettomilta laskutuksilta vältytään.
Opisto voi perua kurssin kolme arkipäivää ennen
kurssin alkua, mikäli osallistujamäärä jää alle minimin.
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista
syistä johtuvista kurssien muutoksista ja peruuntumisista (force majeur).

ALENNUKSET JA OPINTOSETELIT
Kaikki kurssimaksujen alennuksiin oikeuttavat
asiat (Smartumsaldo ja -setelit, TykyOnline ja –setelit, eläkeläisalennukset, työttömän opintoseteli, epassi tms.) pitää selvittää opiston toimistossa,
p. 050 597 1944 viim. kurssin käynnistyttyä, jotta aiheettomilta laskutuksilta ja hyvityksiltä vältytään.
Torniolaisten työttömien opintoseteli arvoltaan 50
€ / henkilö on saatavissa opiston toimistosta niin
kauan kuin Tornion kaupungin henkilöstöjaoston
myöntämää rahoitusta riittää.
Opintosetelityyppisellä rahoituksella alennetaan
eläkeläisten, yli 63-vuotiaiden ja maahanmuuttajien kurssimaksuja laskutuksen yhteydessä 20
%, yksi alennuskurssi / henkilö. Alle 63-vuotiaiden eläkeläisten on esitettävä eläkeläiskortti toimistossa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen
alennuksen saamiseksi.
Kaikukortti oikeuttaa kortin haltijan maksuttomiin
vapavalintaisiin kursseihin. Kaikukortti ei koske Taiteen perusopetuksen (TPO) kursseja. Kaikukortti on esitettävä opiston toimistossa ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelija-alennusta myönnetään 20 % kurssimaksusta, yksi alennuskurssi / henkilö. Alennuksen saamiseksi tulee esittää opiskelijakortti toimistossa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.
Sisarusalennus 20 % kunkin sisaruksen yhdestä
kurssimaksusta, jos vähintään kolme alle 18-vuotiasta samassa taloudessa asuvaa sisarusta opiskelee kursseilla.

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

-

Ilmoittautumislomake avautuu sinulle kun olet
valinnut kurssin. Ilmoittautuminen tehdään opiskelijan nimellä. Täytä kaikki kohdat huolellisesti.
Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi sähköpostiisi. Jos vahvistusta ei tule, palaa ilmoittautumislomakkeeseen
(edellinen sivu) ja paina Lähetä -painiketta uudelleen. Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua
varapaikalle.

-

Ilmoittautuessasi voit valita verkkomaksun tai
laskun. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen

-

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan koko
kurssimaksun, vaikka kurssimaksu olisi jaettu
kahteen erään, (syksy/kevät)

-

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Opistosta otetaan yhteyttä vain kurssia
koskevissa muutoksissa tai varasijojen vapautuessa puhelimitse, tekstiviestein tai sähköpostitse. Tarkista, että henkilötiedoissasi on myös matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

OPETUKSEN JA
TAPAHTUMIEN AJOITUS
Syyslukukauden opetustoiminta käynnistyy viikolla
36 ja päättyy viikolla 51. Koulujen syysloman aikaan
12. - 16.10. ei järjestetä opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajan kanssa ole toisin sovittu.
Kevätlukukauden opetustoiminta viikolla 2 ja päättyy viikolla 21. Koulujen talviloman aikaan, 8. – 12.3.
sekä juhlapyhien aikaan ei ole opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajan kanssa ole toisin sovittu.

TIEDOTUS
Kansalaisopiston uusista kursseista, luennoista, opetusohjelman muutoksista ja muusta toiminnasta tiedotetaan 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/tornio/tornionkansalaisopisto
sekä Facebookissa. Kerromme toiminnastamme
myös Instagramissa ja Twitterissä.
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Yksittäisen, alkaneen kurssin osalta opettaja sopii
mahdollisista muutoksista oppilaidensa kanssa ja
tiedottaa niistä vähintään viikkoa aikaisemmin myös
poissaolleille opiskelijoille, lasten vanhemmille ja
opiston toimistoon p. 040 770 5972.

TODISTUKSET
-

-

-

Opiston toimistosta voi tilata osallistumistodistuksen huomioiden n. 1 – 2 viikon toimitusajan.
Tarvittaessa opettajat hoitavat todistusten tilauksen ja jakelun keskitetysti ennen kurssin päättymistä. Yhtä lukuvuotta vanhemmista todistuksista peritään 10 € toimitusmaksu.
Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao.
oppilaitoksessa 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
Torniossa asuvat opiston opiskelijat kuuluvat Tornion kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin, joka
koskee vain opetustunteja. Tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan lisäksi oma
vakuutus. Opettaja vastaa kurssinsa tilojen ja laitteiden valvonnasta sekä työvälineiden käytön opastuksesta.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA
Kansalaisopisto toimii elämänlaatulautakunnan alaisuudessa yhdessä kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjaston sekä museoiden kanssa. Lautakunnan jäsenet yhteystietoineen löytyvät kaupungin
nettisivuilta.

OPISTOLAISYHDISTYS
Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija voi halutessaan osallistua opistolaisyhdistys ry:n toimintaan
ja liittyä jäseneksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus
osallistua opistolaisyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, tulevan mukaan opistotyön tukemiseen
ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tarkempia
tietoja puheenjohtaja Arja Jaakolta p. 040 669 4848
(email: arja.jaako@tornio.fi), opiston ilmoitustaululta
ja lehti-ilmoituksista.

OPINTO-OHJELMAN
LYHENTEET JA TERMIT
t = opetustunti (45 min)
ov = opintoviikko, n. 38 opetustuntia (esim. peruskoulun ja lukion / toisen asteen valinnaisaineiksi soveltuvien tms. korvaavien kurssien kohdalla)
sl = syyslukukausi, kl = kevätlukukausi (myös kesäkurssit)
jtvk = opetusta joka toinen viikko
A, B tai C = samantasoinen rinnakkaisryhmä
I, II, III jne = opetusryhmän taso / lukuvuosi / luokka (lk)
YKI = kansainvälisen vertailukelpoisuuden mahdollistava yleinen kielitaitotutkinto johon ko. kielten opiskelijat voivat osallistua määrätyissä oppilaitoksissa.
val = soveltuu mm. toisen asteen valinnaiskurssiksi tai korvaavaksi kurssiksi, josta opiskelija itse neuvottelee korvaavuuden oman oppilaitoksen kanssa.
= verkko-/tai monimuotokurssi
= oppimisympäristö, jota kurssilla hyödynnetään
= kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, mikäli
koronapandemia estää lähiopetuksen

TOISEN ASTEEN KORVAAVIA-/
VALINNAISAINEITA
Tornion kansalaisopistossa on valmistettu lukion
ym. toisen asteen oppilaitosten kanssa opetussuunnitelman kuvauksia kieliin. Opiskelijat sopivat kurssin
korvaavuudesta koulunsa rehtorin kanssa. Tornion
yhteislyseon lukion oppilaille kurssit ovat maksuttomia.
Tarkempia tietoja yksikön opetusohjelmasta
(val-merkintä) ja päätoimisilta opettajilta..
VALINNAISAINEIDEN KURSSITARJOTIN
Kielet
In the Picture, abikurssi

1 ov / 2 op

Ingen Panik, abikurssi

1 ov / 2 op

Govorim po-russki!
venäjän suullinen kurssi

1,5 ov / 3 op

TIETOTURVA
Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietoturva-asetusta. Tietosuojaseloste löytyy kotisivulta
sekä opistolta.
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KIELET
Vastuuhenkilö: 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 vertailukelpoisuuden 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 tietylle erikoisalalle tai kielen osa-alueelle, ne on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle tai niissä sovelletaan erityistä opetusmenetelmää.
Verkkokurssit pidetään Adobe Connect -verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietokoneellasi tai tabletlaitteellasi (Android tai iOS). Ohjeet Adobe Connect -sovelluksen asentamiseksi ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta ennen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi
myös sähköpostiosoitteesi.
- kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, mikäli koronatilanne estää lähiopetuksen

SUOMI
120101 Suomea ulkomaalaisille Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ti 16.30 - 18.00
Tarja Teixeira		
8.9. - 8.12.2020
Tunteja 26
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: No niin! 1.
Suomen kieltä ja tapakulttuuria sekä suomen
opintonsa vasta aloittaville että suomea jo jonkin
verran osaaville. Sisältöalueina arjen kielenkäyttö
tilanteita. Ei opetusta viikolla 42. HUOM! Ensimmäinen kokoontumiskerta lähiopetuksessa.

ENGLANTI
120301 Englanti I jatko
Kansalaisopisto 		
To 19.00 - 20.30
Tarja Laakso
3.9. - 3.12.2020
Tunteja 54		
7.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Destinations 1, osiosta 7. YKI 1
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia painottaen. Sisältöalueina arkipäivän kielenkäyttötilanteita
mm. ruoka, sää ja ympäristö sekä liikkuminen ja nähtävyydet. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.

120302 Englanti II jatko
Kansalaisopisto 		
Ti 19.00 - 20.30
1.9. - 1.12.2020
Tarja Laakso
Tunteja 54		
12.1. - 20.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Destinations 2, osiosta 7. YKI 2
Kielen perusteita kommunikaatiovalmiuksia painottaen englantia n. 3 v opiskelleille. Sisältöalueina
matkailun ja arkipäivän kielenkäyttötilanteita mm.
terveys, ammatit ja työelämä sekä lomailu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
120303 English for Work and Leisure jatko
Kansalaisopisto 		
To 17.30 - 19.00
Tarja Laakso
3.9. - 3.12.2020
Tunteja 54		
7.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: @Work, English for Work and
Leisure, osiosta 5.
Käytännönläheinen englannin perusrakenteita ja
-sanastoa kertaava kurssi työhön ja vapaa-aikaan.
Kurssin teemana on englanti kansainvälisenä kielenä ja sisältöalueina mm. suomalainen juhannus
ja mökkeily, harrastukset ja työelämä, matkustaminen ja Lapin luonto, ravintolassa ruokaileminen sekä
nähtävyydet. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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120304 Passport to Finland jatko
Kansalaisopisto		
Ke 15.30 - 17.00
2.9. - 2.12.2020
Tarja Laakso
Tunteja 54		
13.1. - 21.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Pat and Polly,
Passport to Finland, osiosta 5.
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä,
sanavarastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kieltä muutaman vuoden
opiskelleille. Kurssin teemana on Suomi ja suomalaisuus englantilaisin silmin nähtynä ja sisältöalueina mm. kotiaskareet, ruokakulttuuri ja nähtävyydet.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120308 Let’s Talk!
Kansalaisopisto		
Ke 19.00 - 21.00
2.9. - 2.12.2020
Tarja Laakso
Tunteja 67,50		
13.1. - 21.4.2021
Kurssimaksu: 80,00 €
Oppimateriaali: Way Ahead, English for Advanced
Conversation Classes, osiosta 1.
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä englannin kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Sisältöalueina mm. aistit ja havainnointi, hyvinvointi ja ihmissuhteet, ruoka ja ravitsemus, työn ja yksityiselämän
yhteensovittaminen, luonto ja ympäristö, asioiden ja
ilmiöiden kuvailu sekä pintamuoti vs. kestävä kulutus. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120305 At Home in England
Kansalaisopisto		
Ke 17.00 - 19.00
Tarja Laakso
2.9. - 2.12.2020
Tunteja 67,50		
13.1. - 21.4.2021
Kurssimaksu: 80,00 €
Oppimateriaali: Pat and Polly 2,
Five years on, osiosta 1.
Käytännönläheinen suullista kielitaitoa kehittävä,
sanavarastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Kurssin teemana on Englanti ja englantilainen
arki ja sisältöalueina mm. perhe-elämä, asuminen ja
terveys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120309 Englantia rakentavasti Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ke 17.30 - 19.00
Tarja Ylipiessa
2.9. - 2.12.2020
Tunteja 26
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: English United Oral Course 8.
Englannin rakenteiden kertaamiseen ja kielioppitaitojen syventämiseen soveltuva kurssi kieltä useamman vuoden opiskelleille. Kurssi sopii hyvin sekä aikuisopiskelijoille että toisella asteella ja
myös AMK:ssa opiskeleville. Ei opetusta viikolla 42.
HUOM! Ensimmäinen kokoontumiskerta lähiopetuksessa.

120306 Catching Up
Kansalaisopisto 		
Ma 19.30 - 21.00
Tarja Laakso
31.8. - 30.11.2020
Tunteja 54		
11.1. - 26.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Catching Up, osiosta 1.
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöalueina mm.
perhe ja koti, harrastukset, terveys ja tunteet, ruoka sekä taide ja kulttuuri. Ei opetusta viikoilla 42, 10
ja 14.

120310 In the Picture Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ma-Pe 12.45 - 16.00
Heidi Huhta
7.6. - 18.6.2021
Tunteja 38
Kurssimaksu: 70,00 €
1 ov/2 op, val
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali.
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava englannin
kurssi lukiolaisille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja
luetun ymmärtämistä sekä kirjoitelmien tekoa, kerrataan rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan suullista ilmaisua Ilm. 31.5. mennessä.
TYL:n opiskelijoille kurssi on maksuton.

120307 Catching Up jatko
Kansalaisopisto		
Ma 17.30 - 19.30
Tarja Laakso
31.8. - 30.11.2020
Tunteja 67,50		
11.1. - 26.4.2021
Kurssimaksu: 80,00 €
Oppimateriaali: Catching Up, osiosta 11.
Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa laajentava ja keskeisiä rakenteita vahvistava englannin kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöalueina mm.
työelämä, matkailu, small talk ja huumori, ostokäyttäytyminen, ulkona syöminen, media ja uutiskieli, ilmasto ja ympäristökysymykset sekä yhteiskunta ja
politiikka. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.

8

ESPANJA
120701 Espanja I
Kansalaisopisto		
Ke 17.00 - 18.30
Marja Alaperä
2.9. - 9.12.2020
Tunteja 52		
27.1. - 28.4.2021
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 42, 46 ja 10.

120702 Espanja I jatko
Kansalaisopisto		
Ke 18.30 - 20.00
2.9. - 9.12.2020
Marja Alaperä
Tunteja 52		
27.1. - 28.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Ventana 1, osiosta 5. YKI 1
Oletko opiskellut espanjaa n. vuoden? Tule parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. Opit mm. selviytymään kaupungilla, tilaamaan ravintolassa, varaamaan hotellia,
toimimaan erilaisissa tilanteissa sekä kertomaan
säästä ja ilmaisemaan mielipiteitä. Ei opetusta viikoilla 42, 46 ja 10.
120703 Espanja II
Kansalaisopisto		
Ma 19.00 - 20.30
Marja Alaperä
31.8. - 7.12.2020
Tunteja 50		
25.1. - 26.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Buenas Migas, osiot 11-12. YKI 2
Ventana 2, osiosta 1.
Oletko opiskellut espanjaa n. 2 vuotta? Tule parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. Opit mm. puhumaan terveydestä ja kertomaan voinnistasi, kokemuksistasi sekä
mielipiteistäsi. Ei opetusta viikoilla 42, 46, 10 ja 14.
120704 Espanja II jatko
Kansalaisopisto		
Ti 18.30 - 20.00
Marja Alaperä
1.9. - 8.12.2020
Tunteja 52		
26.1. - 27.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Ventana 2, osiosta 6. YKI 2
Oletko opiskellut espanjaa n. 3 vuotta? Tule parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin. Opit mm. käyttämään uutta
monipuolista sanastoa ja kielen rakenteita, joita tarvitset puhuessasi puhelimessa, asioidessasi vaateliikkeissä, kommunikoidessasi juhlatilanteissa, pyytäessäsi palveluksia sekä kertoessasi menneestä. Ei
opetusta viikoilla 42, 46 ja 10.
120705 Espanja III
Kansalaisopisto		
Ma 17.30 - 19.00
Marja Alaperä
31.8. - 7.12.2020
Tunteja 50		
25.1. - 26.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Ventana 2, osio 8. YKI 2/3
Ventana 3, osiosta 1.
Oletko opiskellut espanjaa n. 4 vuotta? Tule parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan
tutustumistasi kulttuuriin. Opit käyttämään uutta
monipuolista sanastoa mm. matkustamisesta, elokuvista, kirjallisuudesta ja musiikista puhuttaessa
sekä kertoessasi elämänvaiheistasi. Ei opetusta viikoilla 42, 46, 10 ja 14.

120706 Espanja IV
Kansalaisopisto
Ti 17.00 - 18.30
Marja Alaperä,
1.9. - 8.12.2020
Tunteja 52			
26.1. - 27.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Ventana 3, osiosta 6. YKI 3/4
Oletko opiskellut espanjaa useita vuosia? Tule syventämään oppimaasi, parantamaan kommunikointivalmiuksiasi ja jatkamaan tutustumistasi kulttuuriin.
Kurssilla kerrataan mm. menneen ajan aikamuodot
ja kartutetaan sanavarastoa. Pääpaino suullisessa ilmaisussa ja kielen ymmärtämisessä. Sisältöalueina
mm. matkakertomukset, ruokakulttuuri ja ihmissuhteet. Ei opetusta viikoilla 42, 46 ja 10.
120707 Espanjaa kaunokirjallisesti Verkkokurssi
Verkkoluokka
Su 16.00 - 17.30
Marja Alaperä
30.8. - 29.11.2020
Tunteja 24
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: Olly Richards: Short stories in Spanish
for Beginners 1.
Oppikirjan voit tilata esim. Adlibriksestä.
Tule lukemaan helppoja kertomuksia huviksi ja hyödyksi sekä oppimaan espanjaa hauskalla tavalla ja
parantamaan tekstinlukutaitoasi. Ei opetusta viikoilla 42 ja 46.
120708 Lukumatkalla maailmalla Verkkokurssi
Verkkoluokka
Su 16.00 - 17.30
Marja Alaperä
24.1. - 25.4.2021
Tunteja 24
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: Juan Prada: Myrsky.
Muu kirjallisuus sovitaan kurssin aikana.
Haluatko tutustua vieraisiin kulttuureihin maailmaa
nähneiden kirjailijoiden silmin? Tule mukaan lukumatkalle Espanjaan ja Latinalaiseen Amerikkaan
käännöskirjallisuuden kautta. Teokset luetaan ja
niistä keskustellaan suomeksi. Ei opetusta viikoilla
10 ja 13.
120710 Espanjaa rakentavasti Verkkokurssi
Verkkoluokka
To 17.30 - 19.00
Tarja Ylipiessa
3.9. - 3.12.2020
Tunteja 26
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: Acierto.
Espanjan rakenteiden kertaamiseen ja kielioppitaitojen syventämiseen soveltuva kurssi kieltä useamman vuoden opiskelleille. Kurssi sopii hyvin sekä
aikuisopiskelijoille että toisella asteella ja myös
AMK:ssa opiskeleville. Ei opetusta viikolla 42. HUOM!
Ensimmäinen kokoontumiskerta lähiopetuksessa.
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HEPREA
120901 Nykyheprean jatko (OH8) Verkkokurssi
Verkkoluokka
To 18.45- 20.00
Juha Muukkonen		
3.9. - 17.12.2020
Tunteja 55		
7.1. - 3.6.2021
Kurssimaksu: 80,00 €
Oppimateriaali: Lyytikäinen & Gamzu: Opi hepreaa,
alk. kpl 8.
Ei opetusta 22.10., 11.3., 1.4., 29.4. ja 13.5. Baruch haba!
120902 Heprean nominit (M2/H3) Verkkokurssi
Verkkoluokka
Pe 18.45 - 20.00
Juha Muukkonen		
25.9. - 18.12.2020
Tunteja 50		
8.1. - 28.5.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Lehtoranta (ent. Tainio): Mesila 2.
Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä
hepreaa, alk. kpl 3.
Sekä nykyheprean että klassisen heprean opiskelijoille. Ei opetusta 23.10., 12.3., 2.4. ja 30.4. Baruch
haba!
120903 Heprean verbit (H14) Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ma 20.15 - 21.30
Juha Muukkonen		
31.8. - 14.12.2020
Tunteja 55		
11.1. - 31.5.2021
Kurssimaksu: 80,00 €
Oppimateriaali: Aejmelaeus et al.: Ihan täyttä
hepreaa, alk. kpl 14.
Sekä klassisen heprean että nykyheprean opiskelijoille. Ei opetusta 19.10., 8.3., 5.4. ja 26.4. Baruch haba!

120803 Italia IV/VII jatko
Kansalaisopisto		
Pe 16.30 - 19.00
4.9. - 3.12.2020
Marina Tosi
Tunteja 42		
15.1. - 23.4.2021
Kurssimaksu: 66,00 €
jtvk
Oppimateriaali: Bellavista 1, osiosta 11. YKI 2
Bellavista 2, osiosta 9. YKI 3
IV: Käytännönläheinen sanastoa kartuttava ja perusrakenteiden hallintaa vahvistava italian kurssi kieltä
n. 3 v opiskelleille. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.
VII jatko: Suullista kielitaitoa kehittävä, sanavarastoa
laajentava ja rakenteiden hallintaa syventävä italian
kurssi kieltä n. 5 v opiskelleille. Ei opetusta viikoilla
42, 10 ja 13.

JAPANI
122901 Japanin kieltä ja kulttuuria
Kansalaisopisto		
Pe 16.30 - 19.00
Naoko Söderström		
La 10.00 - 12.30
Tunteja 18
Kurssimaksu: 50,00 €
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali.
Tule oppimaan kommunikoimaan japaniksi matkustaessasi Japanissa tai törmätessäsi japanilaisiin
matkailijoihin Suomessa. Sisältöalueina matkailussa tarvittavia kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteita sekä tapakulttuuria. Kurssi sopii sekä japania jo
opiskelleille että uusille opiskelijoille. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Kurssi kokoontuu kolmena viikonloppuna pe-la syys-marraskuussa, 1 viikonloppu/kuukausi. Kurssiviikonloppujen ajankohta
selviää elokuussa.

ITALIA
120801 Italia I
Kansalaisopisto		
Pe 14.15 - 16.30
4.9. - 3.12.2020
Marina Tosi
Tunteja 42		
15.1. - 23.4.2021
Kurssimaksu: 66,00 €
jtvk
Oppimateriaali: Bellavista 1, osiosta 1. YKI 1
Kielen perusrakenteita ja -sanastoa sekä italialaista
kulttuuria kommunikointivalmiuksia painottaen. Sisältöalueina arkielämän ja matkailun kielenkäyttötilanteita. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.

Ethän tule flunssaisena kurssille.
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KREIKKA
120908 Uuden testamentin kreikan alkeet (K1)
Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ke 20.15 - 21.30
Juha Muukkonen		
7.10. - 9.12.2020
Tunteja 40		
13.1. - 12.5.2021
Kurssimaksu: 66,00 €
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan.
Ei opetusta 21.10., 10.3., 31.3. ja 28.4. Tapaamisiin
verkkoluokassa!
120909 Uuden testamentin kreikan jatko (K9)
Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ke 17.10 - 18.25
Juha Muukkonen		
16.9. - 9.12.2020
Tunteja 50		
13.1. - 2.6.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan, alk. kpl 9.
Ei opetusta 21.10., 10.3., 31.3. ja 28.4. Tapaamisiin
verkkoluokassa!

PORTUGALI
121100 Portugali I Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ke 17.30 - 19.00
Tarja Teixeira		
9.9. - 9.12.2020
Tunteja 52		
13.1. - 14.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Descobertas 1. YKI 1
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen. Sisältöalueina Portugalin kulttuuri, historia, taide ja yhteiskunta. Kurssi sopii sekä portugalin opintonsa aloittaville että kielen ruostuneita perustaitoja
kertaaville. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. HUOM! Ensimmäinen kokoontumiskerta lähiopetuksessa.

RANSKA
120501 Ranska I
Kansalaisopisto		
Ti 17.30 - 19.00
1.9. - 1.12.2020
Tarja Ylipiessa
Tunteja 52		
12.1. - 13.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: C’est parfait! 1. YKI 1
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen. Oppikirjassa tutustutaan nizzalaiseen perhehotelliin ja sen työntekijöihin. Oppituntien painopiste on arkikielen tilanteissa ja sanastossa johdattaen
samalla myös ranskalaiseen kulttuuriin. Kielioppi on
integroitu kappaleisiin ja ääntämistä harjoitellaan
johdonmukaisesti. Kurssi sopii sekä ranskan opintonsa aloittaville että kielen ruostuneita perustaitoja
kertaaville. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

RUOTSI
120201 Lätt som en plätt!
Kansalaisopisto		
Ma 17.00 - 18.30
Monika Saapunki
31.8. - 30.11.2020,
Tunteja 52		
11.1. - 19.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Häng med! 1 tai Häng med! 2
Oppikirja valitaan kurssin alkaessa.
Helppoja keskusteluja ja kuunteluita ruotsia jonkin verran osaaville. Sisältöalueina mm. perhe, lähiympäristö, matkustaminen, asuminen ja ruotsalainen ruokakulttuuri. Kurssiin sisältyy opintokäyntejä
Ruotsin puolella. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.

120202 Snacka svenska!
Kansalaisopisto		
Ma 18.30 - 20.00
Monika Saapunki
31.8. - 30.11.2020
Tunteja 52		
11.1. - 19.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Språkguiden ja verkkomateriaali.
Suullista ruotsin kielen taitoa ylläpitävä ja aktivoiva
kurssi kielen perusteet jo hallitseville. Sisältöalueina mm. arkipäivän puhetilanteet ja työelämän dialogit sekä kulttuuri ja elämäntavat. Kurssiin sisältyy
opintokäyntejä Ruotsin puolella. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.
120203 Ingen Panik Verkkokurssi
Verkkoluokka
Ma-Pe 9.00 - 12.15
Heidi Huhta		
7.6. - 18.6.2021
Tunteja 38
Kurssimaksu: 70,00 €
1 ov/2 op, val
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali.
Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentava ruotsin kurssi
lukiolaisille. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja luetun
ymmärtämistä sekä kirjoitelmien tekoa, kerrataan
rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan suullista ilmaisua. Ilm. 31.5. mennessä. TYL:n
opiskelijoille kurssi on maksuton.

SAAME
121801 Saame - kolmas kotimainen
Kansalaisopisto 		
To 17.30 - 19.00
10.9. - 3.12.2020
Siiri Magga-Miettunen
Tunteja 50		
7.1. - 25.3.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Cealkke dearvvuodaid
Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin kurssi sekä kieltä jo opiskelleille että uusille opiskelijoille. Koska
pohjoissaamea käytetään myös Pohjois-Ruotsissa
ja Pohjois-Norjassa, kurssi sopii sekä Pohjoiskalotin
alueella matkaileville että työskenteleville. Kurssilla kartutetaan sanastoa ja rakenteita, syvennetään
kulttuuritietämystä sekä aktivoidaan ja kehitetään
keskustelutaitoa.

Kurssin alkamisesta ei lähetetä
erillistä ilmoitusta.
Opistosta otetaan yhteyttä vain
kurssia koskevissa muutoksissa
tai varasijojen vapautuessa.
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120401 Hallo III jatko
Kansalaisopisto		
Ti 17.30 - 9.00
Tarja Laakso
1.9. - 1.12.2020
Tunteja 54		
12.1. - 20.4.2021
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Hallo! 3, osiosta 4. YKI 3
Käytännönläheinen saksan kurssi kieltä vähintään
5 v opiskelleille. Kurssin punaisena lankana on vapaa-ajan matkailu saksankielisessä Euroopassa ja
sisältöalueina mm. maat ja kansallisuudet, luonto ja
ympäristö, taide ja kulttuuri, terveelliset elämäntavat sekä omasta, Suomen ja Saksan historiasta kertominen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

120603 Govorim po-russki!
Kansalaisopisto		
Ti 19.00 - 20.30
Ljudmila Juustovaara
1.9. - 1.12.2020
Tunteja 52		
12.1. - 13.4.2021
Kurssimaksu: 82,00 €
1,5 ov/3 op, val
Oppimateriaali: Monistemateriaali.
Puhevalmiutta ja keskustelutaitoa kehittävä venäjän kurssi kieltä jo pitkään harrastaneille. Kurssilla
laajennetaan nykyvenäjän sanavarastoa mm. sanomalehtiartikkelien, Venäjän historiallisten tarinoiden
sekä mielenkiintoisten henkilöiden kautta ja kerrataan keskeisimpiä rakenteita. Oppimateriaali sisältyy
kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. TYL:n
opiskelijoille kurssi on maksuton.

VENÄJÄ

VIITOTTU PUHE

120601 Venäjää intensiivisesti
Kansalaisopisto		
Ke 17.00 - 20.15
Tuija Rantamaa
2.9. - 2.12.2020
Tunteja 52
Kurssimaksu: 72,00 €
Oppimateriaali: Ponjatno! 1, osiot 1 ja 2.
Kielen perusteita kommunikointivalmiuksia painottaen. Nopeasti etenevä verkkokurssi aloittelijoille
tai kieltä alusta kertaaville. Sisältöalueina mm. itsestä, perheestä ja matkustamisesta kertominen sekä
asiointi kahvilassa ja ravintolassa. Vastaa lukio B3 venäjän kursseja 1 ja 2. Ei opetusta viikolla 42.

990201 Viitotun puheen alkeet
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Katja Jolma		
Ke 17.00 - 18.30
Tunteja 48		
9.9. - 2.12.2020
Kurssimaksu: 90,00 €
13.1. - 7.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tavoitteena oppia n. 500 viittomaa, osata tuottaa
itse viittomia sekä ymmärtää viittomia. Kurssi on tarkoitettu kaikille viittomisesta kiinnostuneille. Kurssilla käytetään viitotun puheen oppikirjaa, käydään
yhdessä läpi kuvat ja sen jälkeen viitotaan lauseharjoituksia (opettaja näyttää ensi viittomat). Materiaalina myös Kuurojen Liiton ilmaismateriaali, pelit ja
laulut. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

SAKSA

120602 Venäjä VII
Kansalaisopisto		
Ti 17.30 - 19.00
Ljudmila Juustovaara
1.9. - 1.12.2020
Tunteja 52		
12.1. - 13.4.2021
Kurssimaksu: 82,00 €
Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali. YKI 4
Sanavarastoa kartuttava ja puhekieltä kehittävä venäjän kurssi kieltä 7-10 v opiskelleille. Kurssirunkona Venäjällä käytettävä ulkomaalaisille suunnattu
venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin oppikirja. Sisältöalueina arkielämän kielenkäyttötilanteita. Oppimateriaali sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

990202 Viitotun puheen jatkokurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Katja Jolma		
Ke 18.30 - 20.00
Tunteja 44		
9.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 84,00 €
13.1. - 31.3.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Jatkokurssin tavoitteena on syventää jo opittua.
Kurssi on tarkoitettu kaikille viittomisesta kiinnostuneille ja alkeita osaaville. Kurssin jälkeen osataan
paremmin kommunikoida 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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KÄDENTAIDOT
Vastuuhenkilö: Birgit Kadenius on tavattavissa työkauden aikana ma-to klo 9-16 kansalaisopistolla.
Kädentaitokursseja järjestetään eri puolilla kaupunkia useissa eri toimipaikoissa. Kursseja järjestetään myös
viikonlopun kestävinä lyhytkursseina.
- kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, mikäli koronatilanne estää lähiopetuksen

TEKSTIILITYÖ JA OMPELU
114201 Käsityöpaja aikuisille päiväryhmä
Kansalaisopisto		
Ti 15.00 - 17.15
Pia Turunen
1.9. - 24.11.2020
Tunteja 75		
26.1. - 27.4.2021
Kurssimaksu: 106,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä
Opiskelijat toteuttavat itselle mieluisia käsityötuotteita vaateompelusta korjausompeluihin, perinnekirjontoihin, neulontaan ja virkkaukseen. Käsityöpajaan ovat tervetulleita niin aiemmin kurssilla olleet,
kuin myös uudet opiskelijat! Ei opetusta viikoilla 42
ja 10.
114202 Ompelumaanantait
Kansalaisopisto		
Ma 17.30 - 20.30
Pia Turunen
7.9. - 30.11.2020
Tunteja 56		
1.2. - 26.4.2021
Kurssimaksu: 84,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä
Ommellaan itselle mieluisia projekteja lasten- ja aikuisten vaatteista sisustustuotteisiin ym. Tervetulleita niin ”koulukäsityöpohjalta” ompelevat, kuin
ompeluaikaa ja tukea kaipaavat konkarit. Omat materiaalit mukaan. Kaavoja opettajalta. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.
114203 Kankaasta vaatteeksi
Kansalaisopisto		
To 17.15 - 21.00
Satu-Minna Röyttä		
10.9. - 19.11.2020
Tunteja 60		
21.1. - 15.4.2021
Kurssimaksu: 90,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä
Kurssilla valmistetaan yksilöllinen, istuva vaate opiskelijan tarpeisiin. Kurssilla opetellaan lukemaan ja
käyttämään valmiskaavoja uusien vaatteiden valmistuksessa. Tutustumme miten muotolaskos, leikkaussauma ja rypyttäminen vaikuttavat vaatteen
istuvuuteen. Oma kone mukaan jos mahdollista. Soveltuu perusompelutaidon omaaville. Kokoontumiset parittomilla viikoilla..

114204 Tiistaiompelua ja käsitöitä
Kansalaisopisto		
Ti 17.30 - 20.30
15.9. - 24.11.2020
Pia Turunen
Tunteja 40		
9.2. - 20.4.2021
Kurssimaksu: 60,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä
Käsityöpaja erilaisten ompelu- ja käsityöprojektien
merkeissä. Voit ommella vaatteita ja korjausompeluita, haastaa itseäsi vetoketjuompelulla tai taskuilla,
makrameen tai virkkauksen parissa ym. Omat materiaalit ja mahdollisuuksien mukaan omat ompelukoneet. Ei lähtötasovaatimuksia mistään tekniikoista.
Kokoontumiset parillisilla viikoilla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
114205 Tumbelojen käsityöpaja
Arpelan koulu, Arpelantie 200
Eeva-Kaisa Sankala
Ke 18.00 - 20.15
Tunteja 33		
16.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 46,00 €
13.1. - 7.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
jtvk
Kurssin aikana tutustutaan useisiin tekniikoihin ja
valmistetaan pieniä töitä. Käytettäviä tekniikoita
voivat olla esim. kirjonnat erilaisiin pistoin, neulonta, virkkaus, kudonta, makramee, tuunaus, ompelu,
värjäys, kankaanpainanta ja sekatekniikat. Valituista
aiheista sovitaan osallistujien kanssa yhdessä. Kurssi sopii kaikille käsitöistä kiinnostuneille, erityisesti
kokeilunhaluisille ja rohkaisua kaipaaville. Voi myös
saattaa loppuun kesken jääneet ikuisuusprojektit tai
jalostaa niitä uuteen suuntaan. Kokoontumiset parillisilla viikoilla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10
114206 Käsityöpaja Tekemisen ilo
Kantojärven kylätalo, Kantojärventie 107
Eeva-Kaisa Sankala
Ke 18.00 - 20.15
Tunteja 36		
23.9. - 18.11.2020
Kurssimaksu: 50,00 €
20.1. - 14.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
jtvk
Kurssi sopii kaikille, erityisesti rohkaisua kaipaaville kokeilunhaluisille, käsitöistä kiinnostuneille. Sovellamme käytännössä eri tekniikoita opiskelijoiden
tarpeiden ja ideoiden mukaan. Käytettäviä tekniikoita ovat esim. kudonta, ompelu, lankatekniikat, makramee, kirjonta ja tuunaus. Nyt voit toteuttaa toiveesi
yksilöllisistä kodintekstiileistä ja asusteista tai saattaa loppuun ikuisuusprojektisi. Kokoontumiset parittomilla viikoilla..
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114210 Ompelupäivä lapsen
(6-12v.) kanssa A 			
Kansalaisopisto			
Pia Turunen
La 10.00 - 14.30
Tunteja 6		
10.10.2020
Kurssimaksu: 10,00 €
Tutustutaan ompelukoneeseen ja harjoitellaan ompelun perusasioita yhdessä aikuisen kanssa. Valmistetaan omavalintainen tuote tukien lapsen käsityöilmaisun kehittymistä. Vaihtoehtoja kirjan- tai
unikaverin säilytystyyny, narureppu, huolipöllö, hahmopenaali jne. Omat materiaalit mukaan. Kaavoja
saa opettajalta. Ilmoittautumiset sekä lapselta että
aikuiselta.
114212 Vaateompelua syksyyn
Kansalaisopisto		
Pe 17.30–20.30
La – Su 10.00–16.00
Pia Turunen
Tunteja 20		
30.10. - 1.11.2020
Kurssimaksu: 34,00 €
Kerrataan vaateompelun perustaitoja. Ommellaan
joustavien kankaiden vaatteita lapsille tai aikuisille
harjoitellen saumurin ja peitetikkikoneen käyttöä ja
leikkaamisesta ja tutustutaan vaateompelunikseihin
käytännössä. Kaavoja opettajalta, Ota mukaan oma
toimintakuntoinen saumuri jos mahdollista. Infokirje
ennen kurssia sähköpostitse.
114213 Ompelupäivä lapsen
(6-12v.) kanssa B 			
Kansalaisopisto
Pia Turunen
Tunteja 6		
Kurssimaksu: 10,00 €
Sama sisältö kuin 114210.

La 10.00–14.30
20.2.2021

114214 Lempivaatteita itselle
Kansalaisopisto		
Pe 17.30–20.30
Pia Turunen
La – Su 10.00–16.00
Tunteja 20		
26.2. - 28.2.2021
Kurssimaksu: 34,00 €
Haluaisitko ommella itsellesi istuvampia vaatteita?
Lopahtaako ompeluinto epäonnistuneisiin kaavakokeiluihin? Löytyykö kaapistasi lempivaate, josta
haluaisit muokata itsellesi kaavat? Kurssilla toteutetaan omia ompeluprojekteja omiin tarpeisiin ja
toiveisiin muokaten testiompeluiden ja sovitusten
kautta. Infokirje sähköpostilla ennen kurssia.

Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan koko kurssimaksun,
vaikka kurssimaksu laskutetaan
kahdessa erässä (syys- ja
kevätlukukausi).
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KUDONTA
114011 Kankaankudonta Porthan
Porthanin koulu, Porthaninkatu 16
Eeva-Kaisa Sankala
Ma 18.00 - 20.00
Tunteja 66,75		
7.9. - 30.11.2020
Kurssimaksu: 100,00 €
11.1. - 19.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Soveltuu sekä aloitteleville kutojille että kokeneemmille kankureille. Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan itsenäisesti tai pienryhmissä erilaisia, yksilöllisiä tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Kankaankudonta on paljon muutakin kuin ihania
suomalaisia räsymattoja: esim. kantoliinoja, kaita- ja
kahviliinoja, laude- ja pyyheliinoja, kaulahuiveja, pieniä valo- ja nukkaryijyjä, naru-, paju- ja oksatekstiilejä. Tarpeen mukaan sovelletaan myös muita tekstiilityötekniikoita. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.
114012 Kankaankudonta Kaakamo
Kaakamon kylätalo, Laivaniementie 815
Satu-Minna Röyttä		
Ti 19.00 - 21.00
Tunteja 66,75		
8.9. - 1.12.2020
Kurssimaksu: 100,00 €
12.1. - 20.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Soveltuu sekä aloittelijoille että aiemmin kudontaa
harrastaneille. Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan opiskelijalle mieluisia tekstiilejä. Havainnoidaan
materiaali- ja sidosvalintoja ja pohditaan kutojan valintojen vaikutuksia tekstiilin ulkonäköön ja kestävyyteen. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 15.

NYPLÄYS
114101 Nypläys Karunki
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Meeri Mämmioja		
Ke 18.00 - 20.30
Tunteja 78		
2.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 100,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkajille. Aloittajat opettelevat pitsinnypläyksen perusasiat. Alkeisiin
voi tutustua opiston työvälineillä, joten välinehankinta ei ole heti ajankohtainen. Jatkajat valitsevat työnsä omien tarpeidensa ja taitojensa mukaan opetellen erilaisia kuvioita, pohjia ja teknikoita. Ei opetusta
viikoilla 42 ja 10.

Ethän tule flunssaisena kurssille.

114102 Nypläys A
Kansalaisopisto		
Meeri Mämmioja		
Tunteja 75		
Kurssimaksu: 98,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 114101.

To 10.00 - 12.30
3.9. - 26.11.2020,
14.1. - 22.4.2021

114103 Nypläys B
Kansalaisopisto		
To 13.00 - 15.30
Meeri Mämmioja		
3.9. - 26.11.2020
Tunteja 75		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 98,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 114101. Ei opetusta viikoilla 42, 10
ja 15.

114211 Batiikki-viikonloppu
Kansalaisopisto		
Pe 17.00 - 20.00
Satu-Minna Röyttä		
La - Su 10.30 - 15.00
Tunteja 18		
27.11 - 29.11.2020
Kurssimaksu: 30,00 €
Soveltuu aloittelijoille ja aiemmin kankaanpainantaa/värjäystä harrastaneille. Tutustutaan solmu ja
jauhobatiikki tekniikoihin. Tehdään pieniä töitä/kokeilutilkkuja marketeista saatavilla kuumaväreillä
sekä kankaanpainoväreillä puuvillakankaalle. Oppilaat tuovat itse värjättävän materiaalin. Kumilenkkejä, trikookudetta, ohutta nyöriä, pyykkipoikia, tms.
Värit yms. kemikaalit voi ostaa opettajalta.

KERAMIIKKA

MAKRAMEE
114110 Makramee
Kansalaisopisto		
Pe 17.30 - 19.45
Pia Turunen		
La 10.00 - 15.15
Tunteja 16		
Su 10.00 - 14.30
Kurssimaksu: 27,00 €
18.9 - 20.9.2020
Tutustutaan makrameen perussolmuihin ja solmeillaan esim. seinätekstiili, tyynyjä, pannunalusia, amppeleita yms. Tutustutaan makrameen nykytrendeihin sisustuksessa internetin ja opettajan
materiaalien kautta. Omat rouheammat solmeilumateriaalit ja kannatin mukaan. Esim. moppilangat,
ontelo- ja trikookuteet tai nyörit ja kannattimiksi raanuripustin, henkarin puukeppi ym. Infokirje sähköpostilla ennen kurssin alkua.

HUOVUTUS
114111 Huovutus A
Kansalaisopisto		
Pe 18.00 - 21.15
Sinikka Sadinmaa		
La - Su 10.00 - 16.00
Tunteja 20		
23.10 - 25.10.2020
Kurssimaksu: 35,00 €
Kurssilla valmistetaan monipuolisesti tuotteita suomenlampaan- ja merinovillasta sekä perus- että
vaativammilla tekniikoilla. Kurssilla voit valmistaa
esim. asusteita, sisustustekstiileitä, veistoksia, lampunvarjostimia jne. Voit kokeilla myös yhdistää villaa
muihin materiaaleihin. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kauemmin
huovutusta harrastaneille.
114112 Huovutus B
Kansalaisopisto		
Sinikka Sadinmaa		
Tunteja 20		
Kurssimaksu: 35,00 €
Sama sisältö kuin 114111

KANKAAN VÄRJÄYS

Pe 18.00 - 21.15
La - Su 10.00 - 16.00
26.3 - 28.3.2021

111011 Keramiikkapaja lapsille
(7-12 v.)
Kansalaisopisto		
Ke 15.15 - 17.00
Kaisu Hyrkäs		
9.9. - 25.11.2020
Tunteja 58,25		
13.1. - 21.4.2021
Kurssimaksu: 94,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Suunnitellaan ja muotoillaan savesta koriste- ja
käyttöesineitä sekä veistoksia käsin rakentaen: painellen, makkaratekniikalla ja levytekniikalla. Tutustutaan erilaisiin savilaatuihin ja kokeilemme lasittamista sekä patinointia. Kurssimaksu sisältää
materiaalimaksun 10 €. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
111012 Keramiikkapaja (yli 16 v.)
Kansalaisopisto 		
Ti 17.00 - 20.00
Kaisu Hyrkäs		
8.9. - 24.11.2020,
Tunteja 100		
12.1. - 20.4.2021
Kurssimaksu: 160,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Suunnitellaan ja valmistetaan savesta koriste- ja
käyttöesineitä sekä veistoksia käsin rakentaen
oman suunnitelman mukaan. Käsin rakentamisen lisäksi voit kokeilla dreijausta ja valutekniikkaa. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu kurssilla tehdyille
töille. Kaikki materiaalit maksetaan opettajalle erikseen. Aloittaville keramiikan valmistuksen perusopintoja, pidempään harrastaneille syventäviä opintoja ja erikoistekniikoita. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
111013 Keramiikkapaja nuorille
(n. 13 v. - ) ja aikuisille
Kansalaisopisto		
Ke 17.00 - 20.00
Kaisu Hyrkäs		
9.9. - 25.11.2020
Tunteja 100		
13.1. - 21.4.2021
Kurssimaksu: 160,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 111012. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
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111014 Rakukeramiikka
Kansalaisopisto		
To - Pe 17.00 - 20.00
Kaisu Hyrkäs		
La 10.00 - 13.00
Tunteja 20		
La 10.00 - 16.00
Kurssimaksu: 36,00 €
10.9 - 26.9.2020
Nyt voit tutustua Rakuun, vanhaan japanilaiseen
keramiikanpolttomenetelmään. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä ja veistoksia rakupolttoon. Valmistamasi esineet lasitetaan sekä poltetaan Raku-uunissa ja näin polttomenetelmä tulee
tutuksi käytännössä. Materiaalit maksetaan opettajalle erikseen.

POSLIINIMAALAUS
111101 Posliininmaalaus Arpela
Arpelan koulu, Arpelantie 200
Paula Salminen		
Ma 17.30 - 21.15
Tunteja 70		
7.9. - 30.11.2020
Kurssimaksu: 106,00 €
18.1. - 12.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
jtvk
Soveltuu uusille ja aiemmin harrastaneille. Edetään
yksilöllisesti opiskelijoiden kokemus ja taidot huomioiden: posliininmaalauksen perusmenetelmiä, pidemmälle edenneille uusia tekniikoita ja tuulia. Tavoitteena on posliininmaalaustaitojen kehittäminen.
Kokoontumiset parittomilla viikoilla. Ei opetusta viikolla 42 ja 10.
111102 Posliininmaalaus Postelli
Postelli, Niemeläntie 2
Paula Salminen		
Ma 17.30 - 21.15
Tunteja 70		
14.9. - 7.12.2020
Kurssimaksu: 106,00 €
11.1. - 19.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
jtvk
Sama sisältö kuin 111101. Kokoontumiset parillisilla
viikoilla. Ei opetusta viikolla 10.
111103 Posliininmaalaus
Kansalaisopisto		
To 17.30 - 21.15
Paula Salminen		
17.9. - 10.12.2020
Tunteja 70		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 106,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Sama sisältö kuin 111101. Kokoontumiset parillisilla
viikoilla. Ei opetusta viikolla 10.
111105 Posliininmaalaus kesäkurssi
Kansalaisopisto		
Ma pe 17.15 - 21.00
Paula Salminen		
7.6 - 11.6.2021
Tunteja 25
Kurssimaksu: 40,00 €
Modernia posliinimaalausta, pinnan koristelua sekä
perinteistä sivellinmaalausta.
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KORUJEN JA ESINEIDEN VALMISTUS
114702 Hopeantaonta taso 4-5
Kansalaisopisto		
Ti 13.00 - 16.00
Taina Mäkivuoti		
22.9. - 24.11.2020
Tunteja 96
Kurssimaksu: 144,00 €
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		
24.8. - 27.8.2020
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 €
Tavoitteena oppia ketjutöiden perusteet hopealangasta, sahatut lenkit ja viikinkipunonnat. Kurssilla
opit työstämään myös hopealevyä ja uudistamaan
vanhat lusikat koruiksi. Ohjaajalla mukana työvälineitä, joita voit käyttää pientä korvausta vastaan.
Ohjeita materiaalin hankintaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.
114704 Hopeiset korut 2: Lusikkakorut/
hopeasavi, jatkokurssi ja /tai edistyneille
Kansalaisopisto		
To - La 17.00 - 21.00
Mariaana Kola		
3.12 - 5.12.2020
Tunteja 18
Kurssimaksu: 32,00 €
Kurssilla voi valmistaa omia suunniteltuja koruja levystä, sormukset, kivenistutus, juotettavat ketjut, lusikkakorut ym. Sahaamme, viilaamme, juotamme,
hapotamme ja kiillotamme korut säihkyviksi. Uutta: pikipadassa voi takoa kolmiulotteisia muotoja. Hopeasavesta muovaillen 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		
To 9.30 - 15.45
Tunteja 20		
11.5. - 13.5.2021
Kurssimaksu: 36,00 €
Kurssilla voi valmistaa hopealangasta erimallisia
ketjuja sekä hopea-/kupari-/messinkilevyistä taontaa käyttäen riipuksia, sormuksia, korva- ja rannekoruja. Kivenistutusta teemme sormuksiin ja riipuksiin. Myös pikipadassa taontaa. Hopeasavesta voi
valmistaa erilaisia koruja sekä vanhoista alpakka-/
hopealusikoista lusikkakoruja. Kurssi-info materiaaleista ja tarvittavista työvälineistä ilmoittautumisen
jälkeen sähköpostitse.

HUONEKALUVERHOILU

KÄDENTAITOMESSUT

114802 Huonekaluverhoilu
Suensaaren vanhainkoti, Keskikatu 36
Kati Keronen		
Ke 18.00 - 21.15
Tunteja 100		
9.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 160,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä
Kurssin pohjana on opettajan laatimat monisteet
koskien perusverhoilu tekniikkaa. Tekemisen kautta
oppimista ja tavoitteena peruskorjata kaunis ja kestävä huonekalu. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

990600 Matka Oulun kädentaitomessuille
Kansalaisopisto		
Su 8.30 - 17.00
Arja Jaako		
11.10.2020
Kurssimaksu: 35,00 €
Matka Oulun kädentaitojenmessuille su 11.10.2019.
Lähtö Tornion kansalaisopistolta klo 8.30. Sunnuntaipäivä vietetään messuilla, josta lähdetään kotia kohti noin klo 17.00. Saapuminen Tornioon noin
klo 19.00. Hintaan kuuluu matkat ja messulippu. Ilmoittautuminen viimeistään pe 4.10. Matkan järjestää Tornion kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry.
Lisätietoja Arja Jaako puh. 040 669 4848.

PUUTYÖ
114901 Puutyö
Putaan koulukeskus puutyötila, Hannulankatu 2
Kari Kolehmainen		
Ma 17.30 - 20.30
Tunteja 96		
14.9. - 30.11.2020
Kurssimaksu: 154,00 €
11.1. - 19.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä
Pienimuotoisten puuesineiden valmistusta. Kurssilaiset hankkivat itse materiaalit. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

SÄHKÖKITARAN RAKENTAMINEN
114902 Sähkökitaran rakentaminen
Putaan koulukeskus puutyötila, Hannulankatu 2,
Jukka Nenonen		
Ti 17.00 - 20.00
Tunteja 96		
15.9. - 1.12.2020
Kurssimaksu: 160,00 €
12.1. - 13.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä
Kurssilla perehdytään pulttikaulaisen sähkökitaran tai -basson (telecaster, jazz-basso) rakentamiseen sekä työskentelyssä käytettäviin työkaluihin ja
menetelmiin. Osaamistason mukaan myös muiden
mallien rakentaminen mahdollista. Oppilaat hankkivat tarvittavan materiaalin itse, voidaan myös tilata
kimppatilauksena. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

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.

KURSSEJA MITTATILAUKSESTA!
Tornion kansalaisopiston tilauskoulutuspalvelut kuntien, yritysten, yhdistysten ja
muiden yhteisöjen käytössä.
Kurssien sisältö, laajuus ja toteutusmuoto
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden
kanssa heidän tarpeidensa mukaiseksi
vastaamaan henkilöstön tai jäsenistön
osaamis- ja kehitystavoitteita. Perinteisen
lähiopetuksen ohella kursseilla voidaan
hyödyntää esim. verkkoympäristöjen tarjoamia etä- ja ryhmätyömahdollisuuksia.
Kurssit voidaan toteuttaa kansalaisopistolla tai tilaajan osoittamassa koulutuspaikassa. Kouluttajat valitaan yhteistyössä
tilaajan toivomusten mukaan.
Tarkemmat tiedot: sähköposti:
tarja.hooli@tornio.fi
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TAIDEAINEET
Vastuuhenkilö: Liisa Kivimäki on tavattavissa työkauden aikana ke klo 14 – 16 kansalaisopistolla. Muina aikoina tavattavissa puhelimitse 0400 721 183, varmimmin klo 12 – 16. Sähköposti: etunimi.sukunimi@tornio.fi.
Huom! Niiden kuvataiteen, tanssin, musiikin ja teatteritaiteen oppilaiden, jotka ovat keväällä antaneet jatkamisilmoituksen opettajalleen tai opiston toimistoon, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä. Muut ilmoittautuvat
opinto-ohjelmassa olevan ohjeen mukaan.
Verkko- /tai monimuoto kurssi. Opetukseen osallistut omalla tietokoneellasi tai tabletlaitteellasi
(Android tai iOS), Monimuotokurssilla osallistut koulutukseen myös fyysisesti. Ohjeet verkkoympäristön käyttöön ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta ennen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös sähköpostiosoitteesi.
- kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, mikäli koronatilanne estää lähiopetuksen

TORNION KANSALAISOPISTON
TAIDEKOULU
Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja käsitöitä taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman mukaan. Taiteen perusopetusta (TPO) on tarjolla sekä lapsille
ja nuorille. Taiteen perusopetus on tavoitteellista
ja tasolta toiselle etenevää opetusta. TPO:n yleisen
oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä
antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppijan kykyä
arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. TPO antaa valmiuksia hakeutua
myöhemmin eri taidealojen jatko-opintoihin.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia (á 45 min.), joista kaikille yhteisiä
opintoja on 300 ja teemaopintoja 200 tuntia. Tornion kansalaisopiston Taidekoulun jatkavat oppilaat opiskelevat nykyisin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Syksyllä aloittavat uudet
oppilaat saavat opetusta elokuussa 2018 voimaan
tulleen uuden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.
Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen (TPO)
tavoitteena on tarjota suunnitelmallista, tavoitteellisesti etenevää teatteritaiteen, tanssin, musiikin,
kuvataiteen ja käsityön opetusta.
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KUVATAIDE
TAITEEN PERUSOPETUS
VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS
110301 Kuvataiteen varhaisiän
opinnot 5-6 v. 			
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Lenita Rundgren		
Ke 17.00 - 18.00
Tunteja 39,90		
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 94,00 €
13.1. - 28.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun lähtökohtana on leikinomainen
ja kokemuksellinen työskentely, havaintokyvyn harjaantuminen sekä kädentaitojen kehittäminen. Teematyöskentelyä. Materiaalimaksu sisältyy kurssin
hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT JA
TEEMAOPINNOT
110303 Kuvataide 1-3 / kaikille
yhteiset opinnot (n.7-9 v.) 		
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Lenita Rundgren		
Ti 16.30 - 18.00
Tunteja 60		
1.9. - 15.12.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
12.1. - 27.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Laajennetaan kokemuksia kuvallisen ilmaisun ja ajattelun alueilla. Opitaan perustietoja ja -taitoja erilaisten materiaalien, välineiden ja tekniikoiden parissa.
Teematyöskentelyä ja kädentaitojen kehittämistä.
Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Materiaalimaksu
sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110304 Kuvataide I / Kaikille
yhteiset opinnot 1-5 (n. 7-10 v.)
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Tuula Seppänen		
Ma 18.00 - 19.30
Tunteja 60		
31.8. - 14.12.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
11.1. - 3.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun opiskelua piirustuksen, maa
lauksen, valokuvauksen, grafiikan ja plastisen muotoilun keinoin. Opetukseen sisältyy taidehistorian ja
nykytaiteen tutkimista, sekä kuvallisen median lukutaidon kehittämistä. Opetus on tasolta toiselle
etenevää. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110305 Kuvataide II /
Teemaopinnot 6-8 (n.11-16v.)
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369
Tuula Seppänen		
Ti 18.00 - 20.00
Tunteja 60		
1.9. - 24.11.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
12.1. - 6.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kuvallisen ilmaisun syventävää opiskelua tavoitteena pitkäjänteisempi työskentely. Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, valokuvauksen, grafiikan ja plastisen muotoilun harjoituksia. Keskeisiä
alueita ovat nykytaiteen tuntemus, eri tekniikoiden
mahdollisuudet ja kuvan tulkinta. Opiskelu on teemallista ja tasolta toiselle etenevää. Materiaalimaksu
sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110306 Kuvataide 4-10 kaikille
yhteiset opinnot / teemaopinnot
(n.10-16 v.) 			
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Lenita Rundgren		
Ti 18.00 - 19.30
Tunteja 60		
1.9. - 15.12.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
12.1. - 27.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Syvennetään kokemuksia kuvallisen kielen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Kuvallista työskentelyä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa.
Teematyöskentelyä ja kädentaitojen kehittämistä.
Opetukseen sisältyy piirustuksen, maalauksen, muotoilun ja taidegrafiikan harjoituksia. Materiaalimaksu
sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

YLEISET RYHMÄT
110307 Taiteillaan, lasten kuviskerho 5-7 -vuotiaille
Liakan kylätalo, Liakantie 444
Sari Raikaslehto 		
Ma 17.00 - 18.00
Tunteja 39,90		
31.8. - 14.12.2020
Kurssimaksu: 94,00 €
11.1. - 3.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kerhossa kokeillaan erilaisia tapoja tehdä kuvataidetta ja tutustutaan erilaisiin työskentelymateriaaleihin
lasten ikäkauteen soveltuen. Tarvittavat materiaalit
sisältyvät kurssimaksuun. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110308 Taiteillaan, lasten kuviskerho 8-10
-vuotiaille
Liakan kylätalo, Liakantie 444
Sari Raikaslehto		
Ma 18.00 - 19.30
Tunteja 60		
31.8. - 14.12.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
11.1. - 3.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kerhossa kokeillaan erilaisia tapoja tehdä kuvataidetta ja tutustutaan erilaisiin työskentelymateriaaleihin lasten ikäkauteen soveltuen. Tarvittavat
materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Ei opetusta
viikoilla 42 ja 10.
110309 Öljyvärimaalaus
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Tuula Seppänen 		
Pe 15.00 - 17.15
4.9. - 18.12.2020
Tunteja 90
Kurssimaksu: 180,00 €
15.1. - 7.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssi antaa valmiuksia työskennellä itsenäisesti öljyväreillä. Opinnot sisältävät perehtymisen öljyvärin
luonteeseen sekä maalauksessa käytettäviin materiaaleihin. Värioppia ja sommittelua käsitellään työkohtaisesti. Opittuja taitoja voidaan soveltaa myös
akryylivärimaalaukseen. 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.
110310 Taidemaalaus
Porthanin koulu, Puutarhakatu 16
Lenita Rundgren		
Ke 18.00 - 20.15
Tunteja 90		
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 180,00 €
13.1. - 28.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Perehdytään erilaisiin taidemaalaustekniikkoihin.
Harjoitellaan välineiden ja maalien käyttöä, sommittelua ja väri-ilmaisua. Tutustutaan maalaustaiteen
kieleen ja keinoihin. Työskentelyvälineiksi sopivat
öljyvärit, akryylit, vesivärit, pastellit, mehiläisvaha tai
näiden yhdistelmät (sekatekniikka). Kurssi sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille. Annetaan erikoisvinkkejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110311 Piirtämisen perusteet verkko-opintoina
Verkkoluokka 		
To 17.00–18.30
Tuula Seppänen
3.9. - 31.12.2020
Tunteja 60		
14.1. - 6.5.2021
Kurssimaksu: 140,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Opiskellaan piirtämisen perusasioita. Lyijykynän
mahdollisuudet sekä erilaiset piirtämisen tekniikat.
Välineet: Piirustuslehtiö A4 – A3 ja lyijykynät H, 2B,
4B ja 6B sekä teroitin ja pyyhekumi. Aikaisempaa
kokemusta piirtämisen opiskelusta ei vaadita. Kurssi
toteutetaan kokonaan etänä opiskellen ja verkkoyhteyksiä (tietokone, tabletti) käyttäen.
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TEATTERITAIDE
Lasten ja nuorten Teatterityöpajoissa sekä Nuorisoteatteriryhmissä opiskellaan teatteritaidetta
pääasiassa kokemuksellisen oppimisen menetelmin. Opetus sisältää näyttelemisen perusharjoitteita (mm. aistit, havainnot, mielikuvat, liikeilmaisu),
ilmaisuleikkejä ja -pelejä sekä improvisaatiota. Työpajaopetus kannustaa kokeilemaan, keksimään
ja tutkimaan omia ilmaisullisia mahdollisuuksia
sekä teatteria taidemuotona. Työpajoissa tutustutaan näyttelemisen ohella myös muihin teatterin
osa-alueisiin kuten valo, ääni, lavastus ja puvustus.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
JA TEEMAOPINNOT
110201 Leikitään teatteria! Teatteritaide 1-3 n.
7-10 -vuotiaille
Tornion Seminaarin koulu
auditorio, Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki		
Ti 16.30 - 17.15
Tunteja 32		
1.9. - 15.12.2020
Kurssimaksu: 64,00 €
12.1. - 11.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Teatterityöpajassa lapset tutustuvat ilmaisuleikkien,
improvisaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen keinoin. Työpajassa tulevat tutuiksi myös teatteriesityksen eri osa-alueet. Ei opetusta viikoilla 42 ja10.
110202 Tehdään teatteria! - työpaja,
teatteritaide 4-6 n. 11-13 -vuotiaille
Tornion Seminaarin koulu
auditorio, Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki		
Ma 16.30–18.00
Tunteja 64		
31.8.-14.12.2020
Kurssimaksu: 128,00 €
11.1.-17.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Teatterityöpajassa tutustutaan ilmaisuleikkien, improvisaation ja teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden
kautta tarinan kerrontaan teatteritaiteen keinoin
sekä tutustutaan teatteriesityksen eri osa-alueisiin
tekemällä pienimuotoinen teatteriesitys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

Tulossa lasten sirkusviikonloppu,
seuraa kansalasiopiston
ilmoituksia Kemi-Tornio
ilmoituslehdessä, www.tornio.fi/
kansalaisopisto ja Facebookissa.
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110203 Nuorisoteatteri 1 n. 13-15 -vuotiaille,
teatteritaide 5-7
Tornion Seminaarin koulu
auditorio, Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki		
Ke 16.30 - 18.00
Tunteja 64		
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 128,00 €
13.1. - 12.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Nuorisoteatterissa tutustutaan improvisaation ja
teatteri-ilmaisun perusharjoitteiden kautta tarinan
kerrontaan teatteritaiteen keinoin ja teatteriesityksen eri osa-alueisiin tekemällä teatteriesitys. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110204 Nuorisoteatteri 2, teatteritaiteen
teemaopinnot yli 15 -vuotiaille
Tornion Seminaarin koulu
auditorio, Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki		
To 16.30 - 18.45
Tunteja 96		
3.9. - 17.12.2020
Kurssimaksu: 150,00 €
7.1. - 20.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Nuorisoteatterissa ihmetellään ja tutkitaan teatterin
maailmaa. Ryhmässä nuorten omat aiheet ja ajatukset voivat muuttua teatteriksi. Suunnitellaan ja toteutetaan teatteriesitys. HUOM! Opiskelija-alennus.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

YLEISET RYHMÄT
110205 Ihan omasta päästä, improvisaation
peruskurssi, yli 16 v.
Tornion Seminaarin koulu auditorio,
Seminaarinkatu 16
Liisa Kivimäki
Ti 18.00 - 19.00
Tunteja 13,30		
8.9. - 17.11.2020
Kurssimaksu: 25,00 €
Kurssilla tutustutaan esittävän improvisaation eri
osa-alueisiin ja tekniikkoihin käytännön harjoituksin.
Sisältöalueet: rentoutus, viritys, spontaanius, esitystilanteen hallinta, turhan itsekritiikin vähentäminen
ja omien rajojen avartaminen. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin aiemmin improvisaatiota harrastaneillekin. Kurssi voidaan suorittaa myös teatteritaiteen
teemaopintoina. Ei opetusta viikolla 42.
110206 Mediaesiintymisen perusteet /
esiintyminen verkossa monimuoto-opintoina
Kansalaisopisto ja/tai Verkkoluokka
Liisa Kivimäki		
Pe 17.00 - 18.30
Tunteja 12
La 12.00 - 15.00
Kurssimaksu: 25,00 €
28.8. - 5.9.2020
Esiintymistilanne vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys ja tilanteen hallinta, puheilmaisu kokonaisilmaisun näkökulmasta, media- ja verkkoesiintymisen erityispiirteet, kasvokkain tapahtuvan ja eri medioiden
avulla tapahtuvan esiintymisen eroavaisuudet esiintymistilanteessa. Opetus sisältää luento-opetusta ja
käytännön harjoituksia.

110207 Tornio 400 v. / Peräpohjolan
markkinoiden esiintyjäryhmä
Kansalaisopisto		
Ma 18.30 - 20.00
Liisa Kivimäki		
31.8. - 14.12.2020
Tunteja 74		
11.1. - 26.6.2021
Haluaisitko olla kuningas Kustaa II Aadolf, Kalkkimaan pappi, Anders Hellant tai vaikkapa Brigitte
Witte? Tule mukaan tekemään historiaa osallistumalla Tornion 400 -vuotisjuhlallisuuksiin esiintyjänä
tai kesällä 2021 järjestettäville Peräpohjolan markkinoille. Kurssi on maksuton osallistujille. Tiedustelut:
Liisa Kivimäki, puh. 0400 721 183.

KIRJOITTAMINEN JA KIRJALLISUUS
110601 Tarinoita Torniosta -Tornio 400 v.
Kansalaisopisto		
To 17.30 - 19.45
10.9. - 17.12.2020
Esko-Pekka Mattila
Tunteja 48		
7.1. - 29.4.2021
Kurssimaksu: 110,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssin tavoitteena on kirjoittaa tarinoita, jotka tavalla tai toisella liittyvät Tornioon. Tarinat voivat olla
esim. omaelämänkerrallisia, suvun vaiheisiin liittyviä
tai torniolaiseen arkeen ja juhlaan liittyviä tarinoita.
Kurssi kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, jolloin
käymme ryhmässä läpi syntyneitä tekstejä ja mietimme kuinka tarinaa voisi vielä kehittää. Kurssin sisällöissä huomioidaan Tornion juhlavuosi 2021. Yhteiset keskustelut tuovat varmasti mieleen myös
uusia aiheita torniolaisiksi tarinoiksi.
110602 Kirja, joka kolahti, verkkokurssi
Verkkoluokka		
Pe 17.00 - 19.15
Liisa Kivimäki
11.9. - 4.12.2020
Tunteja 42		
8.1. - 16.4.2021
Kurssimaksu: 84,00 €
jtvk
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kirjallisuusryhmässä tutustutaan jokaisella kokoontumiskerralla yhteen kaunokirjalliseen teokseen.
Luettavat kirjat valitaan kurssilaisten ehdotusten
mukaan, eli kirjoista, jotka ovat kolahtaneet. Samalla tutustutaan kirjallisuuden eri tyylilajeihin, rakenteisiin, henkilöhahmojen rakentamiseen ja kirjailijoiden taustoihin.

TANSSI
Tanssin perusopetus toteutetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman
mukaisesti edeten alle kouluikäisten (4-6-v.) varhaisiän tanssikasvatuksesta / lastentanssin opetuksesta peruskoulu- ja lukioikäisten perusopintojen kaikille
yhteisiin sekä teemaopintoihin. Tanssin perusopetus
soveltuu sekä tytöille että pojille ja antaa valmiudet
tanssin ja eri liikuntamuotojen harrastamiseen ja jatko-opiskeluun. Tornion Baletin Tuki ry perii tanssijoilta
jäsenmaksua 15 € / tanssija / lukuvuosi. Jäsenmaksutuloilla yhdistys järjestää joulu- ja kevätnäytökset
sekä tuottaa noin 5 vuoden välein tanssiteoksen. Yhdistys pyrkii myös avustamaan ryhmiä esiintymispukuhankinnoissa. Tanssin joulu-, kevät- ja juhlanäytöksissä esiintyviltä oppilailta edellytetään säännöllistä
osallistumista opetukseen.

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS
110501 Lastentanssi 1
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
		
Ma 16.30 - 17.15
Tunteja 30		
31.8. - 14.12.2020
Kurssimaksu: 86,00 €
11.1. - 3.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 4-5-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maailmaan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Kurssimaksu
sisältää ryhmäpuvun, jota käytetään esiintymisasuna.
110502 Lastentanssi 2
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
				Ma 17.15 - 18.00
Tunteja 30		
31.8. - 14.12.2020
Kurssimaksu: 86,00 €
11.1. - 3.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Taiteen perusopetuksen mukaista lastentanssin opetusta 6 -vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssilla tutustutaan tanssin maailmaan leikkien ja luovien harjoitusten avulla. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10. Kurssimaksu
sisältää ryhmäpuvun, jota käytetään esiintymisasuna.

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
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Sofiina Pitkänen		
To 17.00–18.00
Tunteja 39,90		
3.9. - 10.12.2020
Kurssimaksu: 108,00 €
7.1. - 6.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen liikemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja
opetellaan balettitunnilla olon perusperiaatteet.
Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä. Ei opetusta viikoilla
42 ja 10, eikä 1.4.
110504 Balettiin valmistava
ryhmä B
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Sofiina Pitkänen		
To 18.00 - 19.00
Tunteja 39,90		
3.9. - 10.12.2020
Kurssimaksu: 108,00 €
7.1. - 6.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletin alkeet. Käydään läpi tanssin perusopetuksen liikemateriaalia luovien harjoitteiden kautta ja
opetellaan balettitunnilla olon perusperiaatteet.
Valmistetaan 1-2 tanssiesitystä. Ei opetusta viikoilla
42 ja 10, eikä 1.4.
110506 Baletti 1		
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ke 16.15 - 17.15
Tunteja 43,89
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. - 19.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunnitelman mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan
tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110507 Baletti 1+ 		
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen, 		
Ke 17.15 - 18.30
Tunteja 50,83
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 138,00 €
13.1. - 19.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 1. luokan opetussuunnitelman mukaiset balettiopinnot. Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan
tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
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110508 Baletti 2 		
Tornion uimahallin peilisali, Viidankatu 22
Tornion liikuntahallin peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ti ja To 16.15 - 17.15
Tunteja 82,46
1.9. - 15.12.2020
Kurssimaksu: 226,00 €
7.1. - 18.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 2. luokka. Balettiopinnot.
Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta, jossa painotetaan tanssiteknisen osaamisen
ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei opetusta
viikoilla 42 ja 10 eikä 1.4.2021 ja 13.5.2021. Tiistain tunnit pidetään uimahallin peilisalissa, torstain tunnit liikuntahallin peilisalissa.
110509 Baletti 3		
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ti ja To 17.15 - 18.15
1.9. - 15.12.2020
Tunteja 82,46
Kurssimaksu: 226,00 €
7.1. - 18.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 3. luokka. Balettiopinnot.
Tavoitteellista ja vuosittain etenevää ryhmäopetusta,
jossa painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella
oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua
ja sosiaalisia taitoja. Perjantaisin valittavissa myös baletin erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltotunti tanssissa pidemmälle tähtääville oppilaille. Erillinen ilmoittautuminen näille tunneille. Kurssi
voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei
opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 1.4.2021 ja 13.5.2021.
110510 Baletti 4		
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ti ja To 18.15 - 19.30
Tunteja 104,58
1.9. - 15.12.2020
Kurssimaksu: 282,00 €
7.1. - 18.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Tanssin perusopetuksen 4. luokka. Tavoitteellista ja
vuosittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan
tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalista
kanssakäymistä. Perjantaisin valittavissa myös baletin erikoiskoulutus (=EK) sekä liikkuvuus- ja kehonhuoltotunti tanssissa pidemmälle tähtääville oppilaille. Erillinen ilmoittautuminen näille tunneille. Kurssi
voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei
opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 1.4.2021 ja 13.5.2021.

Ethän tule flunssaisena kurssille.

110511 Baletti 5/6		
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ti 19.30–21.00
Tunteja 130
Ke 18.30–20.00
Kurssimaksu: 352,00 €
1.9. - 16.12.2020
Laskutetaan kahdessa erässä.
12.1. - 18.5.2021
Tanssin perusopetuksen 5.ja 6. luokka. Tavoitteellista ja vuosittain etenevää baletin opetusta. Painotetaan tanssiteknisen osaamisen ohella oppilaan
kokonaisvaltaista kehitystä, tanssi-ilmaisua ja sosiaalista kanssakäymistä. Torstaisin valittavissa lisäksi
Repertuaari/ilmaisutaito ja perjantaisin valittavissa
myös baletin erikoiskoulutus (=EK) pidemmälle tähtääville oppilaille. Erillinen ilmoittautuminen näille
tunneille. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös
etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

TEEMAOPINNOT
110512 Baletin erikoiskoulutus
(EK)/ baletti 3
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Pe 16.15 - 17.15
Tunteja 41,23		
4.9. - 11.12.2020,
Kurssimaksu: 82,00 €
8.1. - 14.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on
tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jotka
haluavat päästä harrastuksessaan pitkälle. EK tunnin jälkeen pidetään 45 min mittainen liikkuvuus- ja
kehonhuoltotunti johon erillinen ilmoittautuminen.
Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 2.4.2021 ja
30.4.2021.
110513 Baletin erikoiskoulutus
(EK)/ baletti 4
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Pe 18.00 - 19.15
Tunteja 51,46		
4.9. - 11.12.2020
Kurssimaksu: 104,00 €
8.1. - 14.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on
tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jotka haluavat päästä harrastuksessaan pitkälle. Tuntia ennen pidetään 45 min mittainen Liikkuvuus- ja
kehonhuoltotunti johon erillinen ilmoittautuminen.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 2.4.2021 ja 30.4.2021.

110514 Baletin erikoiskoulutus
(EK)/ baletti 5/6
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Pe 19.15 - 20.45
Tunteja 62		
4.9. - 11.12.2020
Kurssimaksu: 124,00 €
8.1. - 14.5.2021
Klassisen baletin erikoiskurssi. Tunneilla kehitetään
tanssiteknisiä taitoja ja taiteellista ilmaisua. Kurssi on
tarkoitettu tanssin perusopetuksen oppilaille, jotka haluavat päästä harrastuksessaan pitkälle. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 2.4.2021 ja 30.4.2021.
110515 Repertuaari /
ilmaisutaito baletti 4-6 luokkien oppilaille
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
To 19.30 - 20.30
Tunteja 41,23		
3.9. - 10.12.2020
Kurssimaksu: 82,00 €
7.1. - 20.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Repertuaari ja ilmaisutaito on tarkoitettu baletti 4-6
-luokkien oppilaille. Tunneille harjoitellaan perinteisiä balettinumeroita ja variaatioita, muita esiintymisnumeroita sekä harjoitellaan ilmaisua tanssin
esiintymisen tukena. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja
10 eikä 1.4.2021 ja 13.5.2021.
110516 Liikkuvuus ja
kehonhuolto baletin 3- ja 4- luokkalaisille
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Pe 17.15 - 18.00
Tunteja 31		
4.9. - 11.12.2020
Kurssimaksu: 68,00 €
8.1. - 14.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Baletti 3. ja 4 -luokalla oleville tarkoitettu ryhmä jossa paneudutaan liikkuvuuden parantamiseen ja kehoa huoltaviin harjoitteisiin. Tunneilla käytetään välineinä hyppynarua ja kuminauhaa (thera band). Kurssi
voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäopintona. Ei
opetusta viikoilla 42 ja 10 eikä 2.4.2021 ja 30.4.2021.

AIKUISTEN RYHMÄT
110518 Aikuisbaletti, jatkotaso
Putaan liikuntahalli peilisali, Viidankatu 20
Mari Numminen		
Ke 20.00 - 21.15
Tunteja 54,78		
2.9. - 16.12.2020
Kurssimaksu: 192,00 €
13.1. - 19.5.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Aikuisten balettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä pyrkimyksenä lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä esteettisyyttä ja ilmaisua aikuisten tavoitteiden ja edellytysten
mukaisesti. Tunti on jatkotaso ja vaatii vähän aikaisempaa kokemusta baletin harjoittelusta. Varusteina pehmeät balettitossut tai sukat ja joustava tanssiasu. Kurssi voidaan tarvittaessa toteuttaa myös
etäopintona. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
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MUSIIKKI
Lapsille ja nuorille annetaan valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen (TPO) yleisen oppimäärän
opetussuunnitelmaan pohjautuen tasolta toiselle etenevää musiikin perusopetusta pianonsoitossa sekä musiikinteoriassa ja säveltapailussa. Opetus on pienryhmä- ja yksilöopetusta. Oma soitin on
välttämätön harjoittelua varten. Taiteen perusopetuksessa henkilökohtaista opetusta annetaan opiskelijan tasosta riippuen 30–45 min. /opiskelija, kerran viikossa. Musiikin teorian ja säveltapailun kurssit
sisältyvät instrumenttien soittajien ja laulajien opinto-ohjelmaan, ellei vastaavia opintoja ole suoritettu muualla. Musiikin teorian ja säveltapailun kurssimaksu on opiston soiton ja laulun opiskelijoilta 25
€/ lukukausi. Musiikin teoriaa ja säveltapailua voi
opiskella myös itsenäisenä aineena, jolloin kurssimaksu on 45 €/ lukukausi. Musiikin opiskelijat esiintyvät erilaisissa opiston tilaisuuksissa.

MUSIIKIN PERUSOPETUS, KAIKILLE
YHTEISET OPINNOT TPO
110101 Musiikinteorian ja
säveltapailun perusteet 2,
kaikille yhteiset opinnot/teemaopinnot
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen		
Ma 18.15 - 19.00
Tunteja 28		
31.8. - 7.12.2020
Kurssimaksu: 50,00 € / 90,00 €
11.1. - 26.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Oppimateriaali: Valli-Leinonen: Perusaste 2.
Kurssilla opitaan musiikin perusteita: nuotteja, sävellajeja, tahtilajeja, asteikkoja ja musiikkisanastoa
sekä harjoitellaan rytmi- ja säveltapailua. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.
100403 Pianonsoitto,
kaikille yhteiset opinnot
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen		
To 18.00 - 18.45
Tunteja 28
3.9. - 10.12.2020
Kurssimaksu: 140,00 €
7.1. - 22.4.2021
Pianonsoiton perusopetusta määrätietoisille kurssilaisille, yksilöopetusta 30 - 45 min. viikossa. Osallistuminen musiikinteorian opetukseen on välttämätöntä, ellei kurssilainen ole jo muualta vastaavia tietoja
ja taitoja hankkinut. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.
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SOITINOPETUS / YLEISET RYHMÄT
100401 Harmonikansoitto A
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen		
Ma 15.30 - 18.00
Tunteja 93,24
31.8. - 7.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
11.1. - 26.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Yksilöopetusta kurssilaisten tason mukaan. Tavoitteena nuoteista soittotaito ja soitossa kehittyminen.
Oma soitin välttämätön. Vapaita paikkoja rajoitetusti.
Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 14.
100402 Harmonikansoitto B
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen		
Ti 15.30 - 18.15
Tunteja 140
12.1. - 20.4.2021
Kurssimaksu: 120,00 €
1.9. - 8.12.2020
Laskutetaan kahdessa erässä.
Yksilöopetusta kurssilaisten tason mukaan. Tavoitteena nuoteista soittotaito ja soitossa kehittyminen.
Oma soitin välttämätön. Vapaita paikkoja rajoitetusti.
Ei opetusta viikoilla 42, 10.
100404 Pianonsoitto
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Niko Mäenalanen 		
To 15.00 - 18.00
Tunteja 112
3.9. - 10.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
7.1. - 22.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kevyttä tai klassista
musiikkia sekä vapaata säestystä. Vapaita paikkoja
rajoitetusti. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.
100405 Pianonsoitto I-V
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Marja-Liisa Isaksson
Ma 15.00 - 18.00
Tunteja 112
31.8. - 7.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
11.1. - 26.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianonsoiton alkeis- ja jatkokurssi. Opiskelua jatketaan saavutetun tason pohjalta. Opetus on pienryhmä- ja yksilöopetusta. 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.
100406 Piano, sähköurut, vapaa säestys
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Anu Tuokko		
Ke 14.00 - 17.00
Tunteja 112
2.9. - 9.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. -21.4.2020
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianonsoiton perusasioita, kuten rentoa soittotekniikkaa, rytmiikkaa, sointujen käyttöä säestyksen
luomisessa, melodian soittoa, rytmisoittoa sekä
klassista pianoa jokaisen oppilaan tason ja kiinnostuksen mukaan. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

100407 Sähköurut/keyboard, piano
J Tuokko, Aapajoentie 81
Anu Tuokko		
Ke 17.30 - 20.30
2.9. - 9.12.2020
Tunteja 112
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Pianon- ja sähköurkujensoiton perusasioita ja soittotekniikkaa. Monipuolista soittimen ja tyylilajien tuntemusta 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 merkityksellinen oppimisprosessi kullekin räätälöidyllä tasolla. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti Ei
opetusta viikoilla 42 ja 10.
100408 Piano, keyboard, vapaa säestys
J Tuokko, Aapajoentie 81
Anu Tuokko		
Pe 15.00 - 19.00
Tunteja 140
4.9. - 11.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
8.1. - 23.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Opetellaan monipuolista soittimien ja nuottien hallintaa, josta on hyötyä sekä työssä että vapaa-ajan
harrastuksissa. Edetään oppikirjojen mukaisesti taitoa ja tekniikkaa kehittäen. Nuotti- ja sointuoppia,
rytmisoittoa, vapaata säestystä, säestystä sekä klassista pianoa. Oppimateriaali koostuu soittimelle tehdyistä julkaisuista sekä opettajan omasta materiaalista. Uusia oppilaita otetaan rajoitetusti. Ei opetusta
viikoilla 42 ja 10.
110409 Sähkökitara, alkeet ja jatkotaso
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Reino Vanhatalo 		
Ti 15.00 - 20.00
1.9. - 8.12.2020
Tunteja 186,76
Kurssimaksu: 120,00 € 		
12.1. - 20.4.2021
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Soolo- ja säestysharjoittelua, nuotinluku- sekä tekniikkaharjoituksia.
Oma soitin välttämätön harjoittelua varten. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
110410 Akustinen kitara, alkeet ja jatkotaso
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Reino Vanhatalo		
Ke 15.00 - 20.00
2.9. - 9.12.2020
Tunteja 186,76
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Yksilöopetusta 30 min. viikossa. Kitaransoiton alkeet
ja jatkotaso. Perustason soolokappaleita ja yhteissoittoa. Oma soitin välttämätön harjoittelua varten.
Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

110411 Rumpujensoitto
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Pekka Oinonen		
Pe 14.00 - 19.00
Tunteja 187,60		
4.9. - 11.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
8.1. - 23.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Perustekniikka, lämmittely, setti- ja motoriikkaharjoitukset. Musiikkityylien mukaiset rumpukompit oppilaan taitotason mukaisesti. Mukaan kapulat, korvatulpat/kuulon suojaimet ja muistiinpanovälineet.
Kurssille voi osallistua 7 ikävuodesta alkaen. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.

LAULUNOPETUS
100410 Laulamattomien laulukoulu
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Jorma Tuokko 		
Ti 16.00 - 19.00
1.9. - 8.12.2020
Tunteja 112
Kurssimaksu: 120,00 €
12.1. - 20.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Kurssi niille, jotka ovat epävarmoja laulutaidostaan,
mutta haluaisivat kehittää lauluääntään. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
100413 Laulu aloittelijat / aiemmin laulua
opiskelleet Aapajoki
J Tuokko, Aapajoentie 81
Jorma Tuokko		
Ke 9.00 - 13.30
2.9. - 9.12.2020
Tunteja 140
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja vartalon
tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkintaa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
100414 Laulu aloittelijat / aiemmin laulua
opiskelleet Kiviranta
Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Jorma Tuokko, 		
Ke 14.30 - 19.30
Tunteja 140
2.9. - 9.12.2020
Kurssimaksu: 120,00 €
13.1. - 21.4.2021
Laskutetaan kahdessa erässä.
Vartalon käytön perusteet, kuten hengitys ja vartalon
tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa, tulkintaa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42 ja 10.
100415 Laulu aloittelijat / aiemmin laulua
opiskelleet
Kansalaisopisto		
Pe 15.00 - 18.30
Jorma Tuokko
4.9. - 11.12.2020
Tunteja 112		
8.1. - 23.4.2021
Kurssimaksu: 120,00 €
Laskutetaan kahdessa erässä.
Vartalon käytön perusteet kuten hengitys ja vartalon tuki lauluäänen kehittämisessä. Äänen huoltoa,
tulkintaa ja erilaisia laulutyylejä. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13.
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KANSALAISVALMIUDET
Opetusta annetaan muun muassa tietotekniikassa, liikunnassa, kotitaloudessa, vesiliikenteessä ja yleishyödyllisissä aineissa (hygieniapassi, ensiapu). Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia ja ammatillista lisäkoulutusta.
Tavoitteena on tukea avulla hyvinvointia ylläpitäviä elämänhallinnan taitoja. Vastuuhenkilö rehtori Tarja Hooli.
Verkkokurssit pidetään Adobe Connect -verkkoympäristössä ja osallistut opetukseen omalla tietokoneellasi tai tabletlaitteellasi (Android tai iOS). Ohjeet Adobe Connect -sovelluksen asentamiseksi ja verkkoluokan osoitteen saat opettajalta ennen kurssin alkua, joten muistathan kertoa ilmoittautuessasi
myös sähköpostiosoitteesi.
- kurssi alkaa / jatkuu etäopetuksena, mikäli koronatilanne estää lähiopetuksen

TIETOTEKNIIKKA
Tikittäkö digi? –kurssit ovat Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.
Hankkeesta lisätietoa sivulla 38.
340101 Tikittääkö digi?
Digitupa ajanvarauksella
Kansalaisopisto 		
Ti 10.00 - 11.30
Arja Jaako
1.9. - 11.12.2020
		
7.1. - 14.5.2021
Digitupa ajanvarauksella on vaihtoehto sinulle, joka haluat apua tietotekniikkaa koskevien
ongelmien ratkaisemiseen. Voit ottaa mukaan
oman puhelimen, tabletin, tietokoneen tai kameran - aina sen mukaan, mitä välinettä ongelmasi
koskee. Kurssi on maksuton. Lisätietoja ja ajanvaraukset arja.jaako@tornio.fi tai puh. 040 669 4848.
340102 Tikittääkö Digi? Kirjasto
Kaupungin pääkirjasto
Ke 11.00 - 12.00
Arja Jaako		
2.9. - 25.11.2020
		
13.1. - 12.5.2021
Onko sinulla ongelmia tietokoneen, tablet- tai
mobiililaitteen käytön kanssa? Tornion kaupunginkirjaston tiloissa on saatavilla maksutonta ohjausta laitteiden ja sovellusten käyttöön,
verkko-asiointiin tms. Ei ajanvarausta, tulet vain
kirjastolle kyseisenä ajankohtana. Ei opetusta viikolla 42, 10 ja 14.
340103 Tikittääkö digi? Etäyhteydet tutuksi A
Kansalaisopisto 		
Ma ja Ke 10.00–11.30
Arja Jaako
14.9. - 30.9.2020
Tunteja 10
Tutustutaan erilaisiin sovelluksiin, joita käytetään
etäopiskelussa mm. Google Hangouts ja Meet,
Adobe Connect, Facebook-live. Opetellaan liittymään etäkurssille, ääniasetukset, livekuva jne.
Testataan sovelluksia käytännössä. Ei opetusta
ma 21.9.
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340104 Tikittääkö digi? Kantojärvi
Kantojärven kylätalo, Kantojärventie 107
Arja Jaako		
Ti 18.00 - 19.30
Tunteja 10		
22.9. - 27.10.2020
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen tutustumista ja käytön opettelua. Kerrataan laitteen peruskäyttöä ja perehdytään mm. opiskelijalle hyödyllisiin sovelluksiin ja niiden käyttöön.
Kurssin sisältö muodostuu pitkälti opiskelijoiden
toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ei opetusta viikolla 42.
340105 Tikittääkö digi?
Tietokone arkikäytössä A
Kansalaisopisto 		
Ti ja To 9.00 - 10.30
Arja Jaako		
29.9. - 22.10.2020
Tunteja 12
Opetellaan tietokoneen peruskäyttöä mm. kansiointi, tekstinkäsittelyä, internet ja sähköposti,
arjen tietoturva. Huomioidaan opiskelijoiden toiveet ja tarpeet. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.
Ei opetusta viikolla 42.
340106 Tikittääkö digi? Liakka
Liakan kylätalo, Liakantie 444
Arja Jaako		
To 11.00 - 12.30
Tunteja 8		
1.10. - 29.10.2020
Tablet- ja mobiililaitteeseen tutustumista ja käytön opettelua. Kerrataan laitteen peruskäyttöä ja
perehdytään opiskelijalle hyödyllisiin sovelluksiin ja niiden käyttöön. Kurssin sisältö muodostuu
pitkälti opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ei opetusta viikolla 42.

340107 Tikittääkö digi? Lautamaa
Lautamaan kyläyhdistyksen kota,
Lautamaantie 1243
Arja Jaako		
To 18.00 - 19.45
Tunteja 9,32		
22.10. - 12.11.2020
Tietokoneeseen, tablet- ja mobiililaitteeseen
tutustumista ja käytön opettelua. Kerrataan laitteen peruskäyttöä ja perehdytään opiskelijalle hyödyllisiin sovelluksiin ja niiden käyttöön.
Kurssin sisältö muodostuu pitkälti opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.
340108 Tikittääkö digi?
Tablet- ja mobiililaite tutuksi A
Kansalaisopisto		
Ma ja Ke 9.00 - 10.30
Arja Jaako
26.10. - 9.11.2020
Tunteja 8
Perehdytään tablet- ja mobiililaitteen peruskäyttöön. Kuvien ottaminen, sovellusten lataaminen ym. opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Kurssin aikana saat tukea aktiiviseen ja turvalliseen älylaitteiden ja sosiaalisen median käyttöön. Oma tablet- ja/tai mobiililaite ja laturi mukaan, Opistolla on muutamia tabletteja, joita voi
tarvittaessa lainata. Ei opetusta ma 2.11.
340109 Tikittääkö digi?
Googlen sovellukset tutuksi A
Kansalaisopisto 		
Ti ja To 10.00 - 11.30
Arja Jaako
To 10.00 - 11.30
Tunteja 8		
3.11. - 12.11.2020
Tutustutaan Googlen monipuolisiin ja maksuttomiin sovelluksiin esim. Docs, Drive. Opettelemme mm. tiedostojen ja kuvien jakamisen,
tekstinkäsittelyä. Voit ottaa mukaan oman tietokoneen tai tabletin.
340111 Tikittääkö digi?
Etäyhteydet tutuksi B
Kansalaisopisto		
Ti ja To 10.00 - 11.30
Arja Jaako
26.1. - 9.2.2021
Tunteja 10
Tutustutaan erilaisiin sovelluksiin, joita käytetään etäopiskelussa mm. Google Hangouts ja
Meet, Adobe Connect, Facebook-live. Opetellaan liittymään etäkurssille, ääniasetukset, livekuva jne. Testataan sovelluksia käytännössä.
340112 Tikittääkö digi?
Tietokone arkikäytössä B
Kansalaisopisto		
Ma ja Ke 12.30 - 14.00
Arja Jaako		
1.2. - 17.2.2021
Tunteja 12
Opetellaan tietokoneen peruskäyttöä mm. kansiointi, tekstinkäsittelyä, internet ja sähköposti,
arjen tietoturva. Huomioidaan opiskelijoiden toiveet ja tarpeet. Ei vaadi aikaisempaa osaamista.

340113 Tikittääkö digi?
Tablet- ja mobiililaite tutuksi B
Kansalaisopisto 		
Ma ja Ke 9.00 - 10.30
Arja Jaako
17.2. - 3.3.2021
Tunteja 10
Perehdytään tablet- ja mobiili laitteen peruskäyttöön. Kuvien ottaminen, sovellusten lataaminen ym, kurssilaisten toiveiden mukaan.
Kurssin aikana saat tukea aktiiviseen ja turvalliseen älylaitteiden ja sosiaalisen median käyttöön. Oma tablet- ja/tai mobiililaite ja laturi mukaan. Opistolla on muutamia tabletteja, joita voi
tarvittaessa lainata. Ei opetusta ma 1.3.
340114 Tikittääkö digi?
Googlen sovellukset tutuksi B
Kansalaisopisto		
Ti ja To 10.00 - 11.30
Arja Jaako
23.2. - 4.3.2021
Tunteja 8
Tutustutaan Googlen monipuolisiin ja maksuttomiin sovelluksiin esim. Docs, Drive. Opettelemme mm. tiedostojen ja kuvien jakamisen, tekstinkäsittelyä. Voit ottaa mukaan oman tietokoneen
tai tabletin.

KAIKUKORTILLA
MAKSUTTA KURSSILLE
Haluatko tulla kansalaisopiston kursseille, mutta olet tiukassa rahatilanteessa, etkä voi siitä syystä osallistua
kursseillemme?
Kansalaisopisto on mukana Tornion
Kaikukortti-verkostossa. Jos sinulla on
Kaikukortti, voit hankkia kursseillemme
maksuttomia kurssipaikkoja. Kaikukortti
ei koske Taiteen perusopetuksen (TPO)
kursseja. Kaikukortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä opiston toimistossa ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoa: www.tornio.fi/kaikukortti
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LIIKUNTA
830101 Rasvanpolttojumppa, syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Sanna Vanhapiha ja Satu Hiltunen Ma 19.15 - 20.15
Tunteja 13,30		
14.9. - 23.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Tehokas koko vartalon muokkaustunti, jossa vuorotellaan helpoilla askelsarjoilla sekä lihaskuntoliikkeillä koko vartalolle. Tunnilla jokainen pystyy
säätelemään tehon itselleen sopivaksi, joten tunti soveltuu kaiken kuntoisille. Välineenä oma keho
sekä mahdollisesti välillä myös kuminauhat. Tunti päätetään loppuvenyttelyyn. Ota mukaasi jumppamatto. Yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen
kanssa. Ei opetusta viikolla 42.
830102 Rasvanpolttojumppa, kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Sanna Vanhapiha ja Satu Hiltunen Ma 19.15 - 20.15
Tunteja 17,29		
11.1. - 19.4.2021
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830101. Ei opetusta viikoilla 10 ja
14.
830103 Terveysliikunta ja hyvinvointi, syksy
Arpelan urheilutalo, Arpelantie 200
Hilkka Rantamölö		
Ti 15.00 - 16.00
Tunteja 13,30		
15.9. - 24.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävää liikuntaa. Sisältää; lihaskuntoharjoituksia, tasapainoharjoituksia,
venytyksiä ja rentoutusharjoituksia. Liikkeet voidaan
tehdä istuen tuolilla tai matolla. Soveltuu kaiken ikäisille. Ei opetusta viikolla 42.
830104 Terveysliikunta ja hyvinvointi, kevät
Arpelan urheilutalo, Arpelantie 200
Hilkka Rantamölö		
Ti 15.00 - 16.00
Tunteja 17,29		
12.1. - 13.4.2021
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830104. Ei opetusta viikolla 10.
830105 Keppijumppa, syksy
Kansalaisopisto		
Ti 18.00 - 19.00
Paula Prusila ja Krista Konttajärvi 15.9. - 24.11.2020
Tunteja 13,30
Kurssimaksu: 24,00 €
Tunnilla keskitytään hartiaseudun liikkuvuuden lisäämiseen, sekä verenkierron parantamiseen niska-hartiaseudulla. Ehkäistään mahdollisia selkäkipuja, sekä parannetaan ryhtiä ja keskivartalon
lihaksia. Omat kepit mukaan. Ei opetusta viikolla 42.
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830106 Keppijumppa, kevät
Kansalaisopisto		
Ti 18.00 - 19.00
Paula Prusila ja Krista Konttajärvi
12.1. - 13.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830105. Ei opetusta viikolla 10.
830107 Kuntoutusjumppa Kaakamo, syksy
Kaakamon koulu, Laivaniementie 1079
Tiia Kauppinen 		
Ke 14.30 - 15.30
Tunteja 13,30
16.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Monipuolisia perus- ja lihaskuntoa, tasapainoa ja
liikkuvuutta lisääviä harjoituksia myös lattiatasolla joko välineillä tai ilman. Ei vaikeita askelsarjoja tai
voimakkaita hyppyjä. Sopii myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Lopuksi venyttelyt ja rentoutusharjoitus. Mukaan sisäliikuntavaatetus, juomapullo
ja jumppa-alusta. Ei opetusta viikolla 42.
830108 Kuntoutusjumppa Kaakamo, kevät
Kaakamon koulu, Laivaniementie 1079
Tiia Kauppinen		
Ke 14.30 - 15.30
13.1. - 14.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830107. Ei opetusta viikolla 10.
830109 Senioreiden päiväjumppa, syksy
Kansalaisopisto		
Ke 13.00 - 14.00
16.9. - 5.11.2020
Tiia Kauppinen
Tunteja 13,30
Kurssimaksu: 24,00 €
Monipuolisia perus- ja lihaskuntoa, tasapainoa ja
liikkuvuutta lisääviä harjoituksia joko välineillä tai ilman. Ei vaikeita askelsarjoja tai voimakkaita hyppyjä. Sopii myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville.
Lopuksi venyttelyt ja rentoutusharjoitus. Mukaan sisäliikuntavaatetus, juomapullo ja jumppa-alusta. Ei
opetusta viikolla 42.
830110 Senioreiden päiväjumppa, kevät
Kansalaisopisto 		
Ke 13.00 - 14.00
Tiia Kauppinen
13.1. - 14.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830109. Ei opetusta viikolla 10.

Liikunnan, joogan ja tanssin
kursseille ilmoittautuminen
erikseen syys- ja
kevätlukukaudelle. Ei koske
tanssin lyhytkursseja.

830111 Syvävenyttely, syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Paula Prusila, Krista Konttajärvi
To 19.15 - 20.15
Tunteja 13,30		
17.9. - 26.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Tehdään erilaisin venytystekniikoin pitkäkestoisia
venytyksiä. Venytykset tehdään kevyesti ja rauhallisesti hengityksen tahdittamina. Aluksi on lyhyt ja
kevyt lämmittely, jonka jälkeen siirrytään venyttelyharjoituksiin. Jokainen venyttelee oman liikkuvuustason mukaan, eikä mihinkään tarvitse taipua. Tunnin lopuksi on rentoutus. Toteutetaan yhteistyössä
kuntokeskus HyväFiiliksen kanssa. Ei opetusta viikolla 42.

TANSSILIIKUNTA

830112 Syvävenyttely, kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Paula Prusila, Krista Konttajärvi
To 19.45 - 20.45
Tunteja 17,29		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830111. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.

830131 Tenavatanssi 4-6-vuotiaille, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sarianna Raisio		
To 16.30 - 17.15
Tunteja 13		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 23,00 €
Sama sisältö kuin 830130. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.

830113 Kahvakuula, syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Krista Konttajärvi		
Su 17.00 - 18.00
Tunteja 13,30
20.9. - 29.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Kahvakuulaharjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä,
tasapainoa, vartalon hallintaa ja koordinaatiota. Kahvakuulaharjoittelussa tehdään toistoja pitkissä jaksoissa, jolloin harjoittelu parantaa myös aerobista
kuntoa. Kahvakuula on yksinkertaista ja erittäin tehokasta liikuntaa, mikä sopii ihan jokaiselle! Kuulan
painosuositus naiset 6-12 kg, miehet 8-16 kg. Toteutetaan yhteistyössä kuntokeskus HyväFiiliksen
kanssa. Ei opetusta viikolla 42.
830114 Kahvakuula, kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Krista Konttajärvi		
Su 17.00 - 18.00
17.1. - 25.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830113. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.

Kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia.
Perumiset viim. 3 arkipäivää ennen
kurssin alkua soittamalla opistolle.

830130 Tenavatanssi 4-6-vuotiaille, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sarianna Raisio		
To 16.30 - 17.15
Tunteja 10		
17.9. - 26.11.2020
Kurssimaksu: 18,00 €
Tunnilla pääsee tutustumaan tanssin maailmaan leikinomaisin keinoin. Tehdään luovia harjoitteita, tutustutaan tanssin alkeisiin ja tietenkin harjoitellaan
lyhyitä tanssikoreografioita. Tunti tukee mm. lapsen
motorista kehitystä, koordinaatiota, sosiaalisuutta,
antaa tilaa mielikuvitukselle ja tunnilla pääsee liikkumaan monipuolisesti erilaisten rytmien tahdissa.
Ei opetusta viikolla 42.

830132 Showtanssi 7-12-vuotiaille, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sarianna Raisio		
To 17.30 - 18.15
Tunteja 10		
17.9. - 26.11.2020
Kurssimaksu: 18,00 €
Vauhdikas tanssitunti, jossa yhdistellään paljon erilaisia tanssityylejä. Tuntiin kuuluu alkulämmittelyt,
tekniikkaosuus ja koreografian harjoittelu. Koreografiat vaihtuvat kauden aikana jotta oppilaat pääsevät
ilmaisemaan itseään mahdollisimman monipuolisesti. Mukaan tunnille tarvitsee vesipullon. Tunnilla
tanssitaan avojaloin tai tanssiin soveltuvilla tossuilla.
Ei opetusta viikolla 42.
830133 Showtanssi 7-12-vuotiaille, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sarianna Raisio		
To 17.30 - 18.15
Tunteja 13		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 23,00 €
Sama sisältö kuin 830132. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.
830135 XXL-Dance, syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola		
Ti 19.00 - 20.00
15.9. - 24.11.2020
Tunteja 13,30
Kurssimaksu: 24,00 €
Matalan kynnyksen tunteja ja sopivat monelle. Tunneille ominaista on hauskanpito, irrottelu ja heittäytyminen, sekä uuden oppiminen, itsensä haastaminen
ja ylittäminen. Tunti sisältää helppoja koreografioita ja
itseilmaisua tanssin kautta. Tunnilla ei pyritä painonpudotukseen, vaan liikkumisesta, musiikista ja omasta kehosta nauttimiseen. Ei opetusta viikolla 42.
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830136 XXL-Dance, kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola		
Ti 19.00 - 20.00
12.1. - 13.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830135. Ei opetusta viikolla 10.
830137 Itämainen tanssi (yli 16-v.), syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola		
Ti 18.00 - 19.00
Tunteja 13,30
15.9. - 24.11.2020
Kurssimaksu: 24,00 €
Itämainen tanssi on naisellinen tanssilaji. Se vaatii
etenkin keskivartalon lihaksiston hallintaa ja sen on
todettu mm. auttavan selän ongelmissa. Tanssi sopii naisellista vartalonhallintaa ja pehmeää, esteettistä liikettä hakevalle. Tunneilla harjoitellaan sekä
tekniikkaa että helppoja liikesarjoja ja koreografiaa.
Tunti sopii kaikille. Ei opetusta viikolla 42.
830138 Itämainen tanssi (yli 16-v.), kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Roosa Teppola		
Ti 18.00 - 19.00
12.1. - 13.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830137. Ei opetusta viikolla 10.
830140 Kuntoparitanssi, syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 16.00 - 17.30
Tunteja 20		
16.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 36,00 €
Perinteisiä paritansseja ja kurssilaisten toiveiden
mukaan tanssilavojen uudempiakin lajeja, lähinnä aikuisille ja seniori-ikäisille miehille ja naisille.
Pääroolissa liikunta, mukava yhdessäolo ja tanssitaidon ylläpito, samalla hieman uuttakin oppien. Tanssi
tekee hyvää aivoille, sydämelle, nivelille ja luustolle,
parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää mieltä. Ei opetusta viikolla 42.
830141 Kuntoparitanssi, kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 16.00 - 7.30
Tunteja 26		
13.1. - 14.4.2021
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830140. Ei opetusta viikolla 10.

830142 Bailava tanssiliikunta, syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 17.35 - 19.05
Tunteja 20		
16.9. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 36,00 €
Kurssilla harjoittelemme perinteisiä ja uusia paritanssilajeja yksintansseiksi sovitettuina. Tunti sisältää tanssin lisäksi verryttelyä ja loppuvenyttelyn.
Ryhmä sopii erityisesti aikuisille ja seniori-ikäisille
tanssijoille. Aikaisempi tanssiosaaminen ei ole välttämätöntä. Tanssi tekee hyvää aivoille, sydämelle,
nivelille ja luustolle, parantaa kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä piristää mieltä. Ei opetusta viikolla 42.
830143 Bailava tanssiliikunta, kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 17.35 - 19.05
Tunteja 26		
13.1. - 14.4.2021
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830142. Ei opetusta viikolla 10.
830144 Tanssin iloa pyörätuolilla syksy
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sinikka Myllyoja ja Rauno Saunavaara La 12.30 - 15.00
Tunteja 15		
19.9. - 28.11.2020
Kurssimaksu: 27,00 €
jtvk
Kurssi on tarkoitettu pystytanssijoille ja pyörätuolia
apunaan käyttäville tanssin aloittelijoille tai pitemmälle ehtineille. Vamman asteella tai laadulla ei ole
väliä, kuka tahansa voi harrastaa pyörätuolitanssia.
Kurssi tarjoaa monipuolisia seuratanssielämyksiä.
Kurssi tarjoaa sekä pyörätuolin käyttäjille että pystytanssijoille kehittävän ja kuntouttavan lajin, jossa
kehon syvät lihakset aktivoituvat. Pyörätuolinkäyttäjän koordinaatio, tasapaino ja istuma-asento parantuvat myös ja pyörätuolin hallintataidot kehittyvät.
Lajiin tutustuu parhaiten kokeilemalla sitä käytännössä. Myös uudet pystytanssijat ovat tervetulleita
mukaan. Jos osaat tanssia, osaat myös tanssia pyörätuolilaisen kanssa ja saat siihen ohjausta. Kokoontumiset parillisina viikkoina. Ei opetusta viikolla 42.
830145 Tanssin iloa pyörätuolilla kevät
Tätien tanssikoulu, Viidankatu 25
Sinikka Myllyoja ja Rauno Saunavaara La 12.30 - 15.00
Tunteja 21		
16.1. - 24.4.2021
Kurssimaksu: 38,00 €
jtvk
Sama sisältö kuin 830144. Kokoontumiset parillisina
viikkoina. Ei opetusta viikolla 10,

Liikunnan, joogan ja tanssin kursseille ilmoittautuminen erikseen syys- ja
kevätlukukaudelle. Ei koske tanssin lyhytkursseja.
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830146 Paritanssi - Lavalattarit I
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 9,32		
16.9. - 7.10.2020
Kurssimaksu: 17,00 €
Kurssilla opetellaan rumbaboleroa, salsaa ja iskelmätanssia/bachataa [ba’tsa’ta]. Kurssi sopii tanssijoille, jotka ovat jo hieman kokeilleet jotain latinalaistanssia.
830147 Paritanssi - Wanha tango I
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 6,99		
21.10. - 4.11.2020
Kurssimaksu: 13,00 €
Käymme läpi wanhan tangon perusasioita ja tutustumme myös tangovalssiin. Wanha tango ja tangovalssi ovat romanihenkisiä, keinuvia ja soljuvia tanssityylejä.
830148 Paritanssi - Jive & Fusku
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 6,99		
11.11. - 25.11.2020
Kurssimaksu: 13,00 €
Opettelemme jiveä ja maustamme sitä fuskulla. Jive
ja fusku ovat rock’n’roll-tyyppiseen musiikkiin tanssittavia kädenalitansseja. Kurssi sopii tanssijoille, jotka osaavat jo muutaman peruskuvion fuskusta.
830149 Paritanssi- Foksin Variointi
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 9,32		
13.1. - 3.2.2021
Kurssimaksu: 17,00 €
Tutkimme, kuinka pääsemme vapaammin ilmentämään itseämme ja soivaa musiikkia suljetun otteen
tanssissa. Kurssi sopii parhaiten tanssijoille, joilla on
jo hieman kokemusta tanssimisesta.
830150 Paritanssi - Wanha tango II
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 6,99		
10.2. - 24.2.2021
Kurssimaksu: 13,00 €
Syvennämme wanhan tangon osaamista ja tutustumme myös tangovalssiin ja milongahumppaan.
Kurssi sopii tanssijoille, joilla wanhan tangon perusteet ovat jo hallussa.

830151 Paritanssi - Lavalattarit II
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Päivi Viiri		
Ke 19.15 - 21.00
Tunteja 13,98		
3.3. - 14.4.2021
Kurssimaksu: 25,00 €
Kurssilla opetellaan enimmäkseen salsaa ja iskelmätanssia/bachataa [ba’tsa’ta] sekä hieman myös
rumbaboleroa ja cha cha:ta. Kurssi soveltuu tanssijoille, jotka osaavat jo rumbaboleroa ja hieman salsaa. Ei opetusta 10.3.2021.

JOOGA
830401 MediYoga A syksy
Kansalaisopisto		
Ma 15.00 - 16.30
Tuija Rantamaa
14.9. - 23.11.2020
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 €
MediYoga ohjelmia kehon ja mielen tasapainoon.
Rauhallisia, yksinkertaisia mutta tehokkaita fyysisiä joogaliikkeitä yhdistettynä hengitykseen, keskittymiseen ja rentoutumiseen. MediYoga on tehokas
keino vahvistaa vastustuskykyä sairauksia vastaan,
luoda sisäistä tasapainoa ja ehkäistä stressiä. Harjoittelussa saa keskittyä itseensä ja työskennellä
omista lähtökohdista. Kaikki liikkeet voi myös tehdä
tuolilla istuen tai maton päällä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Päälle joustavat vaatteet ja mukaan
vesipullo, alusta ja huopa. Ei opetusta viikolla 42.
830402 MediYoga A kevät
Kansalaisopisto		
Ma 15.00 - 16.30
Tuija Rantamaa
11.1. - 19.4.2021
Tunteja 26
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikoilla 10 ja 14.
830403 MediYoga B syksy
Kansalaisopisto		
Ma 17.30 - 19.00
14.9. - 23.11.2020
Tuija Rantamaa
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 €
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikolla 42.
830404 MediYoga B kevät
Kansalaisopisto		
Ma 17.30 - 19.00
11.1. - 19.4.2021
Tuija Rantamaa
Tunteja 26
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830401. Ei opetusta viikoilla 10 ja 14.

Opiston toimisto on avoinna ma – to klo 9 – 16.
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830405 Hathajooga A syksy
Kansalaisopisto		
Ke 17.30 - 18.30
16.9. - 25.11.2020
Anna Maimann
Tunteja 13,30
Kurssimaksu: 24,00 €
Joogatunti sopii kaiken tasoisille, mutta syksyllä
aloitetaan hathajoogan alkeista. Harjoitteet tarjoavat myös fyysisiä haasteita. Tutustutaan aurinkotervehdyssarjaan, asanoihin ja hengitysharjoituksiin.
Ota tunnille mukaan joogamatto, joustavat vaatteet
ja viltti. Ei opetusta viikolla 42.
830406 Hathajooga A kevät
Kansalaisopisto		
Ke 17.30 - 18.30
Anna Maimann
13.1. - 14.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830405. Ei opetusta viikolla 10.
830407 Hathajooga B syksy
Kansalaisopisto		
Ke 18.45 - 19.45
16.9. - 25.11.2020
Anna Maimann
Tunteja 13,30
Kurssimaksu: 25,00 €
Sama sisältö kuin 830405. Ei opetusta viikolla 42.
830408 Hathajooga B kevät
Kansalaisopisto		
Ke 18.45 - 19.45
Anna Maimann
13.1. - 14.4.2021
Tunteja 17,29
Kurssimaksu: 31,00 €
Sama sisältö kuin 830405. Ei opetusta viikolla 10.
830410 Äijäjooga syksy
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali, Seminaarinkatu 16
Matti Koskenranta		
To 18.00 - 19.30
Tunteja 20		
17.9. - 3.12.2020
Kurssimaksu: 36,00 €
Sopii kaikille ikään ja notkeuteen katsomatta. Rauhallista, 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 rentoutumaan - hellittämään. Tietoisuus omasta
kehosta ja laajemmin omasta itsestä lisääntyy. Jooga
sopii kaikille, sillä jokainen tekee liikkeet omien mahdollisuuksien mukaan. Mukaan oma alusta ja joustava vaatetus. Ei opetusta viikoilla 42 ja 45.

830411 Äijäjooga kevät
Tornion Seminaarin koulu liikuntasali,
Seminaarinkatu 16
Matti Koskenranta		
To 18.00 - 19.30
Tunteja 26		
14.1. - 22.4.2021
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830410. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.
830412 Body and Mind -jooga A syksy
Kansalaisopisto		
To 16.00 - 17.30
Tuija Rantamaa
17.9. - 26.11.2020
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 €
Kehon ja mielen tasapainoon tähtäävää toiminnallista kevyttä joogaa. Rauhallisia, yksinkertaisia mutta
tehokkaita fyysisiä joogaliikkeitä yhdistettynä hengitykseen ja keskittymiseen. Jooga ja hyvä hengitys
vahvistaa vastustuskykyä, luo mielen tasapainoa ja
lisää stressinsietokykyä. Harjoittelussa jokainen keskittyy omaan tekemiseensä omista lähtökohdistaan.
Päälle joustavat vaatteet ja mukaan vesipullo, alusta
ja huopa. Ei opetusta viikolla 42.
830413 Body and Mind -jooga A kevät
Kansalaisopisto		
To 16.00 - 17.30
14.1. - 22.4.2021
Tuija Rantamaa
Tunteja 26
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830412. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.
830414 Body and Mind -jooga B syksy
Kansalaisopisto		
To 18.00 - 19.30
17.9. - 26.11.2020
Tuija Rantamaa
Tunteja 20
Kurssimaksu: 36,00 €
Sama sisältö kuin 830412. Ei opetusta viikolla 42.
830415 Body and Mind -jooga B kevät
Kansalaisopisto		
To 18.00 - 19.30
14.1. - 22.4.2021
Tuija Rantamaa
Tunteja 26
Kurssimaksu: 47,00 €
Sama sisältö kuin 830412. Ei opetusta viikoilla 10 ja 13.

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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TERVEYS
830201 Juttutupa A
Kansalaisopisto		
Ma 12.00 - 14.15
Tuija Rantamaa		
14.9. - 30.11.2020
Tunteja 22
Kurssimaksu: 30,00 €
Kurssi edistää afaattisten henkilöiden osallistumista,
ehkäisee syrjäytymistä, antaa vertaistukea, tarjoaa
mahdollisuuden kommunikoinnin ja vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä eri
teemakeskustelujen ja harjoituksien avulla. Ei opetusta viikolla 42.
830202 Juttutupa B
Kansalaisopisto		
Ma 12.00 - 14.15
Tuija Rantamaa		
11.1. - 22.3.2021
Tunteja 20
Kurssimaksu: 30,00 €
Sama sisältö kuin 830201. Ei opetusta viikolla 10.

YRTTIKURSSIT
710301 Yrttiteet hyvinvoinnin tueksi
Kansalaisopisto
Katja Turunen		
La 10.15 - 12.30
Tunteja 3		
24.10.2020
Kurssimaksu: 10,00 €
Kurssilla tutustumme luonnonyrtteihin, niiden vaikutuksiin ja yrttiteen valmistamiseen. Maistelemme
erilaisia teesekoituksia paikan päällä ja kehittelemme omia yhdistelmiä kotiin viemisiksi mm. flunssaan, vatsavaivoihin, yleiskunnon ylläpitämiseen ja
stressin lievitykseen. Materiaalimaksu 5 €.
710302 Villiyrttivalmisteet kotikeittiössä
Kansalaisopisto		
La 13.15 - 15.45
Katja Turunen		
24.10.2020
Tunteja 3
Kurssimaksu: 10,00 €
Kurssilla tutustumme ravintona käytettäviin villiyrtteihin. Valmistamme kuivatuista tai pakastetuista
villiyrteistä siirappia, yrttihunajaa, viherjauhetta, yrttietikkaa ja -öljyä. Opimme myös, miten voi käyttää
villiyrttivalmisteita kotikeittiössäsi. Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.
710303 Hemmottelutuotteita luonnosta 2 päivää
Kansalaisopisto		
La 10.15 - 14.00
Katja Turunen		
7.11. - 14.11.2020
Tunteja 10
Kurssimaksu: 20,00 €
Kaksiosaisella kurssilla tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin luonnonyrtteihin ja valmistetaan
hemmottelutuotteita kotiin viemisiksi (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria, voiteita sekä kasvonaamio).
Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.

710304 Hemmottelutuotteita luonnosta 1 päivä
Kansalaisopisto		
La 10.15 - 14.00
Katja Turunen		
6.2.2021
Tunteja 5
Kurssimaksu: 10,00 €
Kurssilla tutustutaan kotikosmetiikassa käytettäviin
luonnonyrtteihin ja valmistetaan hemmottelutuotteita kotiin viemisiksi (jalkakylpysuolaa, kuorintasokeria,
nestesaippuaa sekä kasvonaamio). Kurssilla nautitaan
myös rentouttavat jalkakylvyt, käsihauteet sekä yrttiteetä paikan päällä. Materiaali-/tarvikemaksu 10 €.
710305 Hemmottelutuotteita luonnosta
jatkokurssi
Kansalaisopisto		
La 10.15 - 14.00
Katja Turunen		
20.2.2021
Tunteja 5
Kurssimaksu: 10,00 €
Kurssilla jatketaan kosmetiikkaan soveltuviin yrtteihin tutustumista ja valmistetaan tuotteita kotiin viemisiksi (ihoöljyä, öljyparfyymiä, shampoota sekä
hiushuuhdetta). Kurssilla hemmottelemme itseämme yrttien avulla myös paikan päällä. Materiaali-/
tarvikemaksu 10 €.
710306 Tutustu pihapiirisi villiyrtteihin ja
hyötykasveihin
Kansalaisopisto		
La 10.00 - 16.00
Katja Turunen		
12.6.2021
Tunteja 8
Kurssimaksu: 30,00 €
Tutustu pihapiirisi villiyrtteihin -kurssilla tutustutaan
useimmilla pihoilla ja lähiympäristössä rikkaruohoina kasvaviin kasveihin ja niiden hyödyntämiseen kotona. Kasvien kerääminen on jokamiehen oikeuksien mukaista toimintaa ilman maanomistajan lupaa,
kunhan kerääjä tiedostaa kasvien keruun ja jokamiehen oikeuksien rajoitukset. Oppimateriaalina
kurssilla on Arktiset Aromit ry, Simo Moisio, Luonnonyrttiopas. Kurssi sisältää luentoa kasvien keruusta
ja käsittelystä, säilönnästä ja hyödyntämisestä. Kurssin aikana mennään myös luontoon tunnistamaan ja
keräämään kasveja ja kokeillaan muutamia käytännössä esim. salaattina, teenä ja jalkakylpynä. Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun. Kasvukauden alkamisesta riippuen kurssin ajankohta voi muuttua.
710307 Villi kotiapteekki
Kansalaisopisto		
La 10.00 - 15.00
Katja Turunen		
3.7.2021
Tunteja 7
Kurssimaksu: 20,00 €
Tutustumme rohdosyrttien maailmaan. Miten kasvit
hoitavat meitä ja mitä vaikutusta niillä on. Mitä kasveja löydämme luonnosta omaan kotiapteekkiin.
Millä kasvilla hoidan flunssaa, päänsärkyjä, stressaavaa mieltä, pieniä haavoja tai lihaskipuja. Kurssin aikana menemme myös luontoon tunnistamaan
rohdoskasveja.
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KOTITALOUS

VESILIIKENNE

810201 Piparitalon rakennustekniikka
Putaan koulukeskus kotitalous, Hannulankatu 2
Pia Turunen		
Pe 17.30 - 20.30
Tunteja 8
La 10.00 - 13.00
Kurssimaksu: 18,00 €
20.11. - 21.11.2020
Rakennetaan piparitalo (ja piparkakkujoulukalenteri). Harjoitellaan piparitalon kasaamisen perusasioita ja valkoisella marengilla pursottamista sekä talon
kaunista koristelua. Kurssille voi ilmoittautua myös
yhdessä lapsen (6v. ->) kanssa. Omat piparitaikinat
(valmistaikinakin käy), koristeet ja työvälineet mukaan. Lisätietoja sähköpostilla ennen kurssin alkamista. Ilmoittautumiset sekä lapselta että aikuiselta.

510401 Saaristolaivurikurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Risto Esko		
To 17.30 - 20.45
Tunteja 40
Pe 18.00 - 22.00
Kurssimaksu: 75,00 €
1.10. - 11.12.2020
Oppimateriaali: Veneilijän merenkulkuoppi I
Saaristomerenkulun opetuksessa keskitytään navigoinnin perusteisiin mm. oman paikan määrittämiseen sekä vesiliikennesäädöksiin mm. väistämissääntöihin ja kulkuvaloihin. Merenkulun määritelmiä,
merikartta ja sen käyttö, kompassioppi, merenkulkujulkaisut, -laitteet ja -turvalaitteet, reittisuunnittelua, paikanmääritys, vesiliikenteen säädöksiä. Kirjat,
kartat ja harpit hankitaan yhteishankintana kurssin
alussa. Tutkinto pe 11.12.2020. Tenttimaksu 42 €. Ei
opetusta viikolla 42.

810202 Jouluntuoksua joululeivonnaisilla
Putaan koulukeskus kotitalous, Hannulankatu 2
Pia Turunen		
To 17.00 - 20.45
Tunteja 9
Pe 17.30 - 20.30
Kurssimaksu: 22,00 €
3.12. - 4.12.2020
Valmistetaan perinteisempiä ja uudempia jouluherkkuja, mm. makea saaristolaisleipä, porkkanalaatikko, suklaatryffelit, suklaa- tai maustekakku,
makeat omenasipsit ja joulusinappi. Omat ruokatarvikkeet ja työvälineet sekä valmistusastiat mukaan
infokirjeessä toimitetun materiaalilistan mukaisesti.
810203 Juustokakuilla herkutellen
Putaan koulukeskus kotitalous, Hannulankatu 2
Pia Turunen			
Pe 17.30 - 20.30,
Tunteja 10
La 10.00 - 14.30
Kurssimaksu: 24,00 €
19.3. - 20.3.2021
Tutustutaan hyydytettävien kakkujen valmistamiseen erilaisten pohjien, täytteiden ja kuorrutteiden
valmistamisen merkeissä. Harjoitellaan myös koristeiden valmistusta ja pursottamista sekä juustokakkujen koristelutekniikoita herkkiin kakkuihin. Omat
kakkutarvikkeet mukaan, koristeista materiaalimaksu maksetaan opettajalle. Ohjeet ja reseptit tarvikehankintoihin ennen kurssia sähköpostilla.

Ruoka- ja juomakursseja ei voi
maksaa Smartum-saldolla,
Tyky-Onlinella, Smartum- ja
Tyky+ -seteleillä eikä epassilla.
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510402 Rannikkolaivurikurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Risto Esko		
To 17.30 - 20.45
Tunteja 40
Pe 18.00 - 22.00
Kurssimaksu: 75,00 €
28.1. - 16.4.2021
Oppimateriaali: Veneilijän merenkulkuoppi II:
Rannikkomerenkulun opetuksessa täydennetään
saaristomerenkulun opetuksessa saatuja tietoja.
Opetukseen sisältyy mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen
paikanmääritys, kompassi, sorto, virta, navigoinnin
elektroniset apuvälineet, ulkomaanliikenne. Kirjat,
kartat ja harpit hankitaan yhteishankintana kurssin
alussa. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan saamiseen. Tutkinto pe 16.4.2021. Tenttimaksu 42 €. Ei
opetusta viikoilla 10 ja 13.
510403 Avomerilaivurikurssi
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Risto Esko		
Ke 17.30 - 20.45
Tunteja 84		
Pe 14.00 - 22.00
Kurssimaksu: 150,00 €
30.9. - 9.12.2020
Laskutetaan kahdessa erässä.
27.1. - 16.4.2021
Oppimateriaalit: Veneilijän merenkulkuoppi III:
Avomerinavigointi
Sight Reduction Tables
Marine Navigation
Harjoituskarttana Position Plotting
Sheet.
Jatkokurssi saaristo- ja rannikkolaivurikurssin suorittaneille. Opetukseen sisältyy mm. taivaanpallon
koordinaatisto, taivaankappaleiden liikkeet taivaanpallolla, aikalajit, taivaankappaleiden nousu- ja laskuaika, paikanmääritys, tähtitieteellinen sijoittaja,
määrittäminen ja sen käyttö. Kirjat ja kartat hankitaan
yhteishankintana kurssin alussa. Ei opetusta viikoilla 42, 10 ja 13. Valtakunnallinen tutkinto pe 16.4.2021.
Tenttimaksu 42 €.

510404 Meri-VHF
Kansalaisopisto		
La 10.00 - 17.00
Jarmo Pitkänen		
Su 10.00 - 17.00
Tunteja 15		
27.2. - 28.2.2021
Kurssimaksu: 50,00 €
SRC-tutkintoon valmentava kurssi. Kurssilla on oltava mukana Rannikkolaivurin radioliikenneopas. Sen voi tulostaa viestintäviraston kotisivuilta
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/
Rannikkolaivurin__radioliikenne_opas_2010.pdf,
tilata arkipäivisin viestintävirastosta (hinta 15 €) tai
sähköpostiosoitteesta radiotaajuudet@ficora.fi.uva
Kurssin päätyttyä on mahdollisuus tenttiin, jonka
läpäisy oikeuttaa käyttämään Meri-VHF-puhelinta.
Tentissä tulee myös olla tuore max. 2. v. vanha ja virheetön passikuva. Tentti ja lupakirja n. 90 €.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS

YLEISHYÖDYLLISET / AMMATTIA
TÄYDENTÄVÄT KURSSIT

990102 Hygieniapassi B
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Eija Kanto		
Ma 17.30 - 21.00
Tunteja 3		
29.3.2021
Kurssimaksu: 45,00 €
Sama sisältö kuin 990101.

820100 Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Kansalaisopisto		
Pe 17.00 - 21.00
Tuomas Lepistö		
La 9.00 - 16.30
Tunteja 40		
Su 9.00 - 16.30
Kurssimaksu: 150,00 €
2.10. - 11.10.2020
Kurssi sisältää järjestyksenvalvoja, pelastustoimi /
alkusammutus sekä hätäensiapu -koulutuksen. AS1
alkusammutuskortti, todistus ja koulutusmateriaalikansio sisältyvät kurssimaksuun.
999510 Ryhdy ryhmänohjaajaksi
Virtuaaliluokka		
Ke 17.30 - 19.00
Birgit Mylläri, Tarja
19.8. - 23.9.2020
Lipponen ja Timo Marttala
Tunteja 12
Kurssimaksu: 20,00 €
Koulutus antaa valmiuksia erityisesti poikien ja
miesten ryhmien käynnistämiseen. Saat taitoja ohjata harrastus- ja vertaisryhmiä. Perehdytään ryhmänohjauksen pelisääntöihin, osallistujien sekä ohjaajan rooleihin. Käsitellään mm. seuraavia teemoja:
itsetuntemus, yksilöiden erilaisuuksia, kohtaaminen,
kuunteleminen, sukupuolisensitiivisyys ja miehenä
olemisen kysymysten tarkastelua. Soveltuu harrastus- ja vertaistoiminnasta kiinnostuneille. Opiskelijat
voivat saada kurssin vapaasti valittaviin opintoihin.

Ethän tule flunssaisena kurssille.

990101 Hygieniapassi A
Tornion yhteislyseon lukio, Kauppakatu 29
Eija Kanto		
Ma 17.30 - 21.00
Tunteja 3		
5.10.2020
Kurssimaksu: 45,00 €
Oletko hankkimassa kesätöitä? Hygieniaosaamista tarvitaan monella osaamisen alalla, myös koti
keittiössä. Hygieniaosaamiskoulutuksessa hankit
itsellesi hygieniapassin, josta on hyötyä niin käytännön elämässä kuin opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa.
Hinta sisältää koulutuksen, mallitestit, testin ja hygieniatodistuksen ja kortin. Todistusmaksu (10 €) maksetaan opettajalle käteisenä. Henkilöllisyystodistus
mukaan.

ENSIAPUKOULUTUS
990302 Ensiapukurssi 1
Kansalaisopisto		
La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen
Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16		
26.9. - 27.9.2020
Kurssimaksu: 50,00 €
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat
ja myrkytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin,
joka on voimassa kolme vuotta.
990303 Ensiapukurssi 2
Kansalaisopisto		
La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen
Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16		
14.11. - 15.11.2020
Kurssimaksu: 50,00 €
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä
tapaturmia. Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiapu, vammamekanismin merkitys vamman synnyssä, pään- ja kasvojen vammat,
vammojen ensiapu, loukkaantuneen tilan seuranta
ja tarkkailu, ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset, ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa, ensiapu ja
ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa sekä
ryhmäkohtaiset erityisaiheet. EA2 -kurssille voi osallistua, kun EA1 -kurssin todistus on voimassa.

35

990304 Hätäensiapukurssi
Kansalaisopisto		
Su 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen
20.9.2020
Tunteja 8
Kurssimaksu: 25,00 €
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu (peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila), haavat, tavallisimmat
sairauskohtaukset ja palovammat. Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia.

SUKUTUTKIMUS
840110 Johdatus digitaaliseen sukututkimukseen
Verkkoluokka		
Su 10.00 - 14.15
Sari Karjalainen
La 10.00 - 14.15
Tunteja 10		
5.9. - 6.9.2020
Kurssimaksu: 35,00 €
Kurssi on tarkoitettu varsinkin sukututkimusta aloittaville sekä jo jonkin verran sitä harrastaneille. Antaa
valmiudet aloittaa itsenäisesti sukututkimuksen kotikoneelta käsin. Tavoitteena oppia käyttämään erilaisia Haku- ja arkistotietokantoja verkossa. Esim.
Hiski, Katiha, Sampo jne. Kurssi järjestetään etäopetuksena.
840111 Johdatus vienankarjalaiseen
ortodoksisukututkimukseen
Verkkoluokka		
Su 10.00 – 12.00
Sari Karjalainen
La 10.00 – 12.00
Tunteja 5			
31.10. - 1.11.2020
Kurssimaksu: 18,00 €
Kurssi on tarkoitettu vienankarjalaista sukututkimusta aloittelevalle ja jo jonkin verran sitä harrastaneelle. Tavoitteena on, että opiskelija oppisi aloittamaan
itsenäisesti sukututkimuksen ja ymmärtämään vienankarjalaisen ortodoksisukututkimuksen erilaisuuden verrattuna esim. luterilaisten sukujen tutkimukseen. Tutkitaan yhdessä pienemmissä ryhmissä
jokaisen kurssilaisen omia sukuja opettajan ohjauksella. Opettaja voi myös tulkita kurssilaisille venäläisiä asiakirjoja.
840112 Geneettisen sukututkimuksen
peruskurssi
Verkkoluokka		
Su 10.00 - 14.15
Sari Karjalainen
La 10.00 - 14.15
Tunteja 10		
21.11. - 22.11.2020
Kurssimaksu: 35,00 €
Miten geneettistä sukututkimusta hyödynnetään
perinteisen sukututkimuksen tukena; mitä tarkoittaa isälinjainen ja mitä äitilinjainen tutkimus, mitä on
autosomaali DNA-tutkimus. Mitkä testit sopivat kenellekin, miten sukuseurat tai yksityishenkilöt voivat
hyödyntää niitä. Geneettisen sukututkimuksen termistö, mistä ja miten voi tilata testin. Sudenkuopat ja
geneettisen sukututkimuksen etiikka.
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840113 Geneettisen sukututkimuksen
jatkokurssi I
Verkkoluokka		
Su 10.00 - 14.15
Sari Karjalainen
La 10.00 - 14.15
Tunteja 10		
6.2. - 7.2.2021
Kurssimaksu: 35,00 €
Kurssille osallistujalla täytyy olla jokin testeistä tehtynä ja tulokset valmistuneena. Autosomalitestien
ja Y-DNA testityökalujenkäyttäminen käytännössä. Mitä kannattaa seuraavaksi tehdä. Pääosin ohjaavaa työskentelyä yhdessä työryhminä. Oiva tilaisuus tavata geeniserkkuja ja yhdessä tutkia yhteisiä
esipolvia ohjauksessa. DNA tilien asetuksien säätö
ja sukupuiden gedcomien luonti ja lataaminen tilille. Sekä FTDNA, että Gedmatch tilit. Kurssia räätälöidään yleensä kurssilaisten toiveiden mukaiseksi.
840114 Geneettisen sukututkimuksen
jatkokurssi II
Verkkoluokka		
Su 10.00 - 14.15
Sari Karjalainen
La 10.00 - 14.15
Tunteja 10		
10.4.- 11.4.2021
Kurssimaksu: 35,00 €
Tarkoitettu jo testin tehneille ja geneettistä sukututkimuksessa edistyneille. Autosomalitestin työkalujen käyttö, miten hyödyntää esim kadonneen esiisän etsimisessä. Gedmatch työkalujen käyttö mm.
Lazarus KIT:n sekä Phasing tekeminen/käyttäminen. Kurssilaisella pitää olla ladattuna etukäteen
data em. palveluun hyvissä ajoin sekä olla käytössä em. työkalut, jotta kurssilla voidaan asiaa opetella. BigY testin BAM tiedoston siirtäminen muihin palveluihin ja privaattimutaatioiden tulkinta. MtDNA full
testin hyödyntäminen eri palveluissa sekä haplopuiden tulkinta. MuinaisDNA hyödyntäminen geneettisessä sukututkimuksessa.

GEOKÄTKÖILY
990401 Geokätköilyn alkeet A
Kansalaisopisto		
La 9.00 - 15.00
Anu Rastas		
10.10.2020
Tunteja 7
Kurssimaksu: 25,00 €
Geokätköily on kaikenikäisille sopiva ulkoharrastus, jota on mahdollista harrastaa niin luonnon helmassa kuin kaupunkiympäristössäkin. Kätköily on
eräänlaista nykyaikaista aarteenetsintää teknologiaa hyödyntäen. Kurssi on tarkoitettu kaikille kätköilystä kiinnostuneille tai vasta kätköilyn aloittaneille. Kurssilla saadaan kätköjen etsimiseen tarvittavat
perustiedot. Käymme myös etsimässä kurssipaikan
läheisyydestä pari kätköä. Kurssilla tarvitset älypuhelimen.

990402 Geokätköilyn jatkokurssi A
Kansalaisopisto 		
Ke 17.00–19.30
Anu Rastas		
14.10.2020
Tunteja 3
Kurssimaksu: 12,00 €
Jatkokurssilla mennään maastoon ja harjoitellaan
yhdessä kätköjen etsintää. Harjoittelussa hyödynnetään alueella olevia oikeita kätköjä sekä harjoituskätköjä. Harjoittelupaikka on Torniossa ja se ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille voivat osallistua
geokätköilyn peruskurssin käyneet.
990403 Geokätköilyn alkeet B
Kansalaisopisto		
Anu Rastas		
Tunteja 7
Kurssimaksu: 25,00 €
Sama sisältö kuin 990401.

La 9.00 - 15.00
17.4.2021

990404 Geokätköilyn jatkokurssi B
Kansalaisopisto		
Ke 17.00–19.30
Anu Rastas		
21.4.2021
Tunteja 3
Kurssimaksu: 12,00 €
Sama sisältö kuin 990402
990405 Mysteerikätköjen alkeet
Kansalaisopisto		
La 10.00–12.15
Ritva Pesonen		
24.10.2020
Tunteja 3
Kurssimaksu: 15,00 €
Mysteerinratkontakurssi sinulle, jolle mysteerit eivät kätkötyyppinä ole tuttuja, etkä tiedä mistä niiden
ratkonnassa voisi lähteä liikkeelle. Tavoitteena on
ratkoa muutama eri tavalla tehtyjä mysteerikätköjä
ja saada apuja mysteerikätköjen ratkontaan. Tarvittaessa järjestämme mysteerikätköjen alkeiskurssille jatkoa.

GREEN CARD
990411 Green Card -kurssi eli golfin alkeiskurssi A
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2
Jussi Huusko		
Ti 17.00 - 20.30
Tunteja 13,34		
Ke 17.00 - 20.30
Kurssimaksu: 50,00 €
Pe 17.00 - 20.00
		
18.8. - 21.8.2020
Kurssi on tarkoitettu kaikille golfin harrastamisesta kiinnostuneille ja aloittelijoille, joilla ei ole vielä
greencard’ia. Kurssilla opetellaan lajin perustaidot
(puttaus, chippi-, pitchi-, bunkkeri- rauta- ja puumailalyönnit), yleisimmät säännöt ja sujuvaan pelaamiseen liittyvät ohjeet. Mailat ja pallot saat klubilta lainaan. Tämän jälkeen sinulla on oikeus pelata isolla
eli oikealla kentällä.

990412 Green Card -kurssi eli golfin alkeiskurssi B
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2
Jussi Huusko		
Ti 17.00 - 20.30
Tunteja 13,34		
Ke 17.00 - 20.30
Kurssimaksu: 50,00 €
Pe 17.00 - 20.00
		
1.6. - 4.6.2021
Sama sisältö kuin 990411.
990413 Green Card -kurssi eli golfin alkeiskurssi C
Meri-Lapin Golfklubi, Näräntie 2
Jussi Huusko		
Ti 17.00 - 20.30
Tunteja 13,34		
Ke 17.00 - 20.30
Kurssimaksu: 50,00 €
Pe 17.00 - 20.00
		
6.7. - 9.7.2021
Sama sisältö kuin 990411.

KANSALAISOPISTON
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS
990301 Opiston henkilöstön ensiapukurssi 1
Kansalaisopisto		
La 8.30 - 15.45
Marianne Junes-Leinonen
Su 8.30 - 15.45
Tunteja 16		
29.8. - 30.8.2020
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat
ja myrkytykset. Kurssin suorittanut saa EA1 -kortin,
joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi on maksuton.
990000 Tuntiopettajien kokous ja
informaatiotilaisuus
Tarja Hooli		
Ke 17.30 - 19.00
Tunteja 2		
19.8.2020
Kansalaisopiston tuntiopettajien lukuvuoden avaus- ja ajantasaustilaisuus. Käsiteltäviä aiheita opistotyön käynnistymiseen liittyvien asioiden lisäksi ovat
mm. tuntiopettajien täydennyskoulutuksen suunnitteleminen ja opettajien verkkopohjaiseen kohtaamispaikkaan ja materiaalipankkiin tutustuminen. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

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

TIKITTÄÄKÖ DIGI? – VALTIONAVUSTUS AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA
DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN (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.

LAPIN OPET OPPIMASSA – KOHTI TASA-ARVOISEMPAA OSAAMISTA
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN HENKILÖSTÖKOULUTUSHANKE (OPH)
Hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluja ja kansalaisopistojen opettajien tvt-
taitoja. Opistojen näkyvyyttä lisätään kehittämällä digitaalisuutta mm. verkossa toimivilla virtuaalisilla näyttelyillä ja opiskelijoille myönnettävien digitaalisten osaamismerkkien muodossa.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais
opisto ja Lapin Opistopiiri.

LÄHELLE IHMISTÄ – KOHTI TASA-ARVOISEMPIA PALVELUJA
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAATU- JA KEHITTÄMISHANKE (OPH)
Hankkeen tarkoituksena on asiakaslähtöisyyden parantaminen eli käyttäjälähtöisten
palveluiden kehittäminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais
opisto ja Lapin Opistopiiri.
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KAIRAN OPPIJAT
- VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUS 2020
Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen
verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä
myös itse.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais
opisto, Revontuli-opisto, Rovaniemen kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri.

VIRKKUSET – VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUS
TYÖLLISTYMIS- JA TYÖMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISEEN 2020
Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville
koulutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalais
opisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.

TOURI MIEHILLE -HANKE 2018-2020 ( ESR)
Työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut. Meri-Lapissa haasteeseen tartutaan miestyöosaamisella ja miesten omalla toiminnalla. Hankkeessa mahdollistetaan eri-ikäisille miehille osallistuminen oman hyvinvoinnin edistämiseen ja vertaistoiminnan kehittämiseen. Hyvinvoinnin,
työ- ja toimintakyvyn edistymisen lisäksi kehitämme miesten ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa miesvertaisohjaaja- ja miesnäkökulmaohjaajakoulutuksia. Sukupuolitietoisuus ja miestyöosaaminen kehittyvät kaikilla hankkeeseen osallistuvilla. Toimintamallit ja koulutukset tulevat julkiseen käyttöön ja koulutuksia on
mahdollista räätälöidä eri palveluntuottajien tarpeisiin.
Hanketta koordinoi Lapin AMK ja Tornion Kansalaisopisto ja Kivalo-opisto ovat toimijana mukana.
Lisätietoja: www.tourimiehille.fi
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ILMOITTAUTUMISET
ILMOITTAUTUMISET
KURSSEILLE
KURSSEILLE
Ilmoittautumiset kursseille maanantai 10.8.2020 klo 7.00 alkaen.
Ilmoittautumiset kursseille maanantai 10.8.2020 klo 7.00 alkaen.
Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua:

Käytössäsi on kolme tapaa ilmoittautua
1.

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

https://www.opistopalvelut.fi/tornio/

Netti-ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.
Tarkemmat ohjeet SIVULLA
Netti-ilmoittautuminen
toimii5.ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Tarkemmat ohjeet sivulla 5.
Netti-ilmoittautumiseen tarvitaan
henkilötunnus
sekä
• vNetti-ilmoittautumiseen
tarvitaansuomalainen
suomalainen
henkilötunnus
sähköpostiosoite.
sekä sähköpostiosoite.
2. Puhelinilmoittautumiset puh. 040 770 5972,

3. Puhelinilmoittautumiset
puh.jonka
040 770
5972,toimiston normaaleina
ma 10.8.2020 klo 7.00 lähtien,
jälkeen
ma
10.8.2020
klo
7.00
lähtien,
jonka
jälkeen
toimiston normaaleina aukioloaikoina.
aukioloaikoina.
Opiston
Opistontoimisto
toimisto(Seminaarinkatu
(Seminaarinkatu 14)
14)on
on avoinna
avoinna
maanantai
maanantai––torstai
torstaiklo
klo99–– 16.
16.
Henkilökohtaiset ilmoittautumiset
ilmoittautumiset opiston
toimistossa
(Seminaarinkatu
14) 14)
4. 3.Henkilökohtaiset
opiston
toimistossa
(Seminaarinkatu
edellämainittuna
mainittunatoimiston
toimistonaukioloaikana
aukioloaikana tai
tai kuten
kuten opetusohjelmassa
opetusohjelmassa ko.
edellä
ko.kurssin
kurssin
kohdallaon
onmainittu.
mainittu.
kohdalla
Netti-ilmoittautumisjärjestelmä on helppokäyttöinen. Saat välittömästi tiedon saitko
Netti-ilmoittautumisjärjestelmä on helppokäyttöinen. Saat välittömästi tiedon saitko
paikan valitsemillesi kursseille.

paikan valitsemillesi kursseille.

Mikäli saat varapaikan, toimistosta otetaan yhteyttä jos paikka kurssille vapautuu.

Mikäli saat varapaikan, toimistosta otetaan yhteyttä jos paikka kurssille vapautuu.

Kirjaston nettipisteessä avustetaan tarvittaessa ilmoittautumisessa.

Kirjaston nettipisteessä avustetaan tarvittaessa ilmoittautumisessa.

TERVETULOA KURSSEILLE!

TERVETULOA KURSSEILLE!

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

