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OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA 

Kansalaisopisto on kaupungin omistama ja valtionosuutta saava oppilaitos, jonka tehtävänä on jär-

jestää kaupunkilaisille harrastuksia, itseopiskelua ja työelämän tarpeita tukevaa sekä fyysistä kuntoa 

säilyttävää ja parantavaa opetusta. 

Lukuvuosi 2019-2020 

 

Syyslukukausi 8.8. – 21.12.2019 

Syysloma 21. – 27.10.2019 (vko 43) 

Jouluinen musiikkituokio marraskuun lopulla 

Kevätlukukausi 7.1. – 30.6.2020 

Talviloma 2. – 8.3.2020 (vko 10) 

Pääsiäisloma 9. – 13.4.2020 

Kevätnäyttely huhtikuussa 

Kevyen musiikin konsertti Keväällä 2020 

Tanssinäytös 9.5.2020 

 

Opistoon ilmoittautuminen 
 

Kaikille kursseille; myös keväällä alkaville; ilmoittautuminen alkaa to 15.8.2019 klo 12.00 

Kursseille ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssit toteutuvat, mikäli kurssin 

toteutumisen ehdot täyttyvät mm. ilmoittautuneita tarpeeksi. Kalajoen keskustassa kaikilla kurs-

seilla ja koko kunnan alueella liikuntakursseissa minimimäärä on 10, muissa kursseissa muualla 

kuin keskustan alueella minimi on 7.  

Jos kurssin kohdalla maininta ryhmä täynnä, voi uudet oppilaat ilmoittautua varasijalle. Kun paikka 

vapautuu varasijalla olevalle, toimistolta ilmoitetaan oppilaalle vapautuneesta paikasta joko teksti-

viestillä tai sähköpostilla.   

 

Kurssille Ilmoittaudutaan ensisijaisesti internetin kautta osoitteessa  
https://www.opistopalvelut.fi/kalajoki/index.asp  
tai puhelimitse numeroon 044 4691 297. 

 

HUOM! Ilmoittautua ei voi tekstiviestillä, ei puhelinvastaajaan eikä sähköpostilla. 

Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Ilmoita toimiva sähköpostiosoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä, tarkista, näin saat vahvistuksen 

ilmoittautumisesta sähköpostiisi. Yhteys on suojattu. Alaikäisiltä vaaditaan myös huoltajan tiedot. 
Henkilötunnus tulee ilmoittaa opiskelijaksi kirjautumisen yhteydessä. Alaikäisen ollessa kysymyk-

sessä myös huoltajan tiedot tarvitaan. 
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Muista täyttää lupatiedote kohdat / valitse vaihtoehdoista 
 

Kuvat oppilastöistä  Lupa töiden julkaisemiseen 

    Ei lupaa kuvien käyttöön  

Kuva oppilaasta Lupa henkilökuvien käyttöön nimellä 

   Lupa henkilökuvien käyttöön ilman nimeä 

Tiedotelupa   Ei 

  Kyllä 

Markkinointilupa Ei 

  Kyllä 

 
Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja vaaditaan suurimpaan osaan kursseista.  Mikäli et voi ottaa 

kurssipaikkaa vastaan tai haluat keskeyttää kurssin, muistathan tehdä peruutusilmoituksen tästä 
kansalaisopiston toimistoon. Jos et ole osallistunut kurssille kolmeen (3) ensimmäiseen kertaa ja 
poissaolon syytä ei ole ilmoitettu, paikkasi perutaan automaattisesti. Lyhytkurssien kohdalla pe-

ruuttamattomasta paikasta perimme koko kurssimaksun. 

 

Lukuvuoden kestävässä kurssissa opettajan sairauden tai muun kansalaisopistosta riippumattoman 

syyn takia voidaan jättää kaksi kertaa pitämättä ilman oppilaille tulevaa korvausta ja lukukauden 

kestävässä kurssissa yksi kerta.  

 
Kurssimaksun suuruus on merkitty kunkin kurssin kohdalle ja hinta määräytyy yleensä kurssin oppi-

tuntien ja kurssin pituuden mukaan. Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssimaksu käsittää koko luku-
vuoden tai lyhemmissä kursseissa koko kurssin. Kurssimaksu laskutetaan kurssin alkamisen jäl-

keen. Laskujen perintäkäytäntö on sama kuin muissakin kaupungin laskutuksissa.   

Kurssimaksuista ei myönnetä alennuksia eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa 

tai tulee ryhmään mukaan kesken lukuvuoden. Kurssimaksua ei palauteta opistosta riippumatto-

mista syistä keskeytyneeltä kurssilta. Erityistilanteessa; kuten paikkakunnalta muuton takia tai muu 

perusteltu syy; voi kurssille ilmoittautua vain lukukaudeksi. Tällöin ilmoittautuminen on tehtävä toi-

mistolle suoraan ja tämä huomioidaan kurssimaksussa. Kurssimaksuista on vapautettu erityisryh-

miin kuuluvat henkilöt. Kurssilaiset maksavat itse oppikirjat, työaineet ja muut tarvikkeet sekä ma-

teriaalit. Kevätlukukaudeksi mukaan tulevilta peritään 50 % koko maksusta, tästä ei tule muita alen-

nuksia. Posliininpolttomaksu 25 € ei sisälly kurssimaksuun.   

Kausikortti 140 € on henkilökohtainen ja oikeuttaa osallistumaan kolmelle vapaavalintaisille kurs-

seille lukuvuoden aikana. Lyhytkurssit ja taiteen perusopetus sekä musiikkikoulut (piano, viulu, 

huilu), yksinlaulu, materiaalimaksut ja posliininpolttomaksu eivät sisälly kausikorttiin. Kausikorttia 
ei voi valita ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se on ilmoitettava toimistolle viimeistään kurssien 
alettua. 

Opiskelija - alennus toisen tai ylemmän asteen opiskelijoille myönnetään 25 % alennus kurssimak-

suista, alennus ei koske taiteen perusopetusta, lyhytkursseja, esiintyviä ryhmiä (mm. kuorot, näy-

telmäpiirit)  
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Opintosetelit 
Opetusministeriö on myöntänyt Kalajoen kansalaisopistolle määrärahan kohdennettavaksi maa-

hanmuuttajien, työttömien, senioriväestön ja eläkkeellä olevien koulutusten kurssimaksuihin. 

Opintoseteliavustus on 20 € ja sen saa käyttää vain yhdelle kurssille ja se hyvitetään asiakkaalle vä-

hennyksenä kurssimaksusta. Opintoseteliavustusta myönnetään vähintään 45 € maksaviin kurssei-

hin. Opintoseteliavustusta ei voi hakea taiteen perusopetukseen, piano - tai viulukouluun, poslii-

ninpoltto - ja materiaalimaksuihin ja esiintyvien ryhmien (kuorot ja näytelmäpiiri) sekä yksilaulu-

kurssimaksuihin. 

 
Taiteen perusopetus Taiteen perusopetuksessa opiskelijat saavat opintokirjan, johon opettaja mer-

kitsee edistymisen ja osallistumistunnit sekä antaa sanallista palautetta. Opiskelijat saavat todistuk-

set opintojen päätteeksi. Taiteen perusopetuksesta ei myönnetä alennuksia.  
 
Opiskelutodistukset Jokaisesta kansalaisopiston kurssista saat pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mi-

käli olet osallistunut vähintään ¾ osaan tunneista.  

 

Opiskelijavakuutus Kalajoen kansalaisopiston opiskelijat ovat Kalajoen kaupungin vakuutusturvan 

piirissä. 

 
Opinto - ohjelma Painetun ohjelman lisäksi opinto - ohjelma julkaistaan kaupungin internetsivulla 

osoitteessa www.kalajoki.fi  

Tässä opinto - ohjelmassa ilmoitetaan lukuvuoden 2019 - 2020 kurssit. Pidä ohjelma tallessa, jotta 

voit tarkistaa kurssiaikataulut lukuvuoden aikana. Opinto-ohjelmassa ei ole esitelty kaikkia lyhyt-
kursseja. Lyhytkursseja järjestetään lukuvuoden aikana esim. syksyn sienikurssi, kevään yrtti-
kurssit, kesän liikuntakurssit sekä mahdollisesti erilaisia tanssi-, valokuvauksen-, musiikki-, kieli-, 
ja ATK-kursseja. 
 
Kurssin tai opetuskerran peruuntuminen Kurssin tai opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan 

aina tekstiviestillä. Tarkista kun ilmoittaudut, että puhelinnumerosi oikein, jotta viesti tavoittaa 
sinut. 
 

HUOM! Kurssin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta, lukuun ottamatta lyhytkursseja. 

 

Tapahtumat ja uudet kurssit Kansalaisopisto tiedottaa tapahtumista, uusista kursseista ja muista 

ajankohtaisista kurssiasioista Kalajoen kaupungin nettisivulla www.kalajoki.fi  
sekä opiston nettisivuilla https://www.opistopalvelut.fi/kalajoki/index.asp 
 
Kalajoen kansalaisopisto pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 

Seuraa Kalajoen kansalaisopistoa myös Facebookissa www.facebook.com/ Kalajoen – kansalais-

opisto 

 

YHTEYSTIEDOT 

Kansalaisopiston toimisto Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki p. 044 4691 297 tai  

kansalaisopisto@kalajoki.fi  
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Vakituinen henkilökunta 
 
Rehtori   

Lena Segler-Heikkilä 044-4691 236 lena.segler-heikkila@kalajoki.fi 

 

Kulttuuri - ja vapaa - aikajohtaja 

Anita Ohtamaa 044 4691 874 anita.ohtamaa@kalajoki.fi 

 

Toimistosihteeri 

Maaru Lapinoja  044 4691 297 maaru.lapinoja@kalajoki.fi 

 

Musiikinopettaja 

Iiris Markkanen  044 4691 492 iiris.markkanen@kalajoki.fi 

 

Tuntiopettajien yhteystiedot tarvittaessa ja opettajan luvalla saa kansalaisopiston toimistosta 

 
Kalajoen kansalaisopiston taidekoulu 

 

Kalajoen kansalaisopiston taiteen perusopetuksen Taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista 

taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolista taideopetusta. Taide-

koulu tarjoaa opetusta kuvataiteissa, teatteri - ilmaisussa, tanssissa ja musiikissa (piano - ja viu-

luopetus). Opetus järjestetään opetushallituksen asettamien tavoitteiden ja pääsisältöjen mukai-

sesti kunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen.  

 

Opiskelun voi yleensä aloittaa jo 6 – vuotiaana valmentavassa opetuksessa (tanssi). Opinnot eivät 

pääsääntöisesti edellytä erityislahjakkuutta ko. taiteen alalla.  

 

Kaikki taiteenperusopetuksen ryhmät sekä piano-, viulu-, huilukoulujen/piirien oppilaat on siir-
retty automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle tai poistettu ryhmästä jos on ilmoittanut, että ei 

enää jatka. Siis erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä. Varmista toimistolta onko oppilas jatka-

massa ja mihin ryhmään oppilas on sijoitettu. Opinto-ohjelman kurssien kohdalla mainitaan jos 

ryhmä on täynnä tai kuinka monta vapaata paikkaa on. Kursseille voi ilmoittautua varasijalle netin 

kautta tai puhelimitse.  

 

Kurssimaksut taiteen perusopetus 
 

valmentava opetus 50 – 55 € / lukuvuosi 

kuvataide 90 € / lukuvuosi (sisältää materiaalimaksut)  

tanssi 90 € /95€ lukuvuosi (sisältää materiaalimaksua 5 €) 

teatteri - ilmaisu 80 € / lukuvuosi 

musiikki 170 € / 30 min ja 185 € 45 min / lukuvuosi 

Musiikintaiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteena 

on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle 

harrastamiselle.  
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Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen opetusta 6 – 16 – vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksen ta-

voitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriit-

tisesti. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, ha-

vaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. 

 

Teatteri - ilmaisun opetus on oivalluksia ja kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka edetes-

sään suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksen lähtökohta on taidekasvatuksellinen. 

Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja antaa op-

pilaille teatteritaiteen tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään. Teatteritaide on toiminnan 

kielen oppimista, ei koskaan näytetä vaan toimitaan ja näytetään. 

 

Tanssi on elämyksellistä taidekasvatusta, jossa ajattelu, tunne ja toiminta kohtaavat. Tanssin 

kautta ihminen voi saada kosketuksen itseensä kokonaisvaltaisesti, tunteiden, elämysten ja kehol-

listen aistimuksen sulautuessa toisiinsa. Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin iloa ja elä-

myksiä sekä luomaan elinikäinen suhde tanssiin ja kulttuuriin. 

 

Liikuntalukkari 2019-2020 

Maanantai 

17.00 – 18.30 
Hathajooga  
Raumankarin 
koulu 

18.40-20.10 
Dynaaminen 
hathajooga 
Raumankarin 
koulu 

18.00-19.00 
Naisten kunto-
jumppa 
Vasankarin 
ns. 

18.45 – 20.15 
Rivitanssi 
Teatteritalo 

 
 

Tiistai 

17.15-18.00 
H.I.I. T 
Raumankarin 
koulu 

18.05 – 19.05 
Hyvänmielen 
jumppa  
Raumankarin 
koulu 

19.10 – 20.10 
Syvävenyttely 
Raumankarin 
koulu 

18.00 – 19.00 
Naisten kunto-
jumppa 
Pahkalan ent. 
koulu 

19.00 – 19.45 
Miesten kunto-
jumppa 
Tyngän alue-
koulu 

 

Keskiviikko 

16.45-18.00 
Hathajooga 
Etelänkylän 
koulu 

18.10-19.25 
Dynaaminen 
hathajooga 
Etelänkylän 
koulu 

19.35-20.35 
Miesten jooga 
Etelänkylän 
koulu 

18.00-19.00 
Fysiikkatreenit 
Liikuntahalli 
väestötila 

19.00 – 20.00 
Naisten 
jumppa 
Tyngän alue-
koulu 

 

Torstai 

17.30-18.30 
Kuntonyrkkeily 
aloittelijat 
Raumankarin 
koulu 

18.35-19.35 
Kuntonyrkkeily, 
jatko 
Raumankarin 
koulu 

18.30 – 19.30 
Kuntojumppa 
Mehtäkylän koulu 

17.30 – 18.30 
Kuntonyrkkeily 
Hyvinvointikeskus 
Asema 
 
18.30-19.15 
Koko kehon 
jumppa ja venyt-
tely 
Hyvinvointikeskus 
Asema 
 

 

 

Lauantai 

12.30-14.30 
Supersankarit 
Pohjankylän 
koulu 

 

Sunnuntai 

12.00-13.15  
Keppihevosten rat-
sastustunnit  
Pohjankylän koulu 

13.30-14.30  
Horsebic 
Pohjankylän koulu 

16.30-17.30 
Pilates 1 
Etelänkylän koulu 

17.35-18.20 
Zumba  

18.25-19.10 
Lavis  
Etelänkylän koulu 

19.15-20.15 
Pilates 2 
Etelänkylän koulu 
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KALAJOKI / TAITEEN PERUSOPETUS  
 
MUSIIKKI 
 
FERMAATTI -KUORO 1002001  
Emma Räihälä  

Kokon halli, Vierivainiontie 4 

pe 17.30-19.45, Kurssimaksu 45,00 €  

16.8.2019-13.12.2019 ja 10.1.2020-29.5.2020 

 

  

Fermaatti on tyttökuoro, jonka alaikäraja on 11 vuotta. Kuoron ohjelmisto on monipuolista, haas-

teellista, kansainvälistä nuorisokuoromusiikkia, joka edellyttää kohtuullista nuotinlukutaitoa. Tai-

teen perusopetuksen lisäksi kuoro on myös lukion soveltava kurssi sekä hyväksytään osaksi musiik-

kiopiston opintoja. Taustayhteisönä toimii vanhemmista koostuva Fermaatin Tuki ry, joka toimii 

aktiivisesti kuoron hyväksi, järjestäen mm. konsertteja, lisäkoulutuksia ja konserttimatkoja.  

  
TPO PIANOKOULU 1004001 

Minna-Liisa Kaattari  

Etelänkylän koulu, Etelänkyläntie 312  

to 17.45-19.00, Kurssimaksu 170,00 €/185,00€ 

22.8.2019-5.12.2019 ja 9.1.2020-14.5.2020 

 

Pianokoulussa annetaan yksilöopetusta 30 min tai 45 min / krt. Aikataulu sovitaan opettajan 

kanssa, lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. Ryhmä täynnä. Varasijalle ei oteta uusia oppilaita.  

  
TANSSI  
 
TAIDETANSSIN PERUSTEET NYKY 1, 1105010  

Rosita Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6 

ke 18.15-19.00, Kurssimaksu 90,00 € 

28.8.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-6.5.2020  

Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja showtanssin, sekä streettajien perusteita, tekniikkaharjoi-

tuksia, luovia harjoituksia ja kehon tuntemusta. Tämä on viime vuoden lastentanssi 3 B ryhmä 

vuonna 2011 syntyneet. Ryhmään mahtuu 1 uusi oppilas. Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle. 

 
TAIDETANSSIN PERUSTEET NYKY 2 -3, 1105003  

Kaisu Sarkkinen  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ke 16.30-17.45, Kurssimaksu 90,00 € 

28.8.2019-4.12.2019 ja 15.1.2020-6.5.2020 

Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja showtanssin, sekä streetlajien perusteita, tekniikkaharjoi-

tuksia, luovia harjoituksia ja kehon tuntemusta. Ryhmä on viime vuoden 1B ja Nyky 2, syntyneet 

vuonna 2009-2010. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 
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TPO TANSSI NYKYTANSSI 4, 1105005 
Kaisu Sarkkinen  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6 

ke 17.45-19.00, Kurssimaksu 90,00 € 

28.8.2019-4.12.2019 ja 15.1.2020-6.5.2020 

Nyky- ja jazztanssin tekniikkaa, ilmaisua, kehon tuntemusta, monipuolista liikkumista ja tanssisar-

joja sekä improvisaatiota vaihtelevaan musiikkiin. Lihaskuntoa ja venyttelyä. Tämä on viime vuo-

den jatko 3 ja 4 ryhmä vuonna 2007-2008 syntyneille. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 
 
TPO TANSSI NYKYTANSSI 5, 1105006 

Kaisu Sarkkinen  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ke 19.00-20.30, Kurssimaksu 95,00 € 

28.8.2019-4.12.2019 ja 15.1.2020-6.5.2020  

Nyky- ja jazztanssin tekniikkaa, ilmaisua, kehon tuntemusta, monipuolista liikkumista, koordinaa-

tioharjoituksia ja tanssisarjoja sekä improvisaatiota vaihtelevaan musiikkiin. Lihaskuntoa ja venyt-

telyä. Vuonna 2006 syntyneet ja siitä vanhemmat. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittau-

tua varasijalle. 

 

LASTENTANSSI 1 A, 1105011                                          UUSI KURSSI 
Mirella Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ma 17.00-17.30, Kurssimaksu 50,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-27.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen.  

Uusi kurssi vuonna 2015 syntyneille. 

 

 

 
LASTENTANSSI 1 B, 1105012                                         UUSI KURSSI 
Mirella Saarnio  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ma 17.30-18.00, Kurssimaksu 50,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-27.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen.  

Uusi kurssi vuonna 2015 syntyneille. 

 
LASTENTANSSI 2 A, 1105007 

Mirella Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ti 17.00-17.30, Kurssimaksu 50,00 € 

3.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-21.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. Tämä on 

viime 2014 syntyneiden ryhmä. Ryhmään mahtuu 1 uusi oppilas. Lisäksi voi ilmoittautua vara-

sijalle. 
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LASTENTANSSI 2 B, 1105004 
Mirella Saarnio 

 Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  
ma 18.00-18.30, Kurssimaksu 50,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-27.4.2020  

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. Tämä 

on viime vuoden 2014 syntyneiden ryhmä. Ryhmään mahtuu 2 uutta oppilasta. 

Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle. 

  
LASTENTANSSI 3 A, 1105008 
Rosita Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6 

ke 16.45-17.30, Kurssimaksu 50,00 € 

4.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-22.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. Tämä on 

viime vuoden Lastentanssi 1, 1B ja 2 ryhmistä vuonna 2013 syntyneet. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 
 

LASTENTANSSI 3 B, 1105013  UUSIKURSSI 
Mirella Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6 

ti 17.30-18.15, Kurssimaksu 50,00 € 

3.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-21.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen.  

Uusi kurssi vuonna 2013 syntyneet. 

 

LASTENTANSSI 4, 1105009 

Rosita Saarnio 

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ke 17.30-18.15, Kurssimaksu 55,00 € 

4.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-22.4.2020 

Varhaisiän opintojen tavoitteena on monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin varhaiskasvatus; lap-

sen luovuuden, kehon tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen. Tämä on 

viime vuoden Lastentanssi 3A ryhmä vuonna 2012 syntyneet. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voi-

vat ilmoittautua varasijalle. 
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NÄYTTÄMÖTAITEET  
 

TEATTERI-ILMAISU TPO 1 3.-4. LUOKKALAISILLE, 1102001 

Raimo Hentunen  

Toimipaikka avoin, ilmoitetaan kurssilaisille 

ke 15.00-16.30, Kurssimaksu 80,00 € 

28.8.2019-11.12.2019 ja 8.1.2020-6.5.2020  

Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja teatterin tekemisen maailmaan sekä ryhmätyöskentelyyn. Leiki-

tään, hassutellaan, harjoitellaan esiintymistä, improillaan, etsitään rohkeutta, harjoitellaan äänen-

käyttöä, tehdään roolihahmoja ja pidetään hauskaa! Ryhmää mahtuu 4 uutta oppilasta. 

  
TEATTERI-ILMAISU TPO 2 5.-7. LUOKKALAISILLE, 1102002 
Raimo Hentunen  

Toimipaikka avoin, ilmoitetaan kurssilaisille 

ke 16.45-19.00, Kurssimaksu 80,00 € 

28.8.2019-11.12.2019 ja 8.1.2020-6.5.2020 

Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja teatterin tekemisen maailmaan sekä ryhmätyöskentelyyn. Leiki-

tään, hassutellaan, harjoitellaan esiintymistä, improillaan, etsitään rohkeutta, harjoitellaan äänen-

käyttöä, tehdään roolihahmoja ja pidetään hauskaa! Ryhmä täynnä. Ryhmään osallistumista voi 

tiedustella opettajalta. 

 

KUVATAITEET       
 

LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS PO 1, 1103002          
Maija Rasmus  

Arteman (Jedun) kuvisluokka, Opintie 2  

ti 17.00-17.45, Kurssimaksu 70,00 € 

27.8.2019-10.12.2019 ja 7.1.2020-5.5.2020  

Uusi kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 6-7 -vuotiaille. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, väli-

neisiin ja taiteenaloihin leikkimällä ja tutkimalla. Piirtämistä, maalaamista ja muotoilua eri teknii-

koilla. Kurssi on yhdistetty valmentava ja perusopetus 1. Ryhmään mahtuu 6 uutta oppilasta. 

 

LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS PO 2-3, 1103003  

Maija Rasmus  

Arteman (Jedun) kuvisluokka, Opintie 2 

ti 18.00-19.30, Kurssimaksu 90,00 € 

27.8.2019-10.12.2019 ja 7.1.2020-5 .5.2020 

Kuvataiteen perusopetusta 8-9 vuotiaille. Rakentelua, muotoilua, piirtämistä ja maalaamista moni-

puolisesti. Tutustutaan kuvataiteen ja median eri ilmiöihin.  

Jatkava ryhmä. Ryhmään mahtuu 6 uutta oppilasta. 
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LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS PO 4-5, 1103004  

Rosa Pisilä 

Arteman (Jedun) kuvisluokka, Opintie 2  

ke 15.00-16.30, Kurssimaksu 90,00 € 

28.8.2019-11.12.2019 ja 8.1.2020-6.5.2020 

Kuvataiteen opetusta 10-14 vuotiaille. Oman kuvataiteellisen ilmaisun kehittämistä sekä kuvatai-

teen erilaisten tekniikoiden monipuolista kokeilua. Tutustutaan kuva-analyysiin omien ja muiden 

kuvien kautta sekä tutustutaan paikalliseen taiteeseen ja eri kulttuurien visuaaliseen taitee-

seen. Jatkava ryhmä. Ryhmään mahtuu 8 uutta oppilasta. 
 

KUVATAITEEN PERUSOPETUS TYÖPAJA 1103006  

Rosa Pisilä  

Arteman (Jedun) kuvisluokka, Opintie 2  

ke 16.45-19.00, Kurssimaksu 90,00 € 

28.8.2019-11.12.2019 ja 8.1.2020-6.5.2020 

Kuvataiteen opetusta 13-19 - vuotiaille. Taiteen tekniikan ja itsenäisen työskentelyn syventämistä, 

erilaisia projekteja sekä oman ilmaisun kehittämistä. Taidekritiikkiin tutustuminen ja totuttelemi-

nen. Opintojen loppusuoralla olevilla opiskelijoilla (todistus, kun 500 h täynnä) lopputyö- ja portfo-

liotyöskentelyä. Jatkava ryhmä.  Ryhmään mahtuu 5 uutta oppilasta. 

 

KÄDENTAIDOT 
 
AIKUISTEN KÄSITYÖKOULU 1145016  

Elisa Saukko  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1  

ma 17.45-20.45, joka toinen viikko, Kurssimaksu 120,00 €  

2.9.2019-9.12.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020 

Taiteen perusopetusta yli 16- vuotiaille. Käsityökoulussa tehdään kaikenlaisia käsitöitä. Opetus on 

etenevää, uusi rakennetaan jo opitun päälle ja taidot syvenevät. Aikuisten käsityökouluun ilmoit-

taudutaan vuosittain ja se kestää yhteensä 5 vuotta. Materiaalimaksu käytön mukaan. Syksy 2.9., 

16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. (yht. 32 oppituntia). Keväät 13.1., 27.1., 10.2., 

24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. (yht. 32 oppituntia) 

Kurssimaksu laskutetaan syksyllä 60€ ja keväällä 60€. 

 

KALAJOKI / MUSIIKKI 
  
LAULU 
 
YKSINLAULUPIIRI MAANANTAI/TIISTAI 1101018 
Emma Räihälä 

Kokon halli, Vierivainiontie 4  

ma 15.00-20.30, ti 15.00-17.15 Kurssimaksu 160,00 € 

16.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-24.32020  

Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 45 min / kerta. 

Yksinlaulukurssin sisältö räätälöidään yksilöllisesti kullekin opiskelijalle 

sopivaksi. Kurssilla voidaan oppilaan toiveiden mukaisesti harjoitella 

esimerkiksi hengittämistä, laulutekniikkaa tai tulkintaa. Myös yhteismusisointi 
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toisten oppilaiden kanssa tai opettajan säestyksellä on mahdollista. Sopii kaikille laulusta kiinnos-

tuneille nuorille (yli 15 v.) ja aikuisille myös ilman aiempaa laulukokemusta.  

Ajat sovitaan yksilöllisesti opettajan kanssa. 

 

TAAPEROMUSKARI 0-1 VUOTIAILLE, SYKSY, 1101015            UUSI KURSSI  
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6 

ti 16.00-16.30, Kurssimaksu 20,00 € 

10.9.2019-3.12.2019   
Musiikkileikkikoulu vuonna 2018-2019 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle.  

 

TENAVAMUSKARI 1-2 VUOTIAILLE, SYKSY, 1101016              UUSI KURSSI 
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6  

ti 16.40-17.10, Kurssimaksu 20,00 € 

10.9.2019-3.12.2019  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2017-2018 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. 
 

MUKSUMUSKARI 3-4 VUOTIAILLE, SYKSY, 1101017                   UUSI KURSSI 
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6  

ti 17.15-18.00, Kurssimaksu 25,00 € 

10.9.2019-3.12.2019  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2015-2016 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle.   

TAAPEROMUSKARI 0-1 VUOTIAILLE, KEVÄT, 1101019          UUSI KURSSI 
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6  

ti 16.00-16.30, Kurssimaksu 20,00 € 

14.1.2020-7.4.2020  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2019 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, mu-

siikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. 
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TENAVAMUSKARI 1-2 VUOTIAILLE, KEVÄT, 1101020            UUSI KURSSI 
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6  

ti 16.40-17.10, Kurssimaksu 20,00 € 

14.1.2020-7.4.2020  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2018-2019 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. 

MUKSUMUSKARI 3-4 VUOTIAILLE, KEVÄT, 1101021             UUSI KURSSI  
Noora Kivioja  

Pohjankylän koulu Parakki lk 6, Marttilantie 6 

ti 17.15-18.00, Kurssimaksu 25,00 € 

14.1.2020-7.4.2020  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2016-2017 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. 
 
ORKESTERIT JA YHTYEET 
   
BÄNDIKURSSI JATKOKURSSI AIKUISET 1001004  

Pekka Peltola  

Kokon halli, Vierivainiontie 4  

ti 19.00-20.30, Kurssimaksu 42,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020  

Kurssilla soitetaan etupäässä Suomi poppia ja iskelmää. Kurssi on jatkokurssi ja sopii jo hiukan soit-

tokokemusta omaaville. 

  
HARMONIKKAPIIRI 1001005 
Pekka Peltola Pohjankylän koulu parakki lk 7, Marttilantie 6 

ke 18.00 - 19.30, Kurssimaksu 42,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020  

Harmonikkapiiri aikuisille soittajille sopii jonkin verran soittaneille tai edistyneille. 

PUHALLINORKESTERI KALAJOEN SOITTAJAT 1001006  

Markus Seppälä  

Pohjankylän koulu mus.lk 135, Marttilantie 6 

to 17.00-19.00, Kurssimaksu 40,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  

Soitetaan sekä kotimaista että ulkomaalaista puhallinmusiikkia. Kalajoen Soittajat on esiintyvä-

ryhmä. Vain pitemmälle edenneille soittajille.  
 
 
 
 
 
 



14 

 

KUOROT JA YHTEISLAULUT 
 
SOILAT-KUORO 1002002 
Soili Autio  
Kristillinen kansanopisto, Kasarmintie 2  
to 18.30-20.00, Kurssimaksu 45,00 € 

29.8.2019-12.12.2019 ja 9.1.2020-7.5.2020  
Alkujaan ns. viihdekuorona syntynyt kuoro, jolla on nykyään monipuolista, tavoitteellista ja pää-

osin suomalaista kuoro-ohjelmistoa. Soilat tekee vierailuja ja konsertoi säännöllisesti soitinryhmän 

säestyksellä. Ilmoittautuminen 1. kurssikerralla. Ei netti-ilmoittautumista. 

KAMARIKUORO CHORUS VALLIS 1002003 
Soili Autio 

Alavieska ja Ylivieska 
Joka toinen viikko ke 18.30-21.00, Kurssimaksu 45,00 €, max 50 opp. 

28.8.2019-18.12.2019 ja 8.1.2020-27.5.2020  

Chorus Vallis on virkeä ja tasokas alueellinen kamarikuoro, joka harjoittelee viikoittain vuoroin Ka-

lajoella, Alavieskassa ja Ylivieskassa. Ohjelmisto on monipuolista, kansainvälistä ja haasteellistakin 

klassikoista ja kansanlauluista nykysäveltäjiin ja ns. kevyempään musiikkiin. Kuoro toimii Kalajoen 

ja Ylivieskan seudun kansalaisopistojen yhteisenä opintopiirinä. Kuoro on myös rekisteröity yhdis-

tys, joka kuuluu Suomen Laulajien ja Soittajien liittoon eli SULASOLiin. Kuoroon toivotaan erityi-

sesti lisää mieslaulajia. Ilmoittautuminen 1. kerralla. Ei netti-ilmoittautumista.  
 
SEKAKUORO 1002004  

Jane Ilmola  

Kristillinen kansanopisto, Kasarmintie 2 

ke 18.30-20.00, Kurssimaksu 45,00 € 

4.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-29.4.2020  

Pieni kaikenikäisten kuoro, joka laulaa kaikki tyylilajit, yleensä suomen kielellä. Kuoro sopii myös 

vähemmän harrastaneille.  

YHTEISLAULUPIIRI 1002005 
Pekka Peltola  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

Joka toinen viikko su 17.00-18.30, Kurssimaksu 40,00 € 

15.9.2019-1.12.2019 ja 12.1.2020-3.5.2020 

Yhteislaulupiiri, jossa lauletaan tuttuja lauluja musiikin säestyksellä. Opettaja voi säestää pianolla, 

harmonikalla, kitaralla tms. Kokoontumiskerrat syksy 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11., 1.12. Kevät 

12.1., 26.1., 16.2., 15.3., 29.3., 19.4., 3.5. 
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INSTRUMENTTIEN RYHMÄOPETUS  

VIULUN SOITINVALMENNUS, 1001001  

Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1  

ti 16.30-17.15, Kurssimaksu 32,00 € 

3.9.2019-19.11.2019 ja 14.1.2020-14.4.2020 

Viulun soitinvalmennukseen otetaan pääsääntöisesti alle kouluikäisiä lapsia. Opetus koostuu pien-

ryhmä tunneista, 3 lasta ja tunnin kesto 45min. Tutustutaan viulunsoiton alkeisiin soittaen, lau-

laen, liikkuen ja samalla opitaan musiikin perusteita. Korostetaan vanhemman läsnäoloa soittohar-

joituksen tukena. Viuluja voi vuokrata kansalaisopistolta 

 
HARMONIKKAKURSSI LAPSET JA NUORET, 1003001  

Pekka Peltola 

Pohjankylän koulu parakki lk 7, Marttilantie 6  

ke 17.15-18.00, Kurssimaksu 45,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020  

Kurssilla annetaan yksilöllistä harmonikan soiton opetusta lapsille ja nuorille. Sopii aloittelijoille tai 

jo aiemmin soittaneille. 

 

KANTELE 1003002  
Jane Ilmola 

Kristillinen kansanopisto, Kasarmintie 2 

ke 17.00-18.30, Kurssimaksu 40,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020 

Pienten ja isojen kanteleen soiton opetusta kaikenikäisille, myös aloittelijoille. Sopii sekä korva-

kuulolta soittajille että nuottitaitoisille. Pienet kanteleet klo 17.00-17.45. Isot kanteleet 17.45-

18.30. Oma soitin, jos on. 

 

KITARANSOITON ALKEET 1003003 
Ville Palin  

Kokon halli, Vierivainiontie 4  

to 17.00-18.00, Kurssimaksu 40,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  

Sointuja, näppäilyjä, plektratekniikkaa, tahtien laskua, nuotinluvun alkeita sekä sävellajeja.  

Sopii vasta-alkajille tai jo muutaman vuoden soittaneille. Sopii kaiken ikäisille kitaran soitosta kiin-

nostuneille. 

  
KITARANSOITON JATKO 1003004 
Ville Palin 
Kokon halli, Vierivainiontie 4 Kurssimaksu  

to 18.00-19.00, Kurssimaksu 40,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 10.1.2019-16.4.2020 

Sointuja, näppäilyjä, plektratekniikkaa, tahtien laskua, nuotinluvun alkeita sekä sävellajeja. Sopii 

vasta-alkajille tai jo muutaman vuoden soittaneille. Sopii kaiken ikäisille kitaran soitosta kiinnostu-

neille 
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SÄHKÖKITARAKURSSI 1003005  

Ville Palin  
Kokon halli, Vierivainiontie 4  

to 19.00-20.00, Kurssimaksu 40,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  

Kurssilla tutustutaan ja perehdytään sähkökitaran maailmaan. Tutkitaan kitaroita, vahvistimia, 

efektejä, sekä kaikkia sähkökitaran soundiin vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään sähkökitaran rooliin 

erilaisissa musiikkityyleissä ja kappaleissa, ja soitetaan laaja-alaisesti erilaista musiikkia, tutkitaan 

miten haluttu soundi muodostetaan erilaisissa musiikkityyleissä, opiskellaan perusteoriaa, sekä 

soittotekniikoita, joita erityisesti tarvitaan ja käytetään sähkökitaran kanssa. Kurssi sopii jo hieman 

soittokokemusta omaaville, erilaisia soittotekniikoita voidaan harjoitella myös edistyneellä tasolla, 

opetus tapahtuu ryhmän tason mukaan. Oman sähkökitaran omistaminen on suotavaa, muttei 
välttämätöntä. 
 
UKULELE-KURSSI 1003006 

Tomi Pentinpuro 

Pohjankylän koulu Parakki lk 3, Marttilantie 6  

ke 18.00-19.00, Kurssimaksu 40,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020 

Ukulele on hyväntuulinen pieni nelikielinen kitaransukuinen soitin. Kurssilla tutustutaan ukulelen-

soiton perusteisiin. Opetellaan sointuotteita ja melodioita, säestetään ja lauletaan helppoja kappa-

leita. Kurssi soveltuu kaikenikäisille, rohkeasti mukaan soittamaan! Oma ukulele tarvitaan (hinta 

noin 40-150 euroa), ensimmäisellä kerralla opastetaan hankinnassa. 

 
GUITAR PLAYING IN ENGLISH FOR BEGINNERS AND INTERMEDIATE PLAYERS 1003007 
Tomi Pentinpuro 

Pohjankylän koulun mus.lk 135 

ke 19.15.20.15 

2.10.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-26.2.2020 

Acoustic guitar course for total beginners, students who have not played for a while and/or inter-

mediate level players, who are 15+ years old. This course will function as an introduction to the 

world of guitar music. We will study the basics of guitar playing e.g. proper posture, basic hand po-

sitions for chords, music reading, melodies and group playing, through easy and intermediate 

songs according to the students' level, hopes and needs. Please bring your own instrument. For 

the few first times there is a couple of guitars available for playing and the teacher will assist in the 

purchase of instrument. Course is for immigrants and is free of charge for them. 

INSTRUMENTTIEN YKSILÖOPETUS 

PIANOKOULU / VIULUKOULU, MAANANTAI 1004003 
Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1 

ma 14.00-20.00 Kurssimaksu 138,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-4.5.2020 

Piano ja viulukoulussa opiskelija saa yksilöopetusta 30min / krt. Opiskellaan soittimen perustek-

niikkaa. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 

lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas kehittyy ja oppii  
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omaan tahtiinsa joka otetaan opetuksessa huomioon. Toiset hitaammin ja toiset tavoitteellisem-

min. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 
PIANOKOULU / VIULUKOULU, TIISTAI 1004004 

Iiris Markkanen 
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1 
ti 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 € 

3.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-28.4.2020 

Piano- ja viulukoulussa opiskelija saa yksilöopetusta 30min / krt. Opiskellaan soittimen perustek-

niikkaa. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 

lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas kehittyy ja oppii omaan tahtiinsa joka otetaan ope-

tuksessa huomioon. Toiset hitaammin ja toiset tavoitteellisemmin. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat 

voivat ilmoittautua varasijalle.  
 

VIULUKOULU / PIANOKOULU, KESKIVIIKKO 1004005  

Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1 

ke 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 € 

4.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-29.4.2020  

Viulu- ja pianokoulussa opiskelija saa yksilöopetusta 30 min/krt. Opiskellaan soittimen perustek-

niikkaa. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 

lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas kehittyy ja oppii omaan tahtiinsa joka otetaan ope-

tuksessa huomioon. Toiset hitaammin ja toiset tavoitteellisemmin. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat 

voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

VIULUKOULU / PIANOKOULU, TORSTAI 1004006 
Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1  

to 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 € 

5.9.2019-28.11.2019 ja 16.1.2020-7.5.2020 

Viulu- ja pianokoulussa opiskelija saa yksilöopetusta 30min/krt. Opiskellaan soittimen perustek-

niikkaa. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 

lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas kehittyy ja oppii omaan tahtiinsa joka otetaan ope-

tuksessa huomioon. Toiset hitaammin ja toiset tavoitteellisemmin. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat 

voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

VIULUKOULU, AIKUISET, KALAJOKI 1004024 

Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1  

ke 19.00-20.30, Kurssimaksu 138,00 € 

4.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-29.4.2020  

Viulun yksilöopetusta aloittelijoista jo ennestään soittaneille. Opetellaan viulunsoittoasentoa, pe-

rustekniikkaa molemmille käsille ja voit valita minkä tyylistä musiikkia haluat soittaa. Viulu taipuu 

klassisen musiikin lisäksi poppiin, kevyeen musiikkiin ja kansanmusiikkiin. 1 paikka vapaana. Lisäksi 

voi ilmoittautua varasijalle. 
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PIANOKOULU, AIKUISET, KALAJOKI 1004025  
Iiris Markkanen  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, Kalajoentie 1  

ma 19.00-20.30, Kurssimaksu 138,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-27.4.2020 

Yksilöopetusta kunkin oppijan lähtötason huomioon ottaen. Nuotteja ei tarvitse osata ja alkeista 

voi aloittaa missä iässä tahansa. Opetellaan pikkukappaleiden avulla soittotekniikkaa, vähän teo-

rian peruskäsitteitä ja johdatellaan sointumerkeistä soittamiseen. 2 paikka vapaana. Lisäksi voi il-

moittautua varasijalle.  

 
PIANOPIIRI POHJANKYLÄ 1 1004015  

Minna-Liisa Kaattari  

Kulttuuritalo mus. harjoitustila 2, Kalajoentie 1  

ti 17.45-19.15, Kurssimaksu 55,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020  

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

PIANOPIIRI POHJANKYLÄ 2, 1004017  

Minna-Liisa Kaattari  

Toimipaikka avoin,  

ke 13.00-15.15, Kurssimaksu 55,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020 

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

PIANOPIIRI POHJANKYLÄ 3, 1004022  

Minna-Liisa Kaattari  

Kulttuuritalo mus.harjoitustila 2, Kalajoentie 1  

ma 16.15-18.30, Kurssimaksu 55,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020 

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

PIANOPIIRI VUORENKALLIO 1004016 

Minna-Liisa Kaattari  

Vuorenkallion koulu, Nikkarintie 15  

ti 13.30-15.45, Kurssimaksu 55,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020  

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.  

 

PIANOPIIRI ETELÄNKYLÄ 1004020  

Minna-Liisa Kaattari  

Etelänkylän koulu, Etelänkyläntie 312 

to 15.45-18.00, Kurssimaksu 55,00 € 

13.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  
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Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

PIANOKOULU KESKUSTA POHJANKYLÄ 1004023 

Minna-Liisa Kaattari 

Paikka ja aikataulu avoin 

Pianokoulussa annetaan yksilöopetusta 30 min / krt. Lopullinen aikataulu ja toimipaikka varmistuu 

syksyllä. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

MUSIIKKI IKÄÄNTYNEILLE JA ERITYISRYHMILLE, Ei kurssimaksua, ei netti-ilmoittautumista. 

IKÄÄNTYNEIDEN MUSIIKKIRYHMÄ MÄNTYRINNE 1101006  
Pekka Peltola 

Mäntyrinne, Lankilantie 48, ma 14.30-15.15 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020 

Syksy 2.9., 30.9., 28.10., 25.11. Kevät 13.1., 10.2.,16.3., 16.3., 20.4.  

 

IKÄÄNTYNEIDEN MUSIIKKIRYHMÄ KANERVAKOTI 1101007  
Pekka Peltola  

Kanervakoti, Rahkolantie 1, ma 13.45-14.30 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020 

Syksy 2.9., 30.9., 28.10., 25.11. Kevät 13.1., 10.2.,16.3., 16.3., 20.4. 

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE MAAKARI 1101008  
Pekka Peltola  

Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58  

ma 10.00-10.45 

9.9.2019-18.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020 

 

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE MAAKARI 1101009  
Pekka Peltola 

Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58  

ke 10.00 - 10.45 

11.9.2019-20.11.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020 

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE PUISTOLA 1101010 

Pekka Peltola 

Puistola, Mehtäkyläntie 7  

ke 09.00 - 9.45 

11.9.2019-20.11.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020 

 
MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE KALLIOKOTI 1101011 
Pekka Peltola 

Kalliokoti, Kärmekalliontie 4  

ti 09.00 - 9.45 

10.9.2019-19.11.2019-7.1.2020-31.3.2020 
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MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE / BÄNDIKURSSI 1101012  
Pekka Peltola / Raimo Hentunen  

Toimipaikka avoin,  

ti 12.00-13.30 

10.9.2019-19.11.2019-7.1.2020-31.3.2020 

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE KRISTILLINEN OPISTO 1101013  
Pekka Peltola  

Kristillinen kansanopisto, Kasarmintie 2 

ke 14.00 - 14.45 

11.9.2019-20.11.2019-8.1.2020-1.4.2020  

Kurssi Kristillisen opiston erityisoppilaille.   

MUSIIKKIA ERITYISRYHMILLE PIENRYHMÄ 1101014 
Raimo Hentunen 

Pohjankylän koulu lk 139, Marttilantie 6  

ke 12.00-12.45 

11.9.2019-20.11.2019-8.1.2020-1.4.2020  

Pohjankylän koulun pienryhmän musiikkituokio. 

 
KALAJOKI / KIELET 

SUOMI  

SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSI /  
FINNISH LANGUAGE BEGINNERS LEVEL COURSE 1201001  

Silja Ljaskov  

Pohjankylän koulu parakki lk 5, Marttilantie 6  

ma 18.00-19.30 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-30.3.2020  

Suomen kielen alkeiskurssilla harjoittelemme käytännön suomea ja opiskelemme kielen keskeisiä 

rakenteita. Opetus on suomeksi. Kurssi sopii aloittajille että hieman jo osaajille. Maahanmuutta-

jien koulutus, ei kurssimaksua. 

In the Finnish language course for beginners students will practise everyday language and study 

basic structures. Teaching is in Finnish.  The course is suitable for beginners and for students who 

have already some knowledge of the Finnish language. Course for immigrant, free of charge. 

SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI / 
FINNISH LANGUAGE ADVANCED LEVEL COURSE 1201002 
Silja Ljaskov 
Pohjankylän koulu parakki lk 5, Marttilantie 6  

ke 18.00-19.30 

11.9.2019-27.11.2019-15.1.2020-1.4.2020 

Suomen kielen jatkokurssi, viime vuoden alkeiskurssinjatko. Maahanmuuttajien koulutus, ei kurssi-

maksua.  
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Finnish language course, advanced level. Suitable for students after the last year´s beginners level. 

Course for immigrant , free of charge. 

RUOTSI 
 

RUOTSIN KIELEN KESKUSTELURYHMÄ 1202002 

Minea Simi  

Pohjankylän koulu Parakki lk 4, Marttilantie 6  

ma 17.00-18.30, Kurssimaksu 45,00 € 

16.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020 

Kurssilla keskitytään erilaisiin arkipäivän tilanteisiin. Sopii ruotsia jo jonkin verran osaaville. 

 
ENGLANTI 
 
ENGLANTIA SENIOREILLE KERTAUSKURSSI 1203001  
Ritva Keränen 
Toimipaikka avoin, ilmoitetaan kurssilaisille 
ma 17.00-18.30, Kurssimaksu 45,00 € 

9.9.2019-2.12.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  
Englantia aikuisille. Oppikirjana Destinations 4 (sis.oppilaan cd). Viikoilla 41-43 ei tunteja.   

ENGLANNIN KIELEN ALKEISKURSSI 1203002 
Maritta Hakola 
Pohjankylän koulu Parakki lk 2, Marttilantie 6  

ma 16.30 - 18.00, Kurssimaksu 45,00 € 

16.9.2019-25.11.2019-13.1.2020-6.4.2020 
Sopii kaikille englannin kielen alkeita opetteleville. Kirja English For You, Too! Book Starter 

ENGLANNIN KIELEN JATKO 2, 1203003  
Maritta Hakola  

Pohjankylän koulu Parakki lk 2, Marttilantie 6  

ma 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 € 

16.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020 

Jatkokurssi viime vuoden 1. kurssille. Sopii myös uusille opiskelijoille, joille englannin kieliopin al-

keet on entuudestaan tuttua. Kirja English for You Too, Book 2 

ENGLANNIN KIELEN JATKOKURSSI 4, 1203006  

Maritta Hakola  

Pohjankylän koulu Parakki lk 2, Marttilantie 6 

to 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 €  

19.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020 

Jatkokurssi viimevuoden 3.kurssille. Sopii myös uusille opiskelijoille joille englannin kielioppi on jo 

entuudestaan tuttua. Kirjassa puhutaan amerikanenglantia ja tutustutaan jenkki kulttuuriin. Kirja 

English For You, Too! Book 4. 
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ENGLANTI MATKALIKOILLE KALAJOKI 1203007  

Maritta Hakola 

Pohjankylän koulu Parakki lk 2, Marttilantie 6  

to 19.30-21.00 ja Kurssimaksu 45,00 € 

19.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kurssi sopii kaikille aikuisopiskelijoille, joille englannin kielioppi on jo entuudestaan tuttua. Kirja 

Stepping Stones 1 (FinnLecture). Kappaleissa käsitellään mm. matkailua ja matkalla sattuvia ongel-

matilanteita, tutustumista ja ystäviä, vapaa-aikaa ja harrastuksia, ruokaa, ostosten tekoa, omaa 

hyvinvointia ja hyvää elämää. Teksteissä ja tehtävissä vankennetaan kielen perusrakenteiden hal-

lintaa ja laajennetaan sanavarastoa. 

SAKSA  

SAKSAN KIELEN KESKUSTELURYHMÄ 1204001  
Janine Junnikkala  

Pohjankylän koulu Parakki lk 4, Marttilantie 6  

ke 18.15-19.15, Kurssimaksu 40,00 € 

18.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  

Saksan kielen keskusteluryhmä, sopii saksaa jo jonkin verran osaaville. 

 

SAKSAN KIELEN ALKEISKURSSI 1204002  

Pirkko Pekuri-Nenonen  

to 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 €  

Toimipaikka avoin, ilmoitetaan kurssilaisille 

19.9.2019-21.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Alkeiskurssi, opitaan perusrakenteet sekä harjoitellaan käytännönläheistä arkielämän tilanteissa 

selviytymistä saksan kielellä. Kielen opiskelun ohella tutustutaan saksankielisten maiden kulttuu-

riin. Oppikirjana Hallo 1. 

VENÄJÄ  

VENÄJÄN KIELEN ALKEISKURSSI 1206003  

Marina Lukkarila  

Pohjankylän koulu Parakki lk 4, Marttilantie 6  

ti 16.30-18.00 Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-19.11.201914.1.2020-7.4.2020  

Venäjän alkeiskurssi, sopii kaikille aloittelijoille sekä aikaisemmin venäjää opiskelleille. Opetus al-

kaa kirjainten opettelemisesta. Uusi venäjän kielen sarja opettaa puhumaan erilaisissa tilanteissa 

Venäjällä ja Suomessa. Tekstien aiheina ovat tärkeät asiakaspalvelutilanteet, kulttuuri ja maantun-

temus. Oppikirja Pora 1 on selkeä ja helppokäyttöinen oppimateriaali, harjoitukset ovat kätevästi 

samassa kirjassa (oppikirja hankitaan yhdessä kurssin alettua). 

 

VENÄJÄN KIELEN JATKOKURSSI 1, 1206001  

Marina Lukkarila  

Pohjankylän koulu Parakki lk 4, Marttilantie 6  

ti 19.30-21.00, Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-19.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020  
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Venäjän kielen jatkokurssi. Kieliopin opetusta. Sopii hieman venäjää lukeneille, uudet oppilaat ovat 

tervetulleita. Kurssille voi rohkeasti ilmoittautua kuuntelijaksi. Oppikirja ja työvihko Saljut 1, ker-

taus kpl 8-9 
 

 
VENÄJÄN KIELEN JATKOKURSSI 2 1206002  

Marina Lukkarila  

Pohjankylän koulu Parakki lk 4, Marttilantie 6  

ti 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-19.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020  

Venäjän kielen jatkokurssi. Sopii venäjä lukeneille, uudet oppilaat ovat tervetulleita. Oppikirja Pora 

2, kpl 6 eteenpäin. Kurssille voi rohkeasti ilmoittautua kuuntelijaksi.   

VIRO 

VIRON KIELEN ALKEISKURSSI 1298001 
Silja Ljaskov  

Pohjankylän koulu parakki lk 7, Marttilantie 6 

to 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 16.1.2020-2.4.2020  
Kurssi on tarkoitettu kaikille viron kielestä ja Virosta kiinnostuneille. Kurssilla edetään rauhalliseen 

tahtiin. Omaa oppikirjaa ei tarvita. 

VIRON KIELEN JATKOKURSSI 1298002 
Silja Ljaskov 
Pohjankylän koulu parakki lk 7, Marttilantie 6 
ti 18.00.19.30, Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-31.3.2020  

Kurssi soveltuu opiskelijoille, joille viron kieli on entuudestaan tuttu. Omaa oppikirjaa ei tarvita. 
 

KALAJOKI / TAITO-JA TAIDEAINEET 

 
ESITTÄVÄ TAIDE 
 
NÄYTTÄMÖTYÖ AIKUISET 1102003 
Raimo Hentunen 

Toimipaikka avoin, ilmoitetaan kurssilaisille 

ke 18.30-20.45, Kurssimaksu 60,00 € 

28.2.2019-27.22.2019 ja 8.2.2020-15.4.2020  

Näyttämötyön kurssilla perehdytään teatterin eri osa-alueisiin; näyttelemiseen, lavastukseen, pu-

vustukseen, valotekniikkaan, musiikkiin ja tehosteiden käyttöön esityksessä. Kurssin aikana valmis-

tetaan yhteistyössä Särkkäin Näyttämö ry:n kanssa teatteriesitys, jota esitetään yleisölle keväällä 

2020. Kurssille voi osallistua myös henkilöitä, jotka eivät ole kiinnostuneet näyttelemisestä vaan 

puvustuksesta, lavastuksesta ja teatteritekniikasta. 
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KUVATAITEET 
 
TAIDEKERHO ERITYISRYHMILLE KALAJOKI 1103009  

Sanna Penttilä  

Puistola, Mehtäkyläntie 7 

ke 14.00-15.30 joka toinen viikko, ei kurssimaksua 
18.9.2019-4.12.2019 ja 15.1.2020-15.4.2020  

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään sitä piirtämällä ja maalaamalla. Joka toinen viikko. Il-

moittautuminen 1. kurssikerralla Ei netti-ilmoittautumista. 
 
KÄDENTAIDOT 
 

COPPERPLATE JA MODERNI KAUNOKIRJOITUS 1198028 

Pauliina Yliniitty 

Pohjankylän koulu parakki lk 4, Marttilantie 6  

aloitus la 10.00-14.00, jatko to 18.00-20.15 Kurssimaksu 55,00 € 

11.1.2020-16.4.2020 Tutustumme kurssilla ensin Copperplate käsialaan, joka perustuu Italicin kir-

jainmuotoihin. Käsialan kauneus muodostuu ohuen ja leveän viivan vaihteluista. Kirjoittamisen 

harjoittelussa käytämme perinteistä hiusterää. Tämän jälkeen siirrymme moderniin kaunokirjoi-

tukseen, jonka kirjoittamiseen käytämme sekä hiusterää että sivellintusseja. Kurssi sopii kaikille 

kauniista kirjaimista kiinnostuneille. Kurssilaisille ilmoitetaan materiaali hankinnoista erikseen, ei 

sis. kurssihintaan. Kurssipäivät, aloitus lauantai 11.1.2020 klo 10.00-14.00. Jatkopäivät joka toinen 

torstai klo 18.00-20.15 23.1., 6.2., 20.2.,12.3., 26.3., (tuntia ei kiirastorstaina) ja 16.4. 

 

POSLIINI ILTA 1111001  

Elisa Saukko  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1  

to 17.45-20.00, Kurssimaksu 63,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  

Kurssilla opitaan posliinimaalauksen eri tekniikat. Maalataan käyttö- ja koriste esineitä valmiiden 

mallien pohjalta ja itse suunnittelen. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pitempään harrastaneille. Mate-

riaalimaksu käytön mukaan. Posliininpolttomaksu 25 € laskutetaan erikseen. Ei kurssikertaa 10.10. 

ja 9.4. 

 

KUDONTA 1 TAITOKESKUS 1104003  

Elisa Saukko  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 

ti 12.00-14.15, Kurssimaksu 63,00 € 

17.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020  

Kankaanrakentamisen eri vaiheet, materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurssilla mahdollisuus kutoa mo-

nenlaisia sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös valmiiksi rakennettuihin loimiin. Materiaalimaksu 

käytön mukaan. 

 

 
 
 



25 

 

KUDONTA 2 TAITOKESKUS 1104004  

Elisa Saukko  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1  

ke 12.00-14.15, Kurssimaksu 63,00 € 

18.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-8.4.2020  

Kankaanrakentamisen eri vaiheet, materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurssilla mahdollisuus kutoa mo-

nenlaisia sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös valmiiksi rakennettuihin loimiin. Materiaalimaksu 

käytön mukaan. 

 

HOPEAKORUKURSSI, KALAJOKI 1147001  

Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

pe 17.00-20.45, Kurssimaksu 60,00 € 

6.9.2019-15.11.2019 ja 10.1.2020-27.3.2020  

Kurssilla voi tehdä lusikkakoruja, hopeaketjuja, helmikoruja ym. erilaisin tekniikoin. Kurssimaksu ei 

sisällä materiaalia. Ohjaaja laittaa sähköpostia ilmoittautuneille.  

Kurssikerrat syksy 6.9., 27.9.,18.10. ja 15.11. Kevät 10.1., 31.1., 28.2. ja 27.3. 

MUU KÄSITYÖ JA ASKARTELU  

MAANANTAIKERHO 1145001 
Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

ma 09.30-11.45 Kurssimaksu 63,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020 

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Voit tulla 

tekemään keskeneräiset työsi valmiiksi! Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Ensim-

mäisellä kerralla suunnitellaan syksyn tekemisiä, käsityö mukaan. 

 

TILKKUTYÖ / KÄSITYÖ 1145013 

Nina Fors  

Arteman (Jedun) käsityölk, Opintie 2 

to 18.30-20.45, Kurssimaksu 63,00 € 

19.9.2019-28.11 2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kurssilla valmistetaan tilkkutöitä eri tekniikoin ja muitakin käsitöitä kurssilaisten toiveiden ja kiin-

nostusten mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. 

 

TAITOPAJA PÄIVÄ 1145014 

Elisa Saukko  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 

ma 12.00-14.15, Kurssimaksu 63,00 € 

16.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020 

Monipuolisia käsityötekniikoita ja aitoja materiaaleja: Kurssi sopii vasta-alkajille ja pitempään har-

rastaneille. Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Materiaalimaksu käytön mukaan. 
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TAITOPAJA ILTA 1145015  

Marika Saarela  

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1  

ti 17.45-20.00, Kurssimaksu 63,00 € 

17.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020 

Monipuolisia käsityötekniikoita ja aitoja materiaaleja: Kurssi sopii vasta-alkajille ja pitempään har-

rastaneille. Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Materiaalimaksu käytön mukaan. 

 

KÄSITÖITÄ LAPSEN KANSSA 7-12 v, 1145011 

Nina Fors 

Arteman (Jedun) käsityölk, Opintie 2 

Joka toinen viikko ti 17.30-19.30, Kurssimaksu 48,00 € 

17.9.2019-19.11.2019 ja 7.1.2020-24.3.2020, Kurssin tavoitteena on oppia askartelu- ja käsityötek-

niikoita, joita voidaan toteuttaa yhdessä lapsen kanssa. Kurssille otetaan enintään 10 aikui-

nen/lapsi paria. Kurssimaksu on parin hinta. Ilmoittautuminen lapsen 

 

nimellä, laskutusosoitekenttään aikuisen kaikki tiedot. Syksy 17.9., 1.10., 15.10., 5.11., 19.11. 

Kevät 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 10.3., 24.3. 

  
NUORTEN KÄSITYÖ / ASKARTELU 13-16 v, 1145031        UUSI KURSSI 
Nina Fors 

Arteman (Jedun) käsityölk, Opintie 2  

Joka toinen viikko ti 18.00-20.00, Kurssimaksu 48,00 € 

24.9.2019-26.11.20191 ja 4.1.2020-31.3.2020 

Tehdään nuorten kiinnostuksen ja toivomusten mukaisia käsitöitä ja askarteluja. Minimoidaan tar-

vikemaksuja käyttämällä paljon kierrätystarvikkeita. Syksy 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11  

Kevät 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 17.3., 31.3. 

 

PUUTYÖPIIRI 1149001  

Tero Marttila 

Arteman (Jedun) puutyöluokka, Opintie 2 

ti 17.00 - 20.00, Kurssimaksu 78,00 €  

24.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-31.3.2020  

Naisten ja miesten puutyöpiiri. - huonekalut, tarve-esineet, koriste-esineet, entisöintiä, koneelli-

nen puuntyöstö.  

 

 

KALAJOKI / LIIKUNTA 

TANSSI  
  
RIVITANSSI 1105015  

Perttu Niemi  

Teatteritalo, Plassintie 20  

ma 18.45-20.15, Kurssimaksu 60,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  

Rivitanssi eli kantritanssi tarkoitettu kaikille rivitanssista kiinnostuneille. Musiikkina etupäässä 

kantrimusiikki, mutta tanssitaan myös muihin musiikin genreihin. Rivitanssi on mukava tapa liik-

kua, syke nousee, rytmitaju kehittyy ja koordinaatiokyky paranee. Rivitanssi sopii kaikenikäisille 
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sekä miehille että naisille. Opetellaan valmiita koreografioita, aloitetaan helpoilla ja haastetta lisä-

tään pikkuhiljaa, ryhmän tason mukaan. Rivitanssissa et tarvitse paria. 

ZUMBA 1105016  
Anna Järvelä 

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312 

su 17.35-18.20, Kurssimaksu 45,00 € 

22.9.2019-8.12.2019 ja 12.1.2020-19.4.2020  

ZUMBA on hauskaa, vauhdikasta ja tehokasta tanssiliikuntaa, joka yhdistää latinalaisen ja kansain-

välisen musiikin ja tanssin. ZUMBA sopii kaikille, sillä tunnilla voi liikkua oman kunnon mukaan ja 

koreografiat ovat helppoja. Yli 16-vuotiaille. 

LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA 1105017  
Anna Järvelä 

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

su 18.25-19.10, Kurssimaksu 45,00 € 

22.9.2019-8.12.2019 ja 12.1.2020-19.4.2020  

Lavis on uusi hauska, helppo, hikinen ja tehokas liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden 

ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa että kukaan talloo varpaille. 

Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, polkka, tango, cumbia, salsa, 

rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. 

 

STREET- JA SHOWTANSSI 9 - 12 V 1105014 
Rosita Saarnio  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

ke 19.15-20.15, Kurssimaksu 50,00 € 

11.9.2019-20.11.2019 ja 15.1.2020-15.4.2020

Street- ja showtanssitunneilla tanssitaan monipuolisesti. Street sekoittaa katutanssin ja hip hopin 

eri tyylejä. Tunneilla keskitytään oppimaan eri tyylejä mm. koreografioiden avulla. Samalla harjoi-

tellaan lihaskuntoa, erilaisia rytminvaihdoksia, käsi- ja jalkakoordinaatiota ja vartalon isolaatioliik-

keitä. Showtanssi on monipuolinen ja vauhdikas tanssilaji. Tunnilla otetaan vaikutteita musiikkivi-

deoista ja eri tanssityyleistä. Showtanssi on nimensä mukaan esittävää tanssia, jossa kerrotaan ta-

rinaa kehon liikekielen ja tunnetilojen avulla. Erilaiset liikkuvat sarjat opettavat koordinaatiota ja 

tekniikkaa. Soveltuu sekä tytöille että pojille. Viime vuoden oppilaat ilmoittautuminen uudelleen.  
 

 

RYHMÄLIIKUNTA 

KUNTONYRKKEILY KALAJOKI 8301001  
Tuula Sarpola  

Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2  

to 17.30-18.30, Kurssimaksu 50,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kuntonyrkkeily on tehokasta ja hauskaa sekä turvallista harjoittelua. Tunnin aikana käymme läpi 

tekniikkaa, erilaisia lyöntejä, väistöjä sekä teemme pariharjoituksia. Tunnin lopussa lihaskunto-

osuus sekä venyttely. Kuntonyrkkeily sopii kaikentasoisille liikkujille sekä saat hyvää harjoitusta ja 
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vahvistusta niska-hartiaseudulle. Tunnille tarvitset mukaan omat hanskat, jumppamatto, mukavat 

joustavat treenivaatteet sekä juomapullo + hikipyyhe. 

 

KOKO KEHON JUMPPA SEKÄ VENYTTELY 8301002  
Tuula Sarpola  

Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2  

to 18.30-19.15, Kurssimaksu 45,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Koko kehon jumppa vaihtuvilla teemoilla sekä venyttelyä niska-selkä-hartia-alueille. Tunnilla pyri-

tään rentouttamaan lihaksia venyttelemällä sekä pääsemään eroon kestojännityksestä ja lihaski-

reydestä. Ei vaadi kovaa peruskuntoa. Oma alusta mukaan.  
 
KEPPIHEVOSTEN RATSASTUSTUNNIT 8301014                     UUSI KURSSI 
Meri Satama  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

su 12.00-13.15, joka toinen viikko, Kurssimaksu 30,00 € 

15.9.2019-17.11.2019 ja 19.1.2020-29.3.2020  

Ota mukaan on keppihevonen ja tule mukaan iloiseen kepparikerhoon. Tunneilla opiskellaan sekä 

koulu-, este- että maastoratsastuksen saloja. Rakennamme myös tunneillemme mm. erilaisia es-

teitä (ei erillistä tarvikemaksua). Kerho tarkoitettu alle 10.-vuotiaille. Kokoontuminen joka toinen 

vko, syksy 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11. Kevät 19.1., 9.2., 23.2., 15.3., 29.3. Huom ! Kurssia en-

nen sinulla on mahdollisuus tehdä oma keppihevonen, ilmoittaudu mukaan, kurssinumero 

1145020. 

 
HORSEBIC 8301015                                                             UUSI KURSSI 
Meri Satama  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

su 13.30-14.30, Kurssimaksu 40,00 € 

15.9.2019-24.11.2019 ja 12.1.2020-29.3.2020,  

Horsebic on ratsastusta ilman hevosia. Näillä tunneilla opitaan samoja asioita kuin oikeilla ratsas-

tustunneilla. Joko tiedät mikä on piaffi tai okseri? Osaatko tehdä pohkeenväistöä tai 

laukata kuin hevonen? Tule tunnille mukaan, ja opit nuo ja paljon muuta! Pukeudu liikuntavaattei-

siin. Tarkoitettu 10-16 vuotiaille.  

 

SUPERSANKARI 3-7 VUOTIAILLE, SYKSY 8301017        UUSI KURSSI 
Meri Satama  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6 

la 12.30-14.30, Kurssimaksu 30,00 € 

14.9.2019-30.11.2019  

Tunneilla opiskellaan liikunnallisia supersankaritaitoja. Jokaisella tunnilla on myös evästauko, jol-

loin lapset syövät omia supersankarieväitään. Pukeutuminen oman supersankarin mukaisesti; mi-

kään asu ei ole väärä. Lapset jaetaan kahteen ryhmään ilmoittautuneiden iän mukaan esim. 3-4 ja 

5-7- vuotiaat. Ryhmätunnin kesto 1 tunti. Pienempien ryhmässä oma aikuinen mukaan. Isompien 

ryhmässä aikuisen läsnäolo suositeltavaa. Osallistujille ilmoitetaan ryhmätunnin aika. 
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SUPERSANKARI 3-7 VUOTIAILLE, KEVÄT 8301018          UUSI KURSSI 
Meri Satama  

Pohjankylän koulun sali, Marttilantie 6  

la 12.30-14.30, Kurssimaksu 30,00 € 

11.1.2020-28.3.2020  

Tunneilla opiskellaan liikunnallisia supersankaritaitoja. Jokaisella tunnilla on myös evästauko, jol-

loin lapset syövät omia supersankarieväitään. Pukeutuminen oman supersankarin mukaisesti; mi-

kään asu ei ole väärä. Lapset jaetaan kahteen ryhmään ilmoittautuneiden iän mukaan esim. 3-4 ja 

5-7- vuotiaat. Ryhmätunnin kesto 1 tunti. Pienempien ryhmässä oma aikuinen mukaan. Isompien 

ryhmässä aikuisen läsnäolo suositeltavaa. Osallistujille ilmoitetaan ryhmätunnin aika. 

 

FYSIIKKATREENIT 8301016                                                     UUSI KURSSI 
Meri Satama 

Liikuntahalli väistötila, Ymmyrkäisentie 12 

ke 18:00-19:00, Kurssimaksu 50,00 € 

18.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  

Kurssin aiheena asentoasioita. Toispuoleisuus, keskivartalon vahvuus, - liikkuvuus ja -hallinta ja li-

hastasapaino. Erityisesti vatsalihasten hallinta ja käyttö. Kurssi tukee monipuolisesti eri urheilula-

jeja. Pukeudu liikunta-asuun ja ota mukaasi jumppa-alunen ja vettä. 

JOOGA, PILATES  

HATHA JOOGA, KALAJOKI 8304003  
Miia Mattila  
Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

ke 16.45-18.00, Kurssimaksu 55,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-8.4.2020  

Kurssilla tehdään lempeää ja rauhallista hathajoogaa, joka lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä ja 

notkeutta sekä fyysistä kuntoa. Samalla harjoitukset parantavat keskittymiskykyä sekä ohjaavat 

kohti mielenrauhaa ja tietoista läsnäoloa. Harjoitus etenee oman luonnollisen hengityksen ohjaa-

mana, kehon viestejä kuunnellen. Harjoitus sopii kaikille, ikään ja kuntoon katsomatta. Pukeudu 

mukaviin ja lämpimiin vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan. 

DYNAAMINEN JOOGA, KALAJOKI 8304004 
Miia Mattila 
Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

ke 18.10-19.25, Kurssimaksu 55,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-8.4.2020  

Dynaaminen jooga on aktiivisempi ja voimakkaampi kuin perinteinen hathajooga. Kurssilla teh-

dään erilaisia aurinkotervehdyksiä sekä monipuolisia kehoa vahvistavia liikesarjoja hieman syvem-

pää hengitystä apuna käyttäen. Kurssi sopii niille jotka kaipaavat enemmän haastetta harjoituk-

sensa. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan. 
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MIESTEN JOOGA 8304005  

Miia Mattila  

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

ke 19.35-20.35, Kurssimaksu 53,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-8.4.2020  

Kurssilla tehdään rauhallisia ja monipuolisia joogaharjoituksia, jotka hoitavat ja vahvistavat kehoa 

kokonaisvaltaisesti. Joogan liikkeet tehdään oman hengityksen tahdissa, vailla kilpailua, vain 

omaan harjoitukseen keskittyen. Harjoitukset ovat kaikille sopivia eivätkä vaadi notkeutta. Mitä 

kankeampi olet, sen parempi! Pukeudu mukaviin, kiristämättömiin vaatteisiin ja ota oma alusta 

mukaan.  

 

PILATES 1, 8304006 
Anna Järvelä  

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

su 16.30-17.30, Kurssimaksu 63,00 € 

22.9.2019-8.12.2019 ja 12.1.2020-19.4.2020 

Pilatesmentelmä on yhdistelmä länsimaisen voimistelun ja esittävän tanssin (baletin, nykytanssin) 

tekniikoista. Liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä kannattelevien lihasten löytäminen 

ja aktivoiminen on helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä. Pilates on harvinainen siitä, että se 

soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän harrastaneille kuin aivan huippu-urheili-

joille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttävät pilatesharjoittelua myös loukkaantu-

misista toipuessaan. 

 

PILATES 2, 8304007 
Anna Järvelä  

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

su 19.15-20.15, Kurssimaksu 63,00 € 

22.9.2019-8.12.20191 ja 2.1.2020-19.4.2020  

Pilatesmentelmä on yhdistelmä länsimaisen voimistelun ja esittävän tanssin (baletin, nykytanssin) 

tekniikoista. Liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä kannattelevien lihasten löytäminen 

ja aktivoiminen on helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä. Pilates on harvinainen siitä, että se 

soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän harrastaneille kuin aivan huippu-urheili-

joille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttävät pilatesharjoittelua myös loukkaantu-

misista toipuessaan. 

 

PÄIVÄ PHYSIOPILATES 8304010                                                UUSI KURSSI 
Piia Härkönen  

Teatteritalo, Plassintie 20  

ti 11.00-12.00, Kurssimaksu 63,00 € 

17.9.2019-3.12.2019 ja 7.1.2020-31.3.2020  

Harjoitellaan kehon hallintaa/tasapainoa-, liikkuvuutta- ja voimantuottoa. Yliaktiiviset lihakset ren-

toutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. PhysioPilateksen tehokkuus perustuu 

kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen vir-

taus ja hallittu hengittäminen Harjoitellaan erilaisten pienvälineiden avulla: pallo, käsipainot, ku-

minauha ja rengas. Tunnit alkavat alkeista. 
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HIMANKA / TAITEENPERUSOPETUS 
 
MUSIIKKI  
 
VIULUKOULU TPO HIMANKA 1004002 
Krista Kairaneva  

Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8 

ma 13.30-19.30 

Kurssimaksu 170,00 €  

26.8.2019-9.12.2019 ja 13.1.2020-18.5.2020 

 

  

Taiteen perusopetusta. Yksilöllistä opetusta 30 min (170 €) tai 45 min (185 €) kerrallaan. Soittoajat 

sovitaan yksilöllisesti oppilaan kanssa. Ryhmä täynnä. Varasijalle ei oteta uusia oppilaita. 

 
TAAPEROMUSKARI 0-1 VUOTIAILLE 1101002 
Katri Kantola  

Raumankarin koulu musiikkilk 137, Leipämäentie 8 

ke 17.05-17.35, Kurssimaksu 50,00 €  

11.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-29.4.2020 

 

  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2018-2019 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle.  

 

TENAVAMUSKARI 2-3 VUOTIALLE 1101003 
Katri Kantola  

Raumankarin koulu musiikkilk 137, Leipämäentie 8 

ke 17.40-18.10, Kurssimaksu 50,00 € 

11.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-29.4.2020 

  

Musiikkileikkikoulu 2016-2017 syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, musiik-

kiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme 

motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

MUKSUMUSKARI 4-5 VUOTIALILLE 1101004 
Katri Kantola 
Raumankarin koulu musiikkilk 137, Leipämäentie 8 

ke 18.15-19.00, Kurssimaksu 60,00 € 

11.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-29.4.2020  

  

Musiikkileikkikoulu vuonna 2014-2015 syntyneille. Tutustutaan musiikin maailmaan leikin, soiton, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehi-

tämme motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 
 
 
 
 



32 

 

KUVATAITEET   
 
KUVATAITEEN PERUSOPETUS TPO 1-3 HIMANKA 1103005 
Maria Markkio  

Raumankarin koulu kuvislk 136, Leipämäentie 8 

ma 16.00-17.30, Kurssimaksu 90,00 € 

19.8.2019-2.12.2019 ja 13.1.2020-18.5.2020 

 

  

  

Rakentelua, muotoilua, piirtämistä ja maalaamista monipuolisesti. Tutustumista kuvataiteen eri 

ilmiöihin. Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta 9-13 vuotiaille. Ryhmää mahtuu 1 uusi op-

pilas. Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle.   

HIMANKA / MUSIIKKI 
 
INSTRUMENTTIEN YKSILÖOPETUS 

POIKKIHUILU JA NOKKAHUILU 1004008  

Krista Kairaneva Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8  

ma 13.30-20.00, Kurssimaksu 138,00 € 

9.9.2019-2.12.2019 ja 13.1.2020-4.5.2020  

Poikkihuilun ja nokkahuilun opetusta Himangalla. Opetuskerta 30 min. Soitamme oppilaan tasolle 

soveltuvaa ohjelmistoa genrerajoja rikkoen, sekä harjoittelemme huilunsoiton perustekniikoita. 

Oma huilu. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.  

 

VIULUKOULU HIMANKA 1004009  

Krista Kairaneva  

Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8  

ma 13.30-19.30, Kurssimaksu 138,00 € 

9.9.2019-2.12.2019 ja 13.1.2020-4.5.2020 

Viulunsoiton opetusta 30 min / krt. Tunneilla soitamme oppilaan tasolle soveltuvaa musiikkia gen-

rerajoja rikkoen ja harjoittelemme viulun perustekniikkaa. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.  

 

PIANOPIIRI HIMANKA 1004010 

Marina Lukkarila  

Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8  

to 13.15-16.00, Kurssimaksu 55,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 16.1.2020-23.4.2020 

Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 15min / kerta vasta-alkajille tai jatko-opetusta aiemmin 

soittaneille. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

PIANOKOULU AIKUISET, HIMANKA 1004011 

Marina Lukkarila 

Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8  

to 16.00-19.30, Kurssimaksu 138,00 € 

12.9.2019-5.12.2019 ja 9.1.2020-30.4.2020  
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Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 30min / kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa opis-

kelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. Sopii kaikenikäisille. 1 paikka vapaana.  

Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle. 

PIANOKOULU HIMANKA MAANANTAI 1004012  
Marina Lukkarila 

Raumankarin koulu lk 116, Leipämäentie 6  

ma 15.30-19.30, Kurssimaksu 138,00 € 

9.9.2019-2.12.2019 ja 13.1.2020-4.5.2020 

Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 30min / kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa opis-

kelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. Sopii kaikenikäisille. Ryhmä täynnä.  

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

PIANOKOULU HIMANKA PERJANTAI 1004013 
Marina Lukkarila  

Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8  

pe 13.00-16.00, Kurssimaksu 138,00 € 

13.9.2019-13.12.2019 ja 10.1.2020-8.5.2020  

Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 30min / kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa opis-

kelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. Sopii kaikenikäisille. Kurssi täynnä. Uudet oppi-

laat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 

HIMANKA / KIELET 

 
ENGLANTI 
 
ENGLANNIN KIELEN JATKOKURSSI 3 HIMANKA 1203004  
Maritta Hakola  

Raumankarin koulu 131, Leipämäentie 8  

ke 16.30-18.00, Kurssimaksu 45,00 € 

18.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  
Jatkokurssi viime vuoden 2.kurssille. Sopii myös uusille opiskelijoille joille englannin kielioppi on 

entuudestaan tuttua Kirja English For You, Too Book 3. 

ENGLANTIA MATKALIJOILLE HIMANKA 1203005  

Maritta Hakola  

Raumankarin koulu 131, Leipämäentie 8  

ke 18.00-19.30, Kurssimaksu 45,00 € 

18.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020 

Kurssi sopii kaikille aikuisopiskelijoille, joille englannin kielioppi on jo entuudestaan tuttua. Kirja 

Stepping Stones 1 (FinnLecture). Kappaleissa käsitellään mm. matkailua ja matkalla sattuvia ongel-

matilanteita, tutustumista ja ystäviä, vapaa-aikaa ja harrastuksia, ruokaa, ostosten tekoa, omaa 

hyvinvointia ja hyvää elämää. Teksteissä ja tehtävissä vankennetaan kielen perusrakenteiden hal-

lintaa ja laajennetaan sanavarastoa. 
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HIMANKA / TAITO- JA TAIDEAINEET 

 
KUVATAITEET 
 
TAIDEPIIRI SENIOREILLE, HIMANKA 1103012                           UUSI KURSSI 
Hanna Kenakkala  

Himangan Vanhustenkotiyhdistyksen kerhohuone 

Joka toinen viikko, maanantai ma 12.30-14.00, Kurssimaksu 30,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020.  

Kurssilla tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään sitä piirtämällä ja maalaamalla. Luova toiminta 

haastaa aivot ajattelemaan ja työskentelemään, tämä on hyväksi muistille ja toimintakyvylle. En-

nen kaikkea on kuitenkin tarkoitus kokoontua yhdessä mukavan harrastuksen parissa. Kurssi on 

maksuton ja ensisijaisesti tarkoitettu vanhainkodin/vuodeosaston asukkaille. Jos paikkoja jää va-

paaksi voi muut eläkeläiset osallistua kurssille, maksu on 30,00. Ilmoittautuminen paikan päällä 

ensimmäisellä kerralla.  

Syksy 9.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11. ja 25.11.  

Kevät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.  

 

KUVATAITEEN TYÖPAJA, HIMANKA 1103007 

Sanna Penttilä  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8 

ma 15.45-18.00, Kurssimaksu 50,00 € 

30.9.2019-25.11.2019 ja 3.2.2020-30.3.2020Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään sitä halu-

tuin tekniikoin piirtämällä ja maalaamalla. Voit tehdä myös käsitöitä mukavassa seurassa. Kuntou-

tujat mukaan myös!  
 
TAIDEKERHO ERITYISRYHMILLE, HIMANKA 1103008 

Sanna Penttilä  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8 

Joka toinen viikko to 12.30 -14.00, Ei kurssimaksua 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-9.4.2020  

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään sitä piirtämällä ja maalaamalla.  

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kurssikerralla. Ei netti-ilmoittautumista.  
 

KÄDENTAIDOT  

 

POSLIININMAALAUS PAHKALA 1111002 

Maija-Leena Himanka 

Pahkalan koulu, Aapistie 15  

ti 18.30-20.45, Kurssimaksu 63,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020 

Kurssilla opitaan perustekniikat ja niiden sovellukset. Maalataan käyttö- ja koriste-esineitä omien 

ja valmiiden mallien pohjalta. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempää harrastaneille. Posliininpolt-

tomaksu 25 € laskutetaan erikseen. 
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POSLIININMAALAUS HIMANKA 1111003 

Maija-Leena Himanka  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8 
 

to 18.30-20.45, Kurssimaksu 63,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 16.1.2020-9.4.2020  

Kurssilla opitaan perustekniikat ja niiden sovellukset. Maalataan käyttö- ja koriste-esineitä omien 

ja valmiiden mallien pohjalta. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempää harrastaneille. Posliininpolt-

tomaksu 25 € laskutetaan erikseen. 

HOPEAKORUKURSSI, HIMANKA 1147002  
Tiina Roukala  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8 

pe 17.00-20.45, Kurssimaksu 60,00 € 

20.9.2019-29.11.2019 ja 24.1.2020-17.4.2020  

Kurssilla voi tehdä hopeaketjuja, helmikoruja, lusikkakoruja ym. erilaisin tekniikoin. Kurssimaksu ei 

sisällä materiaalia. Ohjaaja ottaa yhteyttä sähköpostitse ennen kurssia. 

Syksy 20.9., 11.10.,8.11. ja 29.11. Kevät 24.1., 21.2., 20.3. ja 17.4. 
 

MUU KÄSITYÖ JA ASKARTELU 
 
HIMANGAN KANKURIT 1104001 
Tiina Roukala  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8 

ti 16.00-18.15, Kurssimaksu 63,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-31.3.2020 

Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit. Kankaanrakentamisen teoriat, sanat ja sa-

nonnat tulevat tutuiksi kankaan rakentamisen ja -kutomisen yhteydessä. Töitä kudotaan omatoi-

misesti muuna aikana. Kurssi sopii kaikille kudonnasta kiinnostuneille.  

PAHKALAN KUTOJAT 1104002  
Tiina Roukala 

Pahkalan koulu, Aapistie 15  

to 11.45-14.00, Kurssimaksu 63,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit. Kankaanrakentamisen teoriat, sanat ja sa-

nonnat tulevat tutuiksi kankaan rakentamisen ja -kutomisen yhteydessä. Töitä kudotaan omatoi-

misesti muuna aikana. Kurssi sopii kaikille kudonnasta kiinnostuneille- aloitteleville ja jo pitkään 

kutoneille. 
 

HIMANGAN KÄSITYÖMAANANTAISET 1145004 
Tiina Roukala 

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8  

Joka toinen viikko ma 18.00-20.15, Kurssimaksu 37,00 € 

2.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-23.3.2020 

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Mm. Neulo-

minen, virkkaus, kirjonta, makrame, tuftaus/ryijyt, huovutus, mosaiikki, risu-pajutyöt, betoni jne. 
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Voit tulla valmistamaan myös keskeneräisiä töitäsi. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostu-

neille. Ensimmäisellä kerralla suunnittelemme syyskauden työt, ota käsityö mukaan.  

Syksy 2.9.,16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. Kevät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3. ja 23.3. 

PAHKALAN KÄSITYÖMAANANTAISET 1145005 
Tiina Roukala  

Pahkalan koulu, Aapistie 15  

Joka toinen viikko ma 18.00-20.15, Kurssimaksu 37,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Mm. Neu-

lominen, virkkaus, kirjonta, makrame, tuftaus/ryijyt, huovutus, mosaiikki, risu-pajutyöt, betoni jne. 

Voit tulla myös valmistamaan keskeneräisiä töitä. Ensimmäiselle kerralle käsityö mukaan, suunnit-

telemme syksyn tekemisiä. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Syksy 9.9., 23.9., 

7.10.,28.10., 11.11. ja 25.11. Kevät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., ja 6.4. 
 
TORVENKYLÄN KÄSITYÖ-ASKARTELU 1145006 
Tiina Roukala  

Torvenkylän entinen koulu, Torvenkyläntie 386  

ke 14.45-17.00, Kurssimaksu 63,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-8.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Mm. Neu-

lominen, virkkaus, kirjonta, makrame, tuftaus/ryijyt, huovutus, mosaiikki, risu-pajutyöt jne. Voit 

tulla valmistamaan keskeneräiset työt. Ensimmäisellä kerralla käsityö mukaan, suunnittelemme 

syksyn tekemisiä. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille.  
 

HILLILÄN KUDONTA JA KÄSITYÖ 1145007 
Tiina Roukala  

Hillilän nuorisoseura, Kannustie 860  

ke 17.30-19.45, Kurssimaksu 63,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 15.1.2020-8.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Kangaspuihin suunnitel-

laan ja laitetaan yhdessä loimet, joita kudotaan omatoimisesti myös muuna aikana. Kankaanku-

donnan ohjausta siitä kiinnostuneille. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista ja kankaankudonnasta 

kiinnostuneille.  

TOMUJOEN KÄTEVÄT KÄDET 1145010 
Tiina Roukala 

Tomujoen ent. koulu, Tomujoentie 318  

Joka 4. viikko pe 17.00-20.45, Kurssimaksu 35,00 € 

13.9.2019-22.11.2019 ja 17.1.2020-3.4.2020  
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Kurssi sopii 

kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Ensimmäisellä kerralla omat työt mukaan, suunnittelemme 

syksyn ohjelman. Kokoontumiset KERRAN KUUSSA. 

Syksy 13.9., 11.10., 8.11. ja 29.11. Kevät 17.1.,14.2., 13.3. ja 3.4. 
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KÄSITÖITÄ LAPSEN KANSSA 7-12 v, 1145020  
Nina Fors  

Raumankarin koulu käsityöluokka, Leipämäentie 8  

Joka toinen viikko ma 17.30-19.30, Kurssimaksu 48,00 € 

16.9.2019-18.11.2019 ja 13.1.2020-24.3.2020  

Kurssin tavoitteena on oppia askartelu- ja käsityötekniikoita, joita voidaan toteuttaa yhdessä lap-

sen kanssa. Kurssille otetaan enintään 10 aikuinen/lapsi paria. Kurssimaksu on parin hinta. Ilmoit-

tautuminen lapsen nimellä, laskutusosoitekenttään aikuisen kaikki tiedot.  

Syksy 16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11. Kevät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 16.3., 30.3 

NUORTEN KÄSITYÖ / ASKARTELU 13-16 v, 1145017          UUSI KURSSI  
Nina Fors 

Raumankarin koulu käsityöluokka, Leipämäentie 8  

Joka toinen viikko ma 18.00-20.00, Kurssimaksu 48,00 € 

23.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-30.3.2020Tehdään nuorten kiinnostuksen ja toivomusten mu-

kaisia käsitöitä ja askarteluja. Minimoidaan tarvikemaksuja käyttämällä paljon kierrätystarvikkeita.  

Syksy 23.9., 7.10., 28.10., 11.11., 25.11. Kevät 20.1., 3.2., 17.2., 9.3., 23.3., 6.4. 

 
TILKKUTYÖ / KÄSITYÖ HIMANKA 1145012 
Nina Fors  

Raumankarin koulu käsityöluokka, Leipämäentie 8  

ke 18.30-20.45, Kurssimaksu 63,00 € 

18.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  
Kurssilla valmistetaan tilkkutöitä eri tekniikoin ja muitakin käsitöitä kurssilaisten toiveiden ja kiin-

nostusten mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille.  

ENTISÖINTI JA VERHOILU  

ENTISÖINTIKURSSI PAHKALA 1148002 
Esa Kinare  

Pahkalan ent. koulu, Aapistie 15  

ti 18.00-21.00, Kurssimaksu 75,00 € 

17.9.2019-19.11.2019 ja 14.1.2020-24.3.2020

Kurssilla on mahdollisuus entisöidä pienempiä ja isompia huonekaluja.  

HIMANKA / LIIKUNTA  
 
RYHMÄLIIKUNTA 
 
JUMPPA PAHKALA 8301003 
Elina Vierimaa  

Pahkalan koulun liikuntasali, Aapistie 15  

ti 18.00 - 19.00, Kurssimaksu 50,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-31.3.2020  
Menevän musiikin siivittämänä helppoja lämmittelyliikkeitä (ei vaikeita askelsarjoja) sisältävä 10-

15 minuutin alkulämmittely. Noin 30 minuuttia tehokkaita lihaskunto ja liikehallintaa kehittäviä 
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liikkeitä oman kehon vastusta ja/tai erilaisia välineitä apuna käyttäen (kuminauhat, kepit). Lopuksi 

huolelliset n. 15 min. venyttelyt. 

H.I.I.T. 8301008  
Miia Känsälä  

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8 

ti 17.15-18.00, Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020 

Tehokas H.I.I.T. tyyppinen jumppa, jossa liikkeet tehdään aikaa vastaan. Vastuksena käytetään 

oman kehon painoa sekä ”mausteena” pienvälineitä mm. kahvakuulat, kuminauhat, villasukat, 

puolapuut, penkit yms. Tunti sisältää hyppyjä, mutta hyppyihin löytyy aina vaihtoehtoinen liike. 

HYVÄNMIELEN KUNTOJUMPPA 8301009  
Miia Känsälä  

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8 

ti 18.05-19.05, Kurssimaksu 50,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020 

Tällä tunnilla mennään eri teemoilla, esim. lihaskunto, liikkuvuus, tasapaino... Välillä jumppaillaan 

musiikin tahtiin, välillä aikaa vastaan. Vastuksena oman kehon paino sekä pienvälineet mm. redon-

dopallot, kuminauhat, kepit yms. Tunti ei sisällä hyppyjä. 

 
SYVÄVENYTTELYJUMPPA 8301010 

Miia Känsälä  

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8  

ti 19.10-20.10, Kurssimaksu 50,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 14.1.2020-7.4.2020  

Tunnin aluksi lämmitellään kehoa dynaamisilla liikkeillä. Sitten venytellään koko keho läpi, usein 

pääpaino jossakin alueessa esim. niska-hartia, jalat tms. Joskus tunnilla voi olla mukana rollerit, 

skrapat tai tennispallot apuna jumien aukaisussa. 

 

KUNTONYRKKEILY, ALOITTELIJAT 8301011 

Taina Mustonen  
Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8  

to 17.30-18.30, Kurssimaksu 50,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020 

Kuntonyrkkeily on tehokasta, hauskaa ja turvallista harjoittelua nyrkkeilyn ja erilaisten kamppailu-

lajien tekniikoita käyttäen: lyöntejä, potkuja väistöjä, torjuntoja ja näiden yhdistelmiä. Tuntiin kuu-

luu myös lihaskunto- ja paritekniikkaharjoitukset. Harjoittelun avulla peruskuntosi kasvaa ja paran-

nat lihastasapainoa, saat apua hartia- ja niskajumeihin sekä kehität kehoasi monipuolisesti, saat 

iloista mieltä ja energiaa ja poistat ylimääräistä energiaa ja stressiä! Ryhmä sopii uusille harrasta-

jille, joilla ei ole aikaisempaa lajikokemusta. Harjoitukset perustuvat ohjaajan neuvomiin lyöntisar-

joihin. Mukaan harjoituksiin tarvitset sisäjalkineet, treenihousut, topin/t-paidan, vesipullon ja 

pyyhkeen. Omat nyrkkeilyhanskat myöhemmin syksyllä pariharjoituksia varten. Mahdollisuus 

hankkia ohjaajalta. 
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KUNTONYRKKEILY, JATKORYHMÄ 8301012 
Taina Mustonen  

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8  

to 18.35-19.35, Kurssimaksu 50,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020 

Kuntonyrkkeily on tehokasta, hauskaa ja turvallista harjoittelua nyrkkeilyn ja erilaisten kamppailu-

lajien tekniikoita käyttäen: lyöntejä, potkuja väistöjä, torjuntoja ja näiden yhdistelmiä. Tuntiin kuu-

luu myös lihaskunto- ja paritekniikkaharjoitukset. Harjoittelun avulla peruskuntosi kasvaa ja paran-

nat lihastasapainoa, saat apua hartia- ja niskajumeihin sekä kehität kehoasi monipuolisesti, saat 

iloista mieltä ja energiaa ja poistat ylimääräistä energiaa ja stressiä! Ryhmä tarkoitettu kuntonyrk-

keilyä aikaisemmin harrastaneille, (vaativammat lyöntisarjat ja syke käy korkealla). Harjoitukset 

perustuvat ohjaajan neuvomiin lyöntisarjoihin. Mukaan harjoituksiin tarvitset sisäjalkineet, tree-

nihousut, topin/t-paidan, vesipullon, pyyhkeen ja omat nyrkkeilyhanskat. Mahdollisuus hankkia 

ohjaajalta. 

JOOGA, PILATES 
 
HATHA JOOGA 8304001 
Miia Mattila 

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8 

ma 17.00-18.30, Kurssimaksu 60,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  
Kurssilla tehdään lempeää ja rauhallista hathajoogaa, joka lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä ja 

notkeutta sekä fyysistä kuntoa. Samalla harjoitukset parantavat keskittymiskykyä sekä ohjaavat 

kohti mielenrauhaa ja tietoista läsnäoloa. Harjoitus etenee oman luonnollisen hengityksen ohjaa-

mana, kehon viestejä kuunnellen. Harjoitus sopii kaikille, ikään ja kuntoon katsomatta. Pukeudu 

mukaviin ja lämpimiin vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan.  
 
DYNAAMINEN JOOGA 8304002  
Miia Mattila 

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8 

ma 18.40-20.10, Kurssimaksu 60,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020 

Dynaaminen jooga on aktiivisempi ja voimakkaampi kuin perinteinen hathajooga. Kurssilla teh-

dään erilaisia aurinkotervehdyksiä sekä monipuolista, kehoa vahvistavia liikesarjoja hieman sy-

vempää hengitystä käyttäen. Kurssi sopii niille, jotka kaipaavat hieman enemmän haastetta har-

rastukseensa. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan.  
 
PHYSIOPILATES 8304009                                      UUSI KURSSI 
Piia Härkönen  

Raumankarin koulu liikuntasali, Leipämäentie 8  

ke 19.00-20.00, Kurssimaksu 63,00 €18.9.2019-4.12.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  
Harjoitellaan kehon hallintaa/tasapainoa-, liikkuvuutta- ja voimantuottoa. Yliaktiiviset lihakset ren-

toutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. PhysioPilateksen tehokkuus perustuu 
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kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen vir-

taus ja hallittu hengittäminen Harjoitellaan erilaisten pienvälineiden avulla: pallo, käsipainot, ku-

minauha ja rengas. Tunnit alkavat alkeista 

 

KALAJOKI, MUUT KYLÄT / MUSIIKKI  
 
INSTRUMENTTIEN YKSILÖOPETUS  

PIANO / VIULU OPETUS RAUTIO 1004007 
Tuomo Hirvi  

Raution koulu, Löttäläntie 151  

ti 14.00-21.00, Kurssimaksu 55,00 € 

17.9.2019-3.12.2019 ja 7.1.2020-7.4.2020 Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 20 min / kerta 

vasta-alkajille tai jatko-opetusta aiemmin soittaneille. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoit-

tautua varasijalle. 

 
PIANOPIIRI MEHTÄKYLÄ 1004014  

Minna-Liisa Kaattari  

Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213  

ma 13.30-15.45 Kurssimaksu 55,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-20.4.2020  

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

PIANOPIIRI TYNKÄ 1004019  
Minna-Liisa Kaattari  

Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33 

to 12.40-15.25, Kurssimaksu 55,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-16.4.2020  

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

 
PIANOPIIRI RAHJA 1004021  

Minna-Liisa Kaattari  

Rahjan koulu, Koulumäentie 123  

pe 14.15-15.45, Kurssimaksu 55,00 € 

13.9.2019-29.11.2019-10.1.2020-17.4.2020  

Yksilöllistä piano-opetusta korkeintaan 15 min kerrallaan. Lopullinen aikataulu varmistuu syksyllä. 

Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle. 

PIANOPIIRI KÄRKINEN 1004018                                      UUSI KURSSI  
Marina Lukkarila  

Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8  

pe 16.30 -, Kurssimaksu 55,00 €  

13.9.2019-29.11.2019 ja 17.1.2020-24.4.2020 



41 

 

Kurssilla annetaan yksilöllistä piano-opetusta 15 min / kerta vasta-alkajille tai jatko-opetusta aiem-

min soittaneille. Kurssi tarkoitettu kaikenikäisille. 

 
KALAJOKI, MUUT KYLÄT / TAITO- JA TAIDEAINEET 

 
MUU KÄSITYÖ JA ASKARTELU  

 

VASANKARIN KÄSITYÖPAJA 1145002 
Tiina Roukala  

Vasankarin ns.talo, Hirsikarintie 2  

ma 12.15-14.30, Kurssimaksu 63,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. 

Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Ensimmäisellä kerralla suunnittelemme syksyn 

töitä, ota oma käsityö mukaan. 

MEHTÄKYLÄN KÄSITYÖPAJA 1145003 
Tiina Roukala  

Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213 

ma 14.45-17.00, Kurssimaksu 63,00 € 

9.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Ensimmäi-

sellä kerralla suunnitellaan yhdessä syksyn ohjelmaa, käsityö mukaan. Kurssi sopii kaikille käden-

taidoista kiinnostuneille. Kurssilla on käytettävissä yhdet kapeat kangaspuut. Suunnittelemme ja 

laitamme loimen puihin. Kutominen tapahtuu myös muuna aikana. 

 
RAUTION KÄSITYÖPAJA 1145008  

Tiina Roukala  

Raution vanhustentalo, Löttäläntie 28  

to 14.30-16.45, Kurssimaksu 63,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin sekä valmis-

tetaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleista erilaisia töitä. Käytössä myös kolmet kangaspuut. Kurs-

silla suunnitellaan ja laitetaan loimet puihin yhdessä ja kutominen pääasiassa muuna aikana. En-

simmäisellä kerralla käsityöt mukaan, suunnittelemme syksyn tekemisiä. 
 
KÄRKISEN KÄSITYÖPAJA 1145009  

Tiina Roukala 

Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8  

to 17.00-19.15, Kurssimaksu 63,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020  

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Myös kan-

gaspuita on käytettävissä. Yhdessä Suunnittelemme, luomme ja laitamme loimet kangaspuihin. 

Kutominen tapahtuu myös muuna aikana. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. 
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ENTISÖINTI JA VERHOILU 
 
ENTISÖINTIKURSSI KÄRKINEN 1148001  
Esa Kinare  

Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8  

ma 18.00-21.00, Kurssimaksu 75,00 € 

16.9.2019-18.11.2019 ja 13.1.2020-23.3.2020

Kurssilla on mahdollisuus entisöidä pienempiä ja isompia huonekaluja.  

KALAJOKI, MUUT KYLÄT / LIIKUNTA 
 
RYHMÄLIIKUNTA  
 
NAISTEN KUNTOJUMPPA TYNKÄ 8301004  
Marja-Kaisa Siipola  

Tyngän aluekoulu liikuntasali, Tilvistie 33  

ke 19.00-20.00, Kurssimaksu 50,00 € 

11.9.2019-27.11.2019 ja 8.1.2020-1.4.2020  

Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi venytykset. Mu-

kaan oma alusta.  
 
KUNTOJUMPPA / KUNTOPIIRI MEHTÄKYLÄ 8301005 
Elina Vierimaa 

Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213 

to 18.30-19.30, Kurssimaksu 50,00 € 

12.9.2019-28.11.2019 ja 9.1.2020-2.4.2020 

Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi venytykset. Mu-

kaan oma alusta.  
 
MIESTEN KUNTOJUMPPA TYNKÄ 8301006  
Marja-Kaisa Siipola 

Tyngän aluekoulu liikuntasali, Tilvistie 33  

ti 19.00-19.45, Kurssimaksu 45,00 € 

10.9.2019-26.11.2019 ja 7.1.2020-31.3.2020  
Lämmittelyosio, lihaskunto-osuus ja lopuksi venyttelyt. 

NAISTEN KUNTOJUMPPA VASANKARI 8301007 

Elina Vierimaa  

Vasankarin ns.talo, Hirsikarintie 2  

ma 18.00 - 19.00, Kurssimaksu 50,00 € 

16.9.2019-25.11.2019 ja 13.1.2020-6.4.2020  

Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi venytykset. Mu-

kaan oma alusta. 
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LYHYT KURSSIT, SYKSY, KEVÄT, KESÄ / KAIKKI ALUEET 
 
SYKSY 
 
KEPPIHEVONEN LAPSET JA VANHEMMAT 1145021  

Marika Saarela 

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1  

la 10.00-13.00, Kurssimaksu 12,00 €  

7.9.2019  

Kurssilla tehdään harja, silmät ja nahkasuitset ja sahataan keppi sopivan kokoiseksi. Pääaihio on 

ommeltu valmiiksi. Alle 10-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa. Materiaalit 18 €/kpl. Eväät mu-

kaan. Tule valmistamaan oma keppari ja osallistu omalla kepparilla kepparikurssille. Lisätiedot 

kepparikurssista kurssinro 8301014. 

 
OMPELE KORKKIKANKAASTA 1145028 

Marika Saarela  

Pohjankylän koulun käsityöluokka, Lankilantie 19 

ke 17.45-20.00, Kurssimaksu 12,00 €  

25.9.2019-2.10.2019  

Pussukoita, puikkokoteloita tai penaaleja korkkikankaasta. Korkkikangas on helppo ommella ja sitä 

voi pestä. Korkkikangas pala 16,90 / kpl riittää kahteen vetoketjulliseen pussukkaan tai puikkopus-

siin, kaavat 5 e, vetoketjut 3 e / kpl. Muut tarvikkeet käytön mukaan. Halutessasi voit ottaa oman 

ompelukoneen mukaan.  

MAKRAMEE SEINÄTEKSTIILIT JA -AMPPELIT 1145032  
Marika Saarela 

Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 

ke 17.45-20.00, Kurssimaksu 12,00 € 

30.10.2019-6.11.2019

Solmeile seinätekstiili tai amppeli makrameetekniikalla. Mahdollisuus tehdä esim. Vilkas tai Villi- 

seinätekstiili. Ota mukaan luonnonkeppi, pituus 30/50 cm tai ruukku amppelia varten. Värit luon-

nonvalkoinen, harmaa, musta ja leijonankeltainen.  

OLKIHIMMELI, HIMANKA 1145027  
Tiina Roukala 

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8  

to 5.9. klo 12.30-16.15 aloituskerta, ti-to 3.-5.12. klo 12.30-16.15, Kurssimaksu 30,00 € 

Kokoonnumme Himangan Kansalaisopistolle, Ohjeistus himmelin tekoon ja jokainen voi valita ha-

luamansa himmelimallin. Sitten menemme kimppakyydein keräämään Rantavehnää himmelitöi-

hin (5.9). Jokaisella on aikaa leikellä oljet määrämittoihin, kunnes joulukuun alussa 3.-5.12. koko-

amme himmelin. Himmelin voi tehdä myös kaupassa myytävistä oljista, pilleistä tai lasiputkista.  

 

OLKIHIMMELI, KALAJOKI 1145026  
Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 

ti 17.00-20.45, ke 17.00-20.45 ja to 17.00-20.45, Kurssimaksu 30,00 € 

5.9.2019-5.12.2019  
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Kurssipäivät 5.9. ja 3.-5.12.2019 klo 17 - 20.45. Torstaina 5.9. Kokoonnumme Alexille, Ohjeistus 

himmelin tekoon ja jokainen voi valita haluamansa himmelimallin. Sitten menemme kimppakyy-

dein keräämään Rantavehnää himmelitöihin. Jokaisella on aikaa leikellä oljet määrämittoihin, kun-

nes joulukuun alussa 3.-5.12. kokoamme himmelin. Himmelin voi tehdä myös kaupassa myytävistä 

oljista, pilleistä tai lasiputkista. 
 

AKVARELLIMAALAUSKURSSI 1, SYKSY 1103010  
Tiina Mäki-Petäjä 

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

la 10.00-14.00, Kurssimaksu 35,00 € 

21.9.2019-30.11.2019  

Opetellaan maalaamaan akvarellimaaleilla eri tekniikoita käyttäen. Tarvitset mukaan akvarellipa-

peria (200 - 300 g), akvarellimaalit, pensseleitä, vesikupin, talouspaperia sekä maalarinteippiä. 

Kurssipäivät 21.9., 12.10., 9.11., 30.11. 

 
KUNTOSALI TUTUKSI, SYKSY 8301013 
Elina Vierimaa  

Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2  

ke 18.00-19.00, Kurssimaksu 20,00 € 

30.10.2019-4.12.2019  

Kuntosali tutuksi-kurssi sopii aloittelijoille ja vasta-alkajille, jotka ovat kiinnostuneet kuntosalihar-

rastuksesta. Kurssilla käydään läpi oikeaoppisia tekniikoita, tutustumme kuntosalilaitteisiin ja väli-

neisiin sekä teemme näiden avulla harjoituksia. Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille naisille sekä 

miehille. 

PIIRTÄMISEN PERUSTEET, SYKSY 1103018  
Hanna Kenakkala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 

la 10.00-13.45, Kurssimaksu 30,00 € 

5.10.2019-23.11.2019  

Kurssilla käydään läpi piirtämisen perusvälineistöä ja niillä työskentelyä. Opettelemme lisäksi koh-

teen havaitsemista, mittaamista, sommittelua ja perusmuotojen kuvaamista piirtämällä mm. ase-

telmia/kipsipatsaita. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille, että edistyneemmillekin piirtäjille. Piirtä-

misen perusteet antavat hyvän pohjan itsenäiselle työskentelylle, olitpa sitten kiinnostunut maise-

mien, muotokuvien tai vaikka sarjakuvien piirtämisestä. Opiskelija hankkii itse materiaalit ja väli-

neet. Kurssipäivät 5.10., 19.10., 9.11., 23.11. 

JOULUNAJAN OVIKRANSSI, HIMANKA 1145019  

Tiina Roukala  

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8  

la 12.15-16.00, Kurssimaksu 12,00 € 

23.11.2019 

Tervetuloa tekemään havukranssit, risusydämet, -kranssit ym. joulun aikaan. Mukaan koivunri-

suja, kuusen-, katajan tai männynhavuja, reilu muovikassillinen. Havupalloihin oassis-sientä ja ka-

tiskaverkkoa. Puolukan- ja mustikanvarvuistakin syntyy kranssit. Mukaan oksasakset, sidontarau-

talankaa, sivuleikkurit ja hanskat. Kranssit voit koristella nauhoin, koristein ja helistimin, kävytkin 
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käy. Työn ohessa keitellään päiväkahvit, eväät mukaan. Ohjaajalla mukana tarvikkeita ja tarvitta-

essa havuja. 

 
JOULUNAJAN OVIKRANSSI, KALAJOKI 1145018  
Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 

la 12.15-16.00, Kurssimaksu 12,00 € 

30.11.2019  

Tervetuloa tekemään havukranssit ja -pallot, risusydämet, -kranssit ym. joulun aikaan. Mukaan 

koivunrisuja, kuusen-, katajan tai männynhavuja, reilu muovikassillinen. Havupalloihin oassis-

sientä ja katiskaverkkoa. Puolukan- ja mustikanvarvuistakin syntyy kranssit. Mukaan oksasakset, 

sidontarautalankaa, sivuleikkurit ja hanskat. Kranssit voit koristella nauhoin, koristein ja helistimin, 

kävytkin käy. Työn ohessa keitellään päiväkahvit, eväät mukaan. Ohjaajalla mukana tarvikkeita ja 

tarvittaessa havuja. 

KEVÄT 
 
AKVARELLIMAALAUSKURSSI 2, KEVÄT 1103011  

Tiina Mäki-Petäjä  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

la 10.00-14.00, Kurssimaksu 35,00 € 

25.1.2020-4.4.2020 

Opetellaan maalaamaan akvarellimaaleilla eri tekniikoita käyttäen. Tarvitset mukaan akvarellipa-

peria (200 - 300 g), akvarellimaalit, pensseleitä, vesikupin, talouspaperia sekä maalarinteippiä. 

Kurssipäivät 25.2., 22.2., 21.3., 4.4.  

OMPELE NAHKAPAPERISTA 1145029 
Marika Saarela  

Pohjankylän koulun käsityöluokka, Lankilantie 19  

ke 17.45-20.00, Kurssimaksu 12,00 € 

5.2.2020-12.2.2020  

Ompele kasseja ja ruukunsuojia nahkapaperista. Vinkkejä ompeluun. Nahkapaperiarkista 9,90 / 

kpl saa reilunkokoisen laukun tai kaksi ruukunsuojaa. Kurssilta voit ostaa myös nahkahihnoja kas-

seihin. Muut materiaalit käytön mukaan. Halutessasi voit ottaa oman ompelukoneen mukaan. 

KUNTOSALI TUTUKSI, KEVÄT, 8301019  

Elina Vierimaa 

Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2  

ke 18.00-19.00, Kurssimaksu 20,00 € 

19.2.2020-1.4.2020Kuntosali tutuksi-kurssi sopii aloittelijoille ja vasta-alkajille, jotka ovat kiinnos-

tuneet kuntosaliharrastuksesta. Kurssilla käydään läpi oikeaoppisia tekniikoita, tutustumme kun-

tosalilaitteisiin ja välineisiin sekä teemme näiden avulla harjoituksia. Kurssi on tarkoitettu kaiken-

ikäisille naisille sekä miehille 
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RISUKURSSI, HIMANKA 1145022  

Tiina Roukala 

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8  

ke 17.00-20.45, Kurssimaksu 12,00 € 

15.4.2020  

Tule tekemään risuvene, -kranssit, -linnut ja -sydämet. Mukaan tarvitset KOIVUNrisuja vaikkapa 

jätesäkillinen, oksasakset, sidontarautalankaa, sivuleikkurit ja hanskat. Ohjaajalla mukana tarvik-

keita ja tarvittaessa risuja. Jos tarvitset, laita s-postia 

tiina.roukala@kalajoki.fi  

RISUKURSSI, KALAJOKI 1145023 

Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

to 17.00-20.45, Kurssimaksu 12,00 € 

16.4.2020  

Tule tekemään risuvene, -kranssit, -linnut ja -sydämet. Mukaan tarvitset KOIVUNrisuja vaikkapa 

jätesäkillinen, oksasakset, sidontarautalankaa, sivuleikkurit ja hanskat. Ohjaajalla mukana tarvik-

keita ja tarvittaessa risuja. Jos tarvitset, laita s-postia tiina.roukala@kalajoki.fi 

MOSAIIKKIPALLO, KALAJOKI 1145024 

Tiina Roukala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42  

ti 16.30-21.00 ja ke 17.00-20.00, Kurssimaksu 12,00 €  

21.4.2020-22.4.2020 

Tule tekemään MOSAIIKKIPALLO! Voit tulla päällystämään saviruukkuja, pikkupöydän, tarjottimen 

tms. mosaiikeilla/särjetyillä kaakeleilla/astioilla. Ilmoittautuneille kurssikirje sähköpostilla. 

MOSAIIKKIPALLO, HIMANKA 1145025  

Tiina Roukala 

Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, Kannuskyläntie 8  

pe 16.30-21.00 ja la 12.00-14.15, Kurssimaksu 12,00 € 
7.2.2020-8.2.2020 
Tule tekemään MOSAIIKKIPALLO. Voit tulla päällystämään saviruukkuja, pikkupöydän, tarjottimen 

tms. mosaiikeilla/särjetyillä kaakeleilla/astioilla. Ilmoittautuneille kurssitiedote sähköpostilla. 
 

PIIRTÄMISEN PERUSTEET, KEVÄT 1103018  

Hanna Kenakkala  

Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 

la 10.00-13.45, Kurssimaksu 30,00 € 

29.2.202020-18.4.2020 

Kurssilla käydään läpi piirtämisen perusvälineistöä ja niillä työskentelyä. Opettelemme lisäksi koh-

teen havaitsemista, mittaamista, sommittelua ja perusmuotojen kuvaamista piirtämällä mm. ase-

telmia/kipsipatsaita. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille, että edistyneemmillekin piirtäjille. Piirtämi-

sen perusteet antavat hyvän pohjan itsenäiselle työskentelylle, olitpa sitten kiinnostunut maise-

mien, muotokuvien tai vaikka sarjakuvien piirtämisestä.  Opiskelija hankkii itse materiaalit ja väli-

neet. Kurssipäivät 29.2., 14.3., 28.3., 18.4. 
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SYVENTÄVÄ JOOGA 8304008 

Miia Mattila 

Etelänkylän koulun liikuntasali, Etelänkyläntie 312  

ke 17.30-19.30, Kurssimaksu 30,00 € 

22.4.2020-13.5.2020  

Kurssilla pysähdytään kuuntelemaan oman kehon viestejä ja tutkitaan omaa jooga-harjoitusta kai-

kessa rauhassa. Harjoitusta alustetaan keskusteluilla ja tekemällä erilaisia hengitysharjoituksia. 

Kurssi sopii jo muutaman vuoden joogaa harrastaneille, jotka haluavat syventää omaa harjoitus-

taan. Pukeudu lämpimään, joustavaan asuun ja ota oma alusta sekä pieni tyyny ja viltti mukaasi.  

KESÄ 

KUVIKSEN PÄIVÄLEIRI I 7 - 16v 1103016  

Rosa Pisilä ja Maija Rasmus 

ma-pe klo 10.00-14.00, Kurssimaksu 40,00 € 

1.6.2020-5.6.2020 

Kuviksen päiväleiri koululaisille (vuonna 2012 syntyneet ja sitä vanhemmat)  

Kurssimaksu 40 e sisältää materiaalit. Kurssi on erittäin suosittu, paikat täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä. Kurssi on päiväleiri, joten omat eväät mukaan.  

Kurssiaihe, -sisältö ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

KUVIKSEN PÄIVÄLEIRI II 7 - 16v 1103017  

Rosa Pisilä ja Maija Rasmus 

ma-pe klo 10.00-14.00, Kurssimaksu 40,00 € 

Kuviksen päiväleiri koululaisille (vuonna 2012 syntyneet ja sitä vanhemmat)  

Kurssimaksu 40 e sisältää materiaalit. Kurssi on erittäin suosittu, paikat täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä. Kurssi on päiväleiri, joten omat eväät mukaan.  

Kurssiaihe, -sisältö ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 
KASVIVÄRJÄYSKURSSI 1145030 
Tiina Roukala  

Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8  

ma 10.00-13.00, ti-ke 9.00-14.15, Kurssimaksu 30,00 € 

8.6.2020-10.6.2020 

Tule värjäämään itsellesi ihanat villalangat alkukesän kasveilla. Maanantaina opiskelemme värjäys-

prosessin ja värjäyskasveja. Lankoja voi vyyhdetä ja laitamme ulkotulisijat valmiiksi. Käymme luon-

nossa tunnistamassa kasveja ja päätämme kerättävät kasvit. Tiistaina ja keskiviikkona värjäämme. 

Ilmoittautuneille sähköpostia tarvikkeista. 
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VIRTASALI KALAJOKI 

SYKSYN OHJELMAA 
To 8.8 klo 18.00 Camus Calla – festivaali 5 vuotta:  

                              Junat / Trains  Black and White Angels Ensemble, Liput 20 €  

                              Lore Lixenberg, mezzosopraano 

                              Werner Durand, puhaltimet 

                              Anna-Marie O’Farrell, harppu 

                              Adrian Mantu, sello 

                              Timo Kinnunen, harmonikka 

                              Lotta Rautakorpi, ilma-akrobatia 

 

Su 15.9 klo 18.00 Jukka Kuoppamäki, Liput 20 € 

 

Su 22.9 klo 17.00 Elokuva Olen Suomalainen  (Kari Tapio ) 

              klo 19.00 Tribuuttikonsertti (Jani Jalkanen, Joona Jalkanen, Dimitri Keiski, Hänen    

                                juhlaorkesterinsa ) yhteislippu 35 € 

 

Su 29.9 klo 15.00 Donnat; Ikkunaprinssi-konsertti  

                                (Eija Kantola, Sonja Lumme, Irma Tapio), Liput 20 € 

 

La 5.10 klo 18.00 Gospel-konsertti Saila Ruotsala&Lasse Heikkilä, Liput 20 € 

 

Su 6.10 klo 18.00 Viitasen Piia, Liput 20 € 

 

La 12.10 klo 18.00 Janne Nietula ja Keltaiset Banaanit, Liput 20 €  

 

La 26.10 klo 18.00 Antti Reini, Soolo konsertti, Liput 20 € 

 

La 2.11 klo 19.00 Kaija Kärkinen& Ile Kallio duo, Liput 20 € 

 

La 8.11 klo 19.00 GlamGirls (Eija Kantola, Sonja Lumme, Anna Hanski), Liput 20 € 

 

To 12.12 klo 19.00 Stand Up Club  Mars vs.Venus  Riku Suokas/Johanna Tohn, Liput 29,50 € 

 

KINO-VIRTA elokuvat löydät osoitteesta www.kinovirta.fi 
 
Ennakkomyynti Kahvila Kirja, Kauppa -ja kulttuurikeskus Merta 
Kalajoentie 1, 85100 Kalajoki -  www.kalajoki.fi 
 

 

 

 
     

 


