KALAJOEN
KANSALAISOPISTO
OPINTO-OHJELMA
Lukuvuoden 2020-2021 kurssit
Lyhytkurssit
syksy 2020 ja kevät 2021

K

ansalaisopisto tuottaa opiskelijoilleen
hyvinvointia ja osaamista. Kalajoen
kansalaisopisto on tuottanut jo yli 50
vuotta vapaan sivistystyön opetusta. Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia, ja niissä
voi oppia uusia tietoja ja taitoja. Tarjoamme
taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja sekä kielikursseja ja liikunnankursseja.
Kaikissa opiston harrasteryhmissä on pyritty
pitämään kurssimaksut kohtuullisina.
Opinto-ohjelma on jaettu kolmeen alueeseen:
KALAJOKI
HIMANKA (sis. myös Pahkala, Hillilä,
Tomujoki)
KALAJOEN MUU ALUE (Kärkinen,
Mehtäkylä, Rautio, Tynkä, Rahja, Vasankari)
Kurssit, jotka eivät ole ehtineet tähän
opinto-ohjelmaan ilmoitetaan kaupungin
nettisivuilla www.kalajoki.fi sekä opiston
nettisivuilla www.opistopalvelut.fi/kalajoki/
index.asp seuraa ilmoittelua.
Kurssipäivä, kellonaika tai paikka voivat
muuttua ennen kurssin alkamista. Muutoksista ilmoitetaan kurssilaisille tekstiviestillä.
Opiskelu kansalaisopistossa Kansalaisopisto on kaupungin omistama ja valtionosuutta saava oppilaitos, jonka tehtävänä
on järjestää kaupunkilaisille harrastuksia,
itseopiskelua ja työelämän tarpeita tukevaa
sekä fyysistä kuntoa säilyttävää ja parantavaa
opetusta.
Opistoon ilmoittautuminen Kaikille
kursseille ennakkoilmoittautuminen (osalle
kursseista ei, maininta kurssin kohdalla).
Kursseille ilmoittautuminen päättyy viikkoa
ennen kurssin alkua. Kurssit toteutuvat,
mikäli kurssin toteutumisen ehdot täyttyvät.
Liikuntaryhmien minimikoko kunnan alueella
on 10 henkilöä. Muiden kurssien osallistujien
minimimäärä koko alueella on seitsemän
(7) henkilöä. Jatkavien kurssien osallistujaminimi on viisi (5) henkilöä. Lyhytkurssien
minimimäärä määritellään kunkin kurssin
kustannusten perusteella erikseen. Jos
kurssin kohdalla on maininta Ryhmä täynnä,
uudet oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.
Kun paikka vapautuu varasijalla olevalle,
toimistolta ilmoitetaan oppilaalle vapautuneesta paikasta tekstiviestillä.
Kurssin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta,
lukuun ottamatta lyhytkursseja.
Henkilötunnus tulee ilmoittaa opiskelijaksi
kirjautumisen yhteydessä laskutusta varten.
Alaikäisen ollessa kysymyksessä myös huoltajan tiedot henkilötunnuksineen tarvitaan.
Maksut Kurssimaksun suuruus on merkitty
kunkin kurssin kohdalle ja hinta määräytyy
yleensä kurssin oppituntien ja kurssin
pituuden mukaan. Kurssin kohdalla
ilmoitettu kurssimaksu käsittää
koko lukuvuoden tai lyhemmissä kursseissa koko
kurssin. Kurssimaksuista on osittain
vapautettu erityisryhmiin
kuuluvat

henkilöt. Kurssilaiset maksavat itse
oppikirjat, työaineet ja
muut tarvikkeet sekä materiaalit. Kevätlukukaudeksi
mukaan tulevilta peritään 50 %
koko maksusta, tästä ei tule muita
alennuksia. Posliininpolttomaksu 25 €
ei sisälly kurssimaksuun.
Kurssimaksun hinnan ollessa 90,00 € tai
yli, laskutetaan kurssimaksu kahdessa erässä.
1. erä syksyllä ja 2. erä tammikuussa.
Kausikortti 140 € on henkilökohtainen ja
oikeuttaa osallistumaan kolmelle vapaavalintaisille kursseille lukuvuoden aikana.
Lyhytkurssit ja taiteen perusopetus sekä
musiikkikoulut (piano, viulu, huilu), yksinlaulu, materiaalimaksut ja posliininpolttomaksu
eivät sisälly kausikorttiin.
Opiskelija-alennus toisen tai ylemmän asteen opiskelijoille myönnetään 25 % alennus
kurssimaksuista. Alennus ei koske taiteen
perusopetusta, lyhytkursseja, esiintyviä
ryhmiä (mm. kuorot, näytelmäpiirit). Muistahan ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet opiskelija. Laskutettuun kurssiin
ei myönnetä jälkikäteen alennusta.
Opetusministeriö on myöntänyt Kalajoen
kansalaisopistolle määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, työttömien,
senioriväestön ja eläkkeellä olevien koulutusten kurssimaksuihin. Opintoseteliavustus
on 20€. Sen saa vain yhdelle kurssille ja se
hyvitetään asiakkaalle vähennyksenä kurssimaksusta. Opintoseteliavustusta myönnetään vähintään 45€ maksaviin kursseihin.
Opintoseteliavustusta ei voi hakea taiteen
perusopetukseen, piano - tai viulukouluun,
posliininpoltto - ja materiaalimaksuihin ja
esiintyvien ryhmien (kuorot ja näytelmäpiiri)
sekä yksilaulukurssimaksuihin.
Todistukset Taiteen perusopetuksessa
opiskelijat saavat todistukset opintojen
päätteeksi. Muut opiskelutodistukset saa
pyynnöstä, mikäli on osallistunut vähintään
¾ osaan tunneista.
Opiskelijavakuutus Kalajoen kansalaisopiston opiskelijat ovat Kalajoen kaupungin
vakuutusturvan piirissä.
Kalajoen kansalaisopisto pidättää itsellään
oikeuden muutoksiin.
Opiston ylläpitämät rekisterit Kalajoen
kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä
asiakassuhteen nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolain
(1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointitarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta
kolmannelle osapuolelle.

ILMOITTAUTUMINEN
Kaikille kursseille, myös lyhytkursseille
ilmoittautuminen alkaa
ma 10.8. klo 12.00 alkaen.
Kurssille Ilmoittaudutaan ensisijaisesti netin
kautta osoitteessa

https://www.
opistopalvelut.fi/
kalajoki/index.asp
tai puhelimitse numeroon
044 4691 297
ja lisäksi Kalajoen kirjastossa
otetaan vastaan ilmoittautumisia ma
10.8. klo 12.00-17.00
HUOM! Ilmoittautua ei voi tekstiviestillä, ei
puhelinvastaajaan eikä sähköpostilla. Kurssit
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

LUKUVUOSI 2020-2021
Syyslukukausi 17.8.-18.12.
Syysloma 19.-25.10., ei opetusta
Pyhäinpäivä 31.10. ja Itsenäisyyspäivä
6.12., ei opetusta
Jouluinen musiikkihetki marras-joulukuun
vaihteessa Virta-salissa
Tanssinäytös 5.12. Virta-salissa
Kevätlukukausi 11.1.-4.6.2021
Talviloma 8.-14.3., ei opetusta
Pääsiäisloma 1.-5.4., ei opetusta (sis. kiirastorstain)
Vappu 1.5. ja Helatorstai 13.5., ei opetusta
Työnäyttely ja kevyen muusikin konsertti
huhtikuussa
Tanssinäytös 8.5. Virta-salissa

YHTEYSTIEDOT
Kansalaisopiston toimisto
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
puh. 044 - 4691 297 tai kansalaisopisto
@kalajoki.fi
Vakituinen henkilökunta
Rehtori Lena Segler-Heikkilä
puh. 044 - 4691 236 tai
lena.segler-heikkila@kalajoki.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Anita Ohtamaa
puh. 044 - 4691 874 tai
anita.ohtamaa@kalajoki.fi
Toimistosihteeri/kurssisuunnittelija
Maaru Lapinoja
puh. 044 - 4691 297 tai
maaru.lapinoja@kalajoki.fi
Musiikinopettaja Iiris Markkanen
puh. 044 - 4691 492 tai
iiris.markkanen@kalajoki.fi
Tuntiopettajien yhteystiedot tarvittaessa ja
opettajan luvalla saa opiston toimistosta

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNTÖ JA
PERUUTUSEHDOT
Netti-ilmoittautuminen
www.opistopalvelut.fi/kalajoki/index.asp
Valitse kurssit, joille haluat ilmoittautua.
Valitut kurssit siirtyvät ostoskoriin. Samalla
kerralla voit ilmoittautua usealle kurssille.
Klikkaa ostokoria ja täytä kaikki henkilötiedot. Lisää maksajan tiedot, jos osallistuja
on alaikäinen tai laskun maksaja on muu
henkilö. Lähetä ilmoittautuminen, jolloin

paikkavaraukset aktivoituvat. Saat vahvistuksen ilmoittautumisesta antamaasi sähköpostiin. Jos kurssi on jo täynnä, saat varapaikan.
Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on
ruuhkaa. Palaa ilmoittautumislomakkeeseen
ja paina Lähetä-nappia uudelleen. Jos et
edelleenkään saa vahvistusta tai sinulla ei ole
sähköpostiosoitetta ja haluat varmennuksen
ilmoittautumisesta, ota yhteyttä toimistoon.
Opisto ei ole vastuussa ilmoittautumisen
epäonnistumisesta ja kurssipaikan menettämisestä.
Kausikortti Mikäli osallistut useille kursseille, suosittelemme lunastamaan henkilökohtaisen kausikortin (140,00€), joka sisältää
enintään kolme (3) kurssia. Netti-ilmoittautumisen yhteydessä valitse kurssien
lisäksi kausikortti kurssinumero 9999002.
Ilmoittautuessasi puhelimitse muista mainita
kausikortti. Laskutettuja kurssimaksuja ei
vaihdeta jälkikäteen kausikorttiin.
Peruutusehdot Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan kurssimaksun. Mahdollinen
peruutus on tehtävä viimeistään seitsemän
(7) päivää ennen kurssin alkamista joko netin
kautta tai toimistoon. Sähköpostiin tulleessa
vahvistuksessa on ilmoittautumistunnus.
Ota se itsellesi muistiin ja klikkaa kohtaa
Tarkista ilmoittautuminen. Pääset opiston
sivulle, josta voit perua kurssin.
Jos et ole osallistunut kurssille kolmeen
(3) ensimmäiseen kertaan ja poissaolon
syytä ei ole ilmoitettu, paikkasi perutaan
automaattisesti. Lyhytkurssien kohdalla
peruuttamattomasta paikasta perimme koko
kurssimaksun.
Kurssimaksu laskutetaan kurssin alkamisen
jälkeen. Laskujen perintäkäytäntö on sama
kuin muissakin kaupungin laskutuksissa.
Kurssimaksuista ei myönnetä alennuksia
eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää
opiskelunsa. Toimittamalla lääkärintodistuksen toimistoon, voit mahdollisesti saada osan
kurssimaksusta takaisin.
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista
syistä sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisista.
Kurssin tai opetuskerran peruuntumisesta
ilmoitetaan aina tekstiviestillä. Tarkista ilmoittautumisesi yhteydessä puhelinnumerosi oikeellisuus, jotta viesti tavoittaa sinut.
Kurssimaksua ei palauteta opistosta riippumattomista syistä keskeytyneeltä kurssilta.
Lukuvuoden kestävässä kurssissa opettajan sairauden tai muun kansalaisopistosta
riippumattoman syyn takia voidaan jättää
kaksi (2) kertaa pitämättä ilman oppilaille
tulevaa kurssikertakorvausta ja lukukauden
kestävässä kurssissa yksi (1) kerta.
Liikuntasetelit Tyky/ Smartum-setelit
käyvät Kalajoen kansalaisopiston liikuntaan
liittyvien kurssien maksuvälineeksi. Saatuasi
laskun, toimita se Kalajoen kirjaston kassaan
sekä lisäksi setelit.

KALAJOKI /
TAITEEN PERUSOPETUS
MUSIIKKI
Fermaatti-kuoro 1002001
Emma Räihälä
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
pe 17.30-19.45, Kurssimaksu 50,00 €
14.8.2020-4.12.2020 ja 15.1.20214.6.2021 (16 krt syksy ja 19 krt kevät)
Fermaatti on tyttökuoro, jonka alaikäraja on 11 vuotta. Kuoron ohjelmisto on
monipuolista, haasteellista, kansainvälistä
nuorisokuoromusiikkia, joka edellyttää
kohtuullista nuotinlukutaitoa. Taiteen perusopetuksen lisäksi kuoro on myös lukion
soveltava kurssi sekä hyväksytään osaksi
musiikkiopiston opintoja. Taustayhteisönä
toimii vanhemmista koostuva Fermaatin
Tuki ry, joka toimii aktiivisesti kuoron
hyväksi, järjestäen mm. konsertteja, lisäkoulutuksia ja konserttimatkoja.
Uudet oppilaat yhteydenotto opettajaan
puh. 0442517199
Tpo pianokoulu 1004001
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
to, Kurssimaksu 170,00 €/185,00 €
20.8.2020-3.12.2020 ja 14.1.202127.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Pianokoulussa annetaan yksilöopetusta
30 min tai 45 min / krt. Ryhmä täynnä. Ei
uusia oppilaita varasijalle. Opettaja ilmoittaa soittoajan ja paikan.

TANSSI
Taaperotanssi 1105001
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 18.00-18.30, Kurssimaksu 40,00 €
8.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.20214.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Taaperotanssi on lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus. Leikkien, lorujen, musiikin
ja monipuolisen liikkumisen innoittamana
harjoitellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan tanssin maailmaan.
Uusi ryhmä, vuonna 2017 ja 2018 syntyneet + aikuinen
Lastentanssi 1A 1105002
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 17.00-17.30, Kurssimaksu 40,00 €
8.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.20214.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin leikinomaisin keinoin ja monipuolisin
harjoituksin, tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena ovat mm. lapsen
luovuuden, kehon tuntemuksen, ryhmässä
toimimisen ja motoristen taitojen kehittäminen.
Uusi ryhmä, vuonna 2016 syntyneet
Lastentanssi 1B 1105019
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 17.30-18.00, Kurssimaksu 40,00 €
8.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.20214.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin leikinomaisin keinoin ja monipuolisin harjoituksin, tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena ovat mm. lapsen luovuuden,
kehon tuntemuksen, ryhmässä toimimisen ja
motoristen taitojen kehittäminen.
Uusi ryhmä, vuonna 2016 syntyneet

Lastentanssi 2 A, 1105011
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 17.00-17.45, Kurssimaksu 50,00 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 18.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Varhaisiän opintojen tavoitteena on
monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin
varhaiskasvatus; lapsen luovuuden, kehon
tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen.
Viime vuoden lasten tanssi 1 A ryhmä,
vuonna 2015 syntyneet. Ryhmään mahtuu
2 uutta oppilasta.
Lastentanssi 2 B, 1105012
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 17.45-18.30, Kurssimaksu 50,00 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 18.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Varhaisiän opintojen tavoitteena on
monipuolinen ja tavoitteellinen tanssin
varhaiskasvatus; lapsen luovuuden, kehon
tuntemuksen ja itsetunnon sekä motoristen taitojen kehittäminen.
Viime vuoden lasten tanssi 1 B ryhmä,
vuonna 2015 syntyneet. Ryhmään mahtuu
2 uutta oppilasta.
Lastentanssi 3 A, 1105007
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 18.30-19.15, Kurssimaksu 50,00 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 18.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin leikinomaisin keinoin ja monipuolisin
harjoituksin, tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena ovat mm. lapsen
luovuuden, kehon tuntemuksen, ryhmässä
toimimisen ja motoristen taitojen kehittäminen.
Viime vuoden 2B + 2A ryhmästä osa,
vuonna 2014 syntyneet. Ryhmään mahtuu 2 uutta oppilasta.
Lastentanssi 3 B, 1105004
Mirella Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 18.30-19.15, Kurssimaksu 50,00 €
8.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.20214.5.2021 (12 krt syksy ja 14 krt kevät)
Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin leikinomaisin keinoin ja monipuolisin
harjoituksin, tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena ovat mm. lapsen
luovuuden, kehon tuntemuksen, ryhmässä
toimimisen ja motoristen taitojen kehittäminen.
Viime vuoden 2C + 2A ryhmästä osa,
vuonna 2014 syntyneet. Ryhmään mahtuu 1 uusi oppilas.
Tanssitaiteen perusopetus 1, 1105009
Sanja Kuusisto
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 17.45-18.30, Kurssimaksu 70,00 €
24.8.2020-30.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja
showtanssin, sekä streettajien perusteita,
tekniikkaharjoituksia, luovia harjoituksia ja
kehon tuntemusta. Viime vuoden Lastentanssi 3 ryhmä 2013 syntyneet.
Tanssitaiteen perusopetus 2, 1105010
Sanja Kuusisto
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 17.00-17.45, Kurssimaksu 70,00 €
24.8.2020-30.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja

showtanssin, sekä streettajien perusteita,
tekniikkaharjoituksia, luovia harjoituksia ja
kehon tuntemusta. Viime vuoden Nyky
1A ryhmä vuonna 2012 syntyneet. Ryhmä
täynnä.
Tanssitaiteen perusopetus 3, 1105003
Rosita Saarnio ja Sanja Kuusisto
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 16.45-18.00, Kurssimaksu 95,00 €
25.8.2020-1.12.2020 ja 12.1.20214.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja
showtanssin, sekä streetlajien perusteita,
tekniikkaharjoituksia, ilmaisua, kehon
tuntemusta, monipuolista liikkumista ja
tanssisarjoja sekä improvisaatiota vaihtelevaan musiikkiin. Lihaskuntoa ja venyttelyä.
Viime vuoden Nyky 1 B ja 2 ryhmät, vuonna 2010-2011 syntyneet. Ryhmä täynnä.
Tanssitaiteen perusopetus 4, 1105005
Rosita Saarnio ja Sanja Kuusisto
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 18.00-19.15, Kurssimaksu 95,00 €
25.8.2020-1.12.2020 ja 12.1.20214.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja
showtanssin, sekä streettajien perusteita,
tekniikkaharjoituksia, ilmaisua, kehon
tuntemusta, monipuolista liikkumista ja
tanssisarjoja sekä improvisaatiota vaihtelevaan musiikkiin. Lihaskuntoa ja venyttelyä.
Viime vuoden nykytanssi 3-4 ryhmät,
vuonna 2008-2009 syntyneet.
Tanssitaiteen perusopetus 5, 1105006
Rosita Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ma 17.45-19.15, Kurssimaksu 105,00 €
24.8.2020-7.12.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (15 krt syksy ja 15 krt kevät)
Taidetanssin perusteita, baletin, nyky- ja
showtanssin, sekä streettajien perusteita,
tekniikkaharjoituksia, ilmaisua, kehon
tuntemusta, monipuolista liikkumista,
koordinaatioharjoituksia ja tanssisarjoja
sekä improvisaatiota vaihtelevaan musiikkiin. Lihaskuntoa ja venyttelyä. Viime
vuoden Nykytanssi 4-5 ryhmä, vuonna
2007 syntyneet ja sitä vanhemmat.

NÄYTTÄMÖTAITEET
Teatteri-ilmaisu Tpo 1, 3.-4.-luokkalaisille
1102001
Raimo Hentunen
Virtasali, Kalajoentie 1
ke 15.00-16.30, Kurssimaksu 90,00 €
26.8.2020-2.12.2020 ja 13.1.20215.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja teatterin
tekemisen maailmaan sekä ryhmätyöskentelyyn. Leikitään, hassutellaan, harjoitellaan esiintymistä, improillaan, etsitään
rohkeutta, harjoitellaan äänenkäyttöä,
tehdään roolihahmoja ja pidetään hauskaa!
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. Tiedustelut opettajalta.
Teatteri-ilmaisu Tpo 1, 5.-7.-luokkalaisille
1102002
Raimo Hentunen
Virtasali, Kalajoentie 1
ke 16.45-19.00, Kurssimaksu 90,00 €
26.8.2020-2.12.2020 ja 13.1.20215.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja teatterin
tekemisen maailmaan sekä ryhmätyöskentelyyn. Leikitään, hassutellaan, harjoitellaan esiintymistä, improillaan, etsitään
rohkeutta, harjoitellaan äänenkäyttöä,
tehdään roolihahmoja ja pidetään hauskaa!

Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. Tiedustelut opettajalta.

KUVATAITEET
Lasten kuvataiteen perusopetus 1-2,
1103002
Maija Rasmus
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
ti 17.00-18.30, Kurssimaksu 90,00 €
25.8.2020-8.12.2020 ja 12.1.202111.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 7-8
-vuotiaille. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja taiteenaloihin
leikkimällä ja tutkimalla. Piirtämistä,
maalaamista ja muotoilua eri tekniikoilla.
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita.
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu lukuvuodelta 25,00€.
Lasten kuvataiteen perusopetus 2-3,
1103003
Maija Rasmus
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
ti 15.00-16.30, Kurssimaksu 90,00 €
25.8.2020-8.12.2020 ja 12.1.202111.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen perusopetusta 9-10- vuotiaille. Rakentelua, muotoilua, piirtämistä ja
maalaamista monipuolisesti. Tutustutaan
kuvataiteen ja median eri ilmiöihin.
Jatkava ryhmä. Ryhmään mahtuu uusia
oppilaita. Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu lukuvuodelta 25,00€.
Lasten kuvataiteen perusopetus 4-5,
1103004
Rosa Pisilä
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
to 15.00-16.30, Kurssimaksu 90,00 €
27.8.2020-10.12.2020 ja 14.1.202127.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen opetusta 10-12-vuotiaille.
Oman kuvataiteellisen ilmaisun kehittämistä sekä kuvataiteen erilaisten tekniikoiden monipuolista kokeilua. Tutustutaan
kuva-analyysiin omien ja muiden kuvien
kautta sekä tutustutaan paikalliseen
taiteeseen ja eri kulttuurien visuaaliseen
taiteeseen. Jatkava ryhmä. Ryhmään
mahtuu uusia oppilaita.
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu lukuvuodelta 25,00 €.
Kuvataiteen perusopetus työpaja
1103006
Rosa Pisilä
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
to 16.45-19.00, Kurssimaksu 95,00 €
27.8.2020-10.12.2020 ja 14.1.202127.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen opetusta 13-19 - vuotiaille.
Taiteen tekniikan ja itsenäisen työskentelyn syventämistä, erilaisia projekteja sekä
oman ilmaisun kehittämistä. Taidekritiikkiin tutustuminen ja totutteleminen.
Opintojen loppusuoralla olevilla opiskelijoilla (todistus, kun 500 h täynnä) lopputyö- ja portfoliotyöskentelyä. Jatkava
ryhmä. Ryhmään mahtuu uusia
oppilaita. Lisäksi laskutetaan
materiaalimaksu lukuvuodelta
35,00€.

Aikuisten kuvataiteen
perusopetus 1103010
Eri opettajat pitävät opintokokonaisuuksia
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
ma 17.15-20.30, Kurssimaksu 150,00 €
31.8.-2020-7.12.2020 ja 11.1.202110.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Uutuus: Tavoitteellista kuvataiteen harrastamista aikuisille.
Opinnot kestävät 4 vuotta.
Kaikille yhteistä opetusta 2 vuotta, 4
oppituntia viikossa.
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
1. vuoden opinnot ma 17.15-20.30,
Kurssimaksu 1. vuosi 150,00 €
31.8.2020-7.12.2020 ja 11.1.202110.5.2021 (14 krt syksy ja 16 krt kevät)
Uutuus: Tavoitteellista kuvataiteen harrastamista aikuisille.
Eri opettajat pitävät opintokokonaisuuksia. Opinnot kestävät n. 4 vuotta. Kaikille
yhteistä opetusta 2 vuotta, 4 oppituntia
viikossa. Ensimmäisen vuoden yhteiset
pakolliset opinnot. Yhteiset opinnot “kurssitetaan” opintojaksoja purkaen, jolloin
myös atpo:n ulkopuoliset henkilöt voivat
osallistua esim. taidehistorian tai keramiikan kurssille. Kurssit noin 6-8 kertaa (eli
24-32h / kurssijakso).
Materiaalimaksu erikseen.
1. vuosi jaksot 1-5 yht. 150h = opetusta
120h / 2. vuosi jaksot 6-10 yht. 150h =
opetusta 120h / 3. vuosi - tai aiemmin
opintojen rinnalla - teemaopinnot

KÄDENTAIDOT
Aikuisten käsityökoulu 1145016
Elisa Saukko
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
joka toinen viikko, ma 17.45-20.45,
Kurssimaksu 120,00 €
14.9.2020-7.12.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (7 krt syksy ja 9 krt kevät)
Taiteen perusopetusta yli 16-vuotiaille.
Käsityökoulussa tehdään kaikenlaisia käsitöitä. Opetus on etenevää, uusi rakennetaan jo opitun päälle ja taidot syvenevät.
Aikuisten käsityökouluun ilmoittaudutaan
vuosittain ja se kestää yhteensä 5 vuotta.
Materiaalimaksu käytöwn mukaan.
Syksy: 14.9., 21.9., 5.10., 26.10., 9.11.,
23.11., 7.12.
Kevät: 11.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 22.3.,
12.4., 26.4., 3.5.

KALAJOKI / MUSIIKKI
LAULU
Yksinlaulupiiri maanantai/tiistai/perjantai
1101018
Emma Räihälä
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
ma 15.00-20.30, ti 15.00-18.00, pe
15.00-17.15, Kurssimaksu 160,00 €
14.9.2020-27.11.2020 ja 11.1.202126.3.2021 (9 krt syksy ja 9 krt kevät + 2
krt yhteinen kurssikerta, lukukausien
viimeisellä viikolla ma klo 18.0020.00)
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. Sopii
kaikille laulusta kiinnostuneille nuorille
(yli 15 v.) ja aikuisille myös ilman aiempaa
laulukokemusta. Ajat sovitaan yksilöllisesti
opettajan kanssa.
Taaperomuskari 0-1 vuotiaille 1101015
Opettaja avoin
Toimipaikka avoin
ti 16.00-16.30, Kurssimaksu 40,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkileikkikoulu vuonna 2019-2020
syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, musiikkiliikunnan,
kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme
motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle
musiikin harrastamiselle.
Tenavamuskari 1-2 vuotiaille
Opettaja avoin
Toimipaikka avoin
ti 16.40-17.10, Kurssimaksu 40,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkileikkikoulu vuonna 2018-2019
syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, musiikkiliikunnan,
kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme
motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle
musiikin harrastamiselle.
Muksumuskari 3-4 vuotiaille 1101017
Opettaja avoin
Toimipaikka avoin
ti 17.15-18.00, Kurssimaksu 60,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkileikkikoulu vuonna 2016-2017
syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, musiikkiliikunnan,
kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme
motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle
musiikin harrastamiselle.

ORKESTERIT JA YHTYEET
Bändikurssi aikuiset, jatkokurssi
1001004
Pekka Peltola
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
ti 19.00-20.30, Kurssimaksu 45,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.202113.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Kurssilla soitetaan etupäässä Suomi poppia
ja iskelmää. Kurssi on jatkokurssi ja sopii jo
hiukan soittokokemusta omaaville.
Harmonikkapiiri, jatkokurssi 1001005
Pekka Peltola
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
ke 18.00 - 19.30, Kurssimaksu 45,00 €
9.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Harmonikkapiirin jatkokurssi, aikuisille
soittajille sopii jonkin verran soittaneille tai
edistyneille.
Puhallinorkesteri, jatkokurssi, Kalajoen
Soittajat 1001006
Markus Seppälä
Toimipaikka avoin
to 18.00-20.15, Kurssimaksu 45,00 €
3.9.2020-10.12.2020 ja 14.1.2021-

6.5.2021 (joka 2. viikko, 8 krt syksy ja
8 krt kevät)
Soitetaan sekä kotimaista että ulkomaalaista puhallinmusiikkia. Kalajoen Soittajat
on esiintyväryhmä. Vain pitemmälle
edenneille soittajille.

KUOROT JA YHTEISLAULUT
Soilat-kuoro 1002002
Soili Autio
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
to 18.30-20.00, Kurssimaksu 50,00 €
27.8.2020-10.12.2020 ja 14.1.202120.5.2021 (15 krt syksy ja 16 krt kevät)
Alkujaan ns. viihdekuorona syntynyt
kuoro, jolla on nykyään monipuolista,
tavoitteellista ja pääosin suomalaista
kuoro-ohjelmistoa. Soilat tekee vierailuja
ja konsertoi säännöllisesti soitinryhmän
säestyksellä. Kuoro on myös rekisteröitynyt yhdistys. Ilmoittautuminen laulunäytteen jälkeen nettiin. Tiedustelut Soili Autio
p. 044 5079741
Kamarikuoro Chorus Vallis 1002003
Soili Autio
Alavieska ja Ylivieska
ke 18.30-21.00, Kurssimaksu 45,00 €,
max 50 opp.
26.8.2020-16.12.2020 ja 13.1.20212.6.2021
Chorus Vallis on virkeä ja tasokas alueellinen kamarikuoro, joka harjoittelee viikoittain vuoroin Kalajoella, 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 yhdistys, joka kuuluu
Suomen Laulajien ja Soittajien liittoon eli
SULASOLiin. Kuoroon toivotaan erityisesti lisää mieslaulajia. Ilmoittautuminen
laulunäytteen jälkeen nettiin. Tiedustelut
Soili Autio p. 044 5079741.
Sekakuoro 1002004
Jane Ilmola
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
ke 19.00-20.30, Kurssimaksu 50,00 €
2.9.2020-9.12.2020 ja 13.1.202112.5.2021 (14 krt syksy ja 17 krt kevät)
Pieni kaikenikäisten kuoro, joka laulaa
kaikki tyylilajit, yleensä suomen kielellä.
Kuoro sopii myös vähemmän harrastaneille.
Yhteislaulupiiri 1002005
Pekka Peltola
Venteläntalo, Venteläntie 1
su 17.00-18.30, Kurssimaksu 30,00 €
13.9.2020-13.12.2020 ja 10.1.20212.5.2021, joka toinen viikko (7 krt syksy ja
8 krt kevät)
Yhteislaulupiiri, jossa lauletaan tuttuja
lauluja musiikin säestyksellä. Opettaja voi
säestää pianolla, harmonikalla, kitaralla tms.

INSTRUMENTTIEN
RYHMÄOPETUS
Kantele 1003002
Jane Ilmola
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
ke 17.00-19.00, Kurssimaksu 40,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202131.3.2021 (10 krt syksy ja 11 krt kevät)
Pienten ja isojen kanteleen soiton opetus-

ta kaikenikäisille, myös aloittelijoille. Sopii
sekä korvakuulolta soittajille että nuottitaitoisille. Pienet kanteleet klo 17.00-18.00.
Isot kanteleet 18.00-19.00. Oma soitin,
jos on.
Kitaransoiton alkeet 1003003
Ville Palin
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
to 17.00-18.00, Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-3.12.2019 ja 14.1.202122.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Sointuja, näppäilyjä, plektratekniikkaa,
tahtien laskua, nuotinluvun alkeita sekä
sävellajeja.
Sopii vasta-alkajille tai jo muutaman
vuoden soittaneille. Sopii kaiken ikäisille
kitaran soitosta kiinnostuneille.
Kitaransoiton jatko 1003004
Ville Palin
Merenojan yhtenäiskoulu musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
to 18.00-19.00, Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202122.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Sointuja, näppäilyjä, plektratekniikkaa,
tahtien laskua, nuotinluvun alkeita sekä
sävellajeja. Sopii vasta-alkajille tai jo muutaman vuoden soittaneille. Sopii kaiken
ikäisille kitaran soitosta kiinnostuneille.
Sähkökitarakurssi 1003005
Ville Palin
Merenojan yhtenäiskoulu, musiikkiluokka,
Pohjankyläntie 6
to 19.00-20.00, Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202122.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
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.

INSTRUMENTTIEN
YKSILÖOPETUS
Piano- ja viulukoulu, maanantai
1004003
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
ma 14.00-20.00 Kurssimaksu 138,00 €
31.8.2020-23.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Piano- ja viulukoulussa opiskelija saa
yksilöopetusta 30min / krt. Opiskellaan
soittimen perustekniikkaa. Harjoitellaan
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso
huomioon ottaen. Jokainen oppilas kehittyy ja oppii omaa tahtiinsa joka otetaan
opetuksessa huomioon. Toiset hitaammin
ja toiset tavoitteellisemmin.
Piano- ja viulukoulu, tiistai 1004004
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
ti 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 €

1.9.2020-24.11.2020 ja 12.1.202127.4.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Piano- ja viulukoulussa opiskelija saa
yksilöopetusta 30min / krt. Opiskellaan
soittimen perustekniikkaa. Harjoitellaan
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas
kehittyy ja oppii omaa tahtiin joka otetaan
opetuksessa huomioon. Toiset hitaammin
ja toiset tavoitteellisemmin.
Piano- ja viulukoulu, keskiviikko
1004005
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
ke 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 €
2.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202128.4.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Viulu- ja pianokoulussa opiskelija saa
yksilöopetusta 30 min/krt. Opiskellaan
soittimen perustekniikkaa. Harjoitellaan
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas
kehittyy ja oppii omaa tahtiin joka otetaan
opetuksessa huomioon. Toiset hitaammin
ja toiset tavoitteellisemmin.
Piano- ja viulukoulu, torstai 1004006
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
to 14.00-19.00, Kurssimaksu 138,00 €
3.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.20216.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Viulu- ja pianokoulussa opiskelija saa
yksilöopetusta 30min/krt. Opiskellaan
soittimen perustekniikkaa. Harjoitellaan
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen oppilas
kehittyy ja oppii omaa tahtiin joka otetaan
opetuksessa huomioon. Toiset hitaammin
ja toiset tavoitteellisemmin.
Viulukoulu aikuiset, Kalajoki 1004024
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
ke 19.00-20.30, Kurssimaksu 138,00 €
2.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202128.4.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Viulun yksilöopetusta aloittelijoista jo
ennestään soittaneille. Opetellaan viulunsoittoasentoa, perustekniikkaa molemmille
käsille ja voit valita minkä tyylistä musiikkia haluat soittaa. Viulu taipuu klassisen
musiikin lisäksi poppiin, kevyeen musiikkiin
ja kansanmusiikkiin.
Pianokoulu aikuiset, Kalajoki 1004025
Iiris Markkanen
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1,
Kalajoentie 1
ma 19.00-20.30, Kurssimaksu 138,00 €
31.8.2020-23.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Yksilöopetusta kunkin oppijan lähtötason
huomioon ottaen. Nuotteja ei tarvitse
osata ja alkeista voi aloittaa missä iässä tahansa. Opetellaan pikkukappaleiden avulla
soittotekniikkaa, vähän teorian peruskäsitteitä ja johdatellaan sointumerkeistä
soittamiseen.
Pianopiiri 1, 1004015
Minna-Liisa Kaattari
Paikka avoin
ti, Kurssimaksu 60,00 €
8.9.2020-24.11.2020-12.1.202113.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)

Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan ja paikan.
Pianopiiri 2, 1004017
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
ke, Kurssimaksu 60,00 €
9.9.2020-25.11.2020-13.1.202114.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan ja paikan.
Pianopiiri 3, 1004022
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
ma, Kurssimaksu 60,00 €
7.9.2020-23.11.2020-11.1.202119.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan ja paikan.
Pianopiiri 4, 1004016
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
ti, Kurssimaksu 60,00 €
8.9.2020-24.11.2020-12.1.202113.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan ja paikan.
Pianopiiri 5, 1004021
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
pe, Kurssimaksu 60,00 €
11.9.2020-27.11.2020 ja 11.1.202123.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan.
Pianokoulu 1004023
Minna-Liisa Kaattari
Toimipaikka avoin
pe, Kurssimaksu 138,00 €
11.9.2020-24.11.2020-12.1.202113.4.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 30 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan ja paikan.

MUSIIKKI IKÄÄNTYNEILLE
JA ERITYISRYHMILLE
Ei kurssimaksua, ei netti-ilmoittautumista.
Ikääntyneiden musiikkiryhmä
Mäntyrinne 1101006
Pekka Peltola
Mäntyrinne, Lankilantie 48
ma 14.30-15.15 (4 krt syksy ja 4 krt kevät)
14.9.2020-7.12.2020 ja 11.1.202119.4.2021, 4 viikon välein
Ikääntyneiden musiikkiryhmä
Kanervakoti 1101007
Pekka Peltola
Kanervakoti, Rahkolantie 1
ma 13.45-14.30 (4 krt syksy ja 4 krt
kevät)
14.9.2020-7.12.2020 ja 11.1.202119.4.2021, 4 viikon välein

Musiikkia erityisryhmille Maakari
1101008
Pekka Peltola
Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58
ma 10.00-10.45
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkia erityisryhmille Maakari
1101009
Pekka Peltola
Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58
ke 10.00 - 10.45
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkia erityisryhmille Puistola
1101010
Pekka Peltola
Puistola, Mehtäkyläntie 7
ke 9.00 - 9.45
15.9.2020-24.11.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkia erityisryhmille Kalliokoti
1101011
Pekka Peltola
Kalliokoti, Kärmekalliontie 4
ti 9.00 - 9.45
15.9.2020-24.11.2020-12.1.20216.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkia erityisryhmille bändikurssi
1101012
Pekka Peltola / Raimo Hentunen
Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58
ti 12.00-13.30
15.9.2020-24.11.2020-12.1.20216.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Musiikkia erityisryhmille Kristillinen
opisto 1101013
Pekka Peltola
Kristillinen kansanopisto, Kasarmintie 2
pe 14.00 - 14.45
18.9.2020-27.11.2020 ja 15.1.202116.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssi Kristillisen opiston erityisoppilaille.
Musiikkia erityisryhmille Merenojan
yhtenäiskoulu 1101014
Raimo Hentunen
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ke 12.00-12.45
14.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät
Pohjankylän koulun pienryhmän musiikkituokio.

KALAJOKI / KIELET
SUOMI
Suomen kielen alkeiskurssi / Finnish language beginners level course 1201001
Silja Ljaskov
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ma 18.00-19.30
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202129.3.2021 (11 krt syksy ja 11 krt kevät)
Suomen kielen alkeiskurssilla harjoittelemme käytännön suomea ja opiskelemme
kielen keskeisiä rakenteita. Opetus on
suomeksi. Kurssi sopii aloittajille että
hieman jo osaajille. Maahanmuuttajien
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 1 / Finnish language advanced level course 1,
1201002
Silja Ljaskov
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ke 18.00-19.30
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.202131.3.2021 (11 krt syksy ja 11 krt kevät)
Suomen kielen jatkokurssi, viime vuoden
alkeiskurssinjatko. Kurssi sopii myös hieman jo suomen kieltä osaajille. Maahanmuuttajien koulutus, ei kurssimaksua.
Finnish language course, advanced level.
Suitable for students after the last year´s
beginners level. Course for immigrant ,
free of charge.
Suomen kielen jatkokurssi 2 / Finnish
language advanced level course 2,
1201003
Silja Ljaskov
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
to 18.00-19.30
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.20218.4.2021 (11 krt syksy ja 11 krt kevät)
Suomen kielen jatkokurssi viime vuoden
1.kurssille ja hieman jo osaajille. Maahanmuuttajien koulutus, ei kurssimaksua.
Finnish language course, advanced level.
Suitable for students after the last year´s
beginners level 1. Course for immigrant ,
free of charge.

ENGLANTI
Englantia senioreille kertauskurssi
1203001
Ritva Keränen
Lukio, Pohjankyläntie 6
ma 17.00-18.30, Kurssimaksu 48,00 €
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Englantia aikuisille. Oppikirjana Everyday
English 5
Englannin kielen alkeiskurssi 1203002
Maritta Hakola
Lukio, Pohjankyläntie 6
ma 16.30 - 18.00, Kurssimaksu 48,00 €
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Sopii kaikille englannin kielen alkeita
opetteleville. Kirja English For You, Too!
Book Starter
Englannin kielen jatkokurssi 2, 1203003
Maritta Hakola
Lukio, Pohjankyläntie 6
ma 18.00-19.30, Kurssimaksu 48,00 €
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Sopii myös uusille opiskelijoille, joille
englannin kieliopin alkeet on entuudestaan
tuttua. Kirja English for You Too, Book 2
Englannin kielen jatkokurssi 4, 1203006
Maritta Hakola
Lukio, Pohjankyläntie 6
to 18.00-19.30, Kurssimaksu 48,00 €
17.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
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.

Englantia matkailijoille 1203007
Maritta Hakola
Lukio, Pohjankyläntie 6
to 19.30-21.00, Kurssimaksu 48,00 €
17.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssi sopii kaikille aikuisopiskelijoille, joille
englannin kielioppi on jo entuudestaan
tuttua. Kirja Stepping Stones 2
(Otava).
Knitting club in English 1203008
Xiang Xiangiin
Lukio, Pohjankyläntie 6
ti 18.00-19.00, Kurssimaksu 40,00 €
15.9.2020-2.12.2020 ja 12.1.202113.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Tule puhumaan englantia ja tekemään käsitöitä rentouttavassa ilmapiirissä. Kielitaitosi on keskitasoa (B1) tai sen yläpuolella.
Tämä on hieno tilaisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä, harjoitella puhuttua englantia
ja samalla kutomaan tai virkkaamaan.
Käsityö on hieno tapa vähentää stressiä ja
auttaa sinua rentoutumaan. Tuo oma projektisi mukaan ja liity seuraamme! Kaiken
tasoiset kädentaitajat ovat tervetulleita.
This relaxed conversation club is meant
for learners whose English is intermediate
(B1) or above. It is an opportunity to practise your spoken English, to get together
with like-minded people and do some
crocheting or knitting at the same time.
Handicrafts are a great way to relax and
help you relieve stress. Bring your own
project and join us for an enjoyable evening of English and handicrafts. Knitters
and crocheters of all abilities are welcome.

SAKSA
Saksan kielen keskusteluryhmä 1204001
Janine Junnikkala
Lukio, Pohjankyläntie 6
ke 18.15-19.15, Kurssimaksu 40,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Saksan kielen keskusteluryhmä, sopii
saksaa jo jonkin verran osaaville.

VENÄJÄ

kurssin pohjalta. Oppikirja Maja Jegorenkov Pora 2, kpl 1 alkaen. Sopii venäjää
lukeneille, joten uudet oppilaat ovat
tervetulleita.

KALAJOKI /
TAITO-JA TAIDEAINEET
ESITTÄVÄ TAIDE
Näyttämötyö aikuiset 1102003
Raimo Hentunen
Virtasali, Kalajoentie 1
ma 18.30-20.45,
Kurssimaksu 0,00 €
31.8.2020-12.10.2020 ja ma-ke 18.0020.30 19.10.-21.10.2020
Näyttämötyön kurssilla perehdytään
teatterin eri osa-alueisiin; näyttelemiseen,
lavastukseen, puvustukseen, valotekniikkaan, musiikkiin ja tehosteiden käyttöön
esityksessä. Kurssi on jatkoa keväällä 2020
kesken jääneelle kurssille eikä sille oteta
uusia opiskelijoita. Kurssin aikana valmistetaan yhteistyössä Särkkäin Näyttämö
ry:n kanssa teatteriesitys, jota esitetään
yleisölle syksyllä 2020.
Näyttämötyö aikuiset, kevät 1102004
Virtasali, Kalajoentie 1
ma 18.00-21.00, Kurssimaksu 45,00 €
4.1.2021-26.4.2021
Näyttämötyön kurssilla perehdytään
teatterin eri osa-alueisiin; näyttelemiseen,
lavastukseen, puvustukseen, valotekniikkaan, musiikkiin ja tehosteiden käyttöön
esityksessä. Kurssin aikana valmistetaan
yhteistyössä Särkkäin Näyttämö ry:n
kanssa pienimuotoinen teatteriesitys, jota
esitetään yleisölle keväällä 2021. Kurssille
voi osallistua myös henkilöitä, jotka eivät
ole kiinnostuneet näyttelemisestä vaan
puvustuksesta, lavastuksesta, teatterimusiikista ja -tekniikasta.
Erityisryhmien ilmaisutaito 1102005
Raimo Hentunen
Maakari
ti 9.15-10.45, Kurssimaksu 35,00 €
12.1.2021-18.5.2021

Venäjän kielen alkeiskurssi 1206003
Marina Lukkarila
Lukio, Pohjankyläntie 6
ti 17.30-19.00 Kurssimaksu 48,00 €
15.9.2020-24.11.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)

Erityisryhmien ilmaisutaito. Kurssilla opiskellaan ilmaisun perusteita, ryhmätyötaitoja, improvisaatiota, teatterin tekemisen
perusteita. Ilmoittautuminen 1. kerralla.

Venäjän alkeiskurssi, sopii kaikille aloittelijoille sekä aikaisemmin venäjää opiskelleille. Opetus alkaa kirjainten opettelemisesta. Uusi venäjän kielen sarja opettaa
puhumaan erilaisissa tilanteissa Venäjällä ja
Suomessa. Tekstien aiheina ovat tärkeät asiakaspalvelutilanteet, kulttuuri ja
maantuntemus. Oppikirja Pora 1 on selkeä
ja helppokäyttöinen oppimateriaali, harjoitukset ovat kätevästi samassa kirjassa (oppikirja hankitaan yhdessä kurssin alettua).

Taidekerho erityisryhmille Kalajoki
1103009
Sanna Penttilä
Puistola, Mehtäkyläntie 7
ke 14.00-15.30 joka toinen viikko,
ei kurssimaksua
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202014.4.2021 (6 krt syksy ja 7 krt kevät)

Venäjän kielen jatkokurssi 1, 1206001
Marina Lukkarila
Lukio, Pohjankyläntie 6
ti 19.00-20.30, Kurssimaksu 48,00 €
15.9.2020-24.11.2020 ja
12.1.2021-6.4.2021 (10 krt
syksy ja 12 krt kevät)
Venäjän kielen jatkokurssi. Edetään rauhalliseen tahtiin,
syvennetään
taitoja
alkeis-

KUVATAITEET

Ei netti-ilmoittautumista.

KÄDENTAIDOT
Copperplate ja moderni kaunokirjoitus
1198028
Pauliina Yliniitty
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
aloitus 3.10.2020 la 10.00-14.00, jatko
to 18.00-20.15 joka toinen viikko,
Kurssimaksu 60,00 €
la 3.10.2020 ja to 15.10.202010.12.2020 (yht. 6 krt)
Tutustumme kurssilla ensin Copperplate
käsialaan, joka perustuu Italicin kirjainmuotoihin. Käsialan kauneus muodostuu
ohuen ja leveän viivan vaihteluista. Kirjoittamisen harjoittelussa käytämme perinteistä hiusterää. Tämän jälkeen siirrymme
moderniin kaunokirjoitukseen, jonka kirjoittamiseen käytämme sekä hiusterää että
sivellintusseja. Kurssi sopii kaikille kauniista
kirjaimista kiinnostuneille. Kurssilaisille
ilmoitetaan materiaali hankinnoista erikseen, ei sis. kurssihintaan. Aloitus lauantai
3.10. jatkossa joka toinen torstai
Kurssipäivät 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.,
10.12.
Posliini-ilta 1111001
Elisa Saukko
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
to 17.45-20.00, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.202122.4.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)
Kurssilla opitaan posliinimaalauksen eri
tekniikat. Maalataan käyttö- ja koriste
esineitä valmiiden mallien pohjalta ja itse
suunnittelen. Kurssi sopii vasta-alkajille ja
pitempään harrastaneille. Materiaalimaksu
käytön mukaan. Posliininpolttomaksu 25
€ laskutetaan erikseen.
Kudonta 1 Taitokeskus 1104003
Elisa Saukko
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ti 12.00-14.15, Kurssimaksu 68,00 €
15.9.2020-24.11.2020 ja 12.1.202113.4.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)
Kankaanrakentamisen eri vaiheet,
materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurssilla
mahdollisuus kutoa monenlaisia sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös valmiiksi
rakennettuihin loimiin. Materiaalimaksu
käytön mukaan.
Kudonta 2 Taitokeskus 1104004
Elisa Saukko
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ke 12.00-14.15, Kurssimaksu 68,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään
sitä piirtämällä ja maalaamalla. Joka toinen
viikko. Ilmoittautuminen 1. kurssikerralla.
Ei netti-ilmoittautumista.

Kankaanrakentamisen eri vaiheet,
materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurssilla
mahdollisuus kutoa monenlaisia sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös valmiiksi
rakennettuihin loimiin. Materiaalimaksu
käytön mukaan.

Taidekerho erityisryhmille Kalajoki
1103011
Sanna Penttilä
Monitoimikeskus Maakari, Mehtäkyläntie 58
ke 11.45-13.15 joka toinen viikko,
ei kurssimaksua
16.9.2020-2.12.2020 ja 20.1.202021.4.2021 (6 krt syksy ja 7 krt kevät)

Hopeakorukurssi Kalajoki 1147001
Tiina Roukala
Merenojan koulu tekstiilityön luokka,
Pohjankyläntie 6
Joka kolmas viikko, pe 17.00-20.45,
Kurssimaksu 42,00 €,
18.9.2020-20.11.2020 ja 15.1.202119.3.2021 (4 krt syksy ja 4 krt kevät)

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään
sitä piirtämällä ja maalaamalla. Joka toinen
viikko. Ilmoittautuminen 1. kurssikerralla.

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

Ohjaaja laittaa sähköpostia ilmoittautuneille. Kurssipäivät 18.9., 2.10., 20.11.,
4.12. ja 22.1., 5.2., 19.2., 19.3.

MUU KÄSITYÖ JA
ASKARTELU
Maanantaikerho 1145001
Tiina Roukala
Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42
ma 9.30-11.45 Kurssimaksu 68,00 €
14.9.2020-.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri
tekniikoin. Voit tulla tekemään keskeneräiset työsi valmiiksi! Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Ensimmäisellä
kerralla suunnitellaan syksyn tekemisiä,
käsityö mukaan.
Tilkku- ja käsityö 1145013
Nina Forss
Merenojan yhtenäiskoulu, tekstiilityön
luokka
to 18.30-20.45, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla valmistetaan tilkkutöitä eri tekniikoin ja muitakin käsitöitä kurssilaisten
toiveiden ja kiinnostusten mukaan. Kurssi
sopii myös aloittelijoille.
Taitopaja päivä 1145014
Elisa Saukko
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ma 12.00-14.15, Kurssimaksu 68,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Monipuolisia käsityötekniikoita ja aitoja
materiaaleja: Kurssi sopii vasta-alkajille
ja pitempään harrastaneille. Ohjelmaa
suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa.
Materiaalimaksu käytön mukaan.
Taitopaja ilta 1145015
Anu Timonen
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ti 17.45-20.00, Kurssimaksu 68,00 €
15.9.2019-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Monipuolisia käsityötekniikoita ja aitoja
materiaaleja: Kurssi sopii vasta-alkajille
ja pitempään harrastaneille. Ohjelmaa
suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa.
Materiaalimaksu käytön mukaan.
Käsitöitä lapsen kanssa 7-12 v, 1145011
Nina Forss
Merenojan yhtenäiskoulu, tekstiilityön
luokka
Joka toinen viikko ti 17.30-19.30,
Kurssimaksu 48,00 €
15.9.2020-24.11.2020 ja 12.1.202130.3.2021, joka toinen viikko (6 krt syksy
ja 6 krt kevät)
Kurssin tavoitteena on oppia askartelu- ja
käsityötekniikoita, joita voidaan toteuttaa
yhdessä lapsen kanssa. Kurssille otetaan
enintään 10 aikuinen/lapsi paria. Kurssimaksu on parin hinta. Ilmoittautuminen
lapsen nimellä, laskutusosoitekenttään
aikuisen kaikki tiedot.
Puutyöpiiri 1149001
Tero Marttila
Arteman (Jedun) puutyöluokka, Opintie 2
ti 17.00 - 20.00, Kurssimaksu 80,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.202130.3.2021 (11 krt syksy ja 11 krt kevät)
Naisten ja miesten puutyöpiiri. - huo-

nekalut, tarve-esineet, koriste-esineet,
entisöintiä, koneellinen puuntyöstö.

ma 16.45-17.45, Kurssimaksu 58,00 €
21.9.2020-30.11.2020 ja 25.1.20213.5.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)

KALAJOKI / LIIKUNTA

Street-tanssitunneilla tanssitaan monipuolisesti. Street sekoittaa katutanssin ja
hip hopin eri tyylejä. Tunneilla keskitytään
oppimaan eri tyylejä mm. koreografioiden
avulla. Samalla harjoitellaan lihaskuntoa, erilaisia rytminvaihdoksia, käsi- ja
jalkakoordinaatiota ja vartalon isolaatio
liikkeitä. Erilaiset liikkuvat sarjat opettavat
koordinaatiota ja tekniikkaa.
Show-tanssitunneilla tanssitaan monipuolisesti. Tunneilla keskitytään oppimaan
eri tyylejä mm. koreografioiden avulla.
Showtanssi on monipuolinen ja vauhdikas tanssilaji. Showtanssi on nimensä
mukaan esittävää tanssia, jossa kerrotaan
tarinaa kehon liikekielen ja tunnetilojen
avulla. Erilaiset liikkuvat sarjat opettavat
koordinaatiota ja tekniikkaa. Soveltuu sekä
tytöille että pojille.

TANSSI
Rivitanssin alkeiskurssi 1105018
Perttu Niemi
Teatteritalo, Plassintie 20
ma 18.00-19.00, Kurssimaksu 45,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Rivitanssi eli kantritanssi on tarkoitettu
kaikille rivitanssista kiinnostuneille. Musiikkina etupäässä kantrimusiikki, mutta
tanssitaan myös muihin musiikin genreihin.
Kuinka menee Jazz Box, Charleston,
Rumba Box, Vaudeville? Tällä kurssilla ne
ja paljon muita askelsarjoja tutuksi. Rivitanssi on mukava tapa liikkua, syke nousee,
rytmitaju kehittyy ja koordinaatiokyky
paranee. Rivitanssi sopii kaikenikäisille sekä
miehille että naisille. Opetellaan valmiita
koreografioita. Alkeiskurssilla aloitetaan
perusaskelsarjoilla ja helpoilla koreografioilla ja haastetta lisätään pikkuhiljaa,
ryhmän tason mukaan. Tämä kurssi lähtee
ihan alkeista, aiempaa kokemusta et tarvitse. Rivitanssissa et tarvitse paria.
Rivitanssin jatkokurssi 1105015
Perttu Niemi
Teatteritalo, Plassintie 20
ma 19.00-20.15, Kurssimaksu 55,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Rivitanssin jatkokurssi on tarkoitettu
hieman jotakin tanssia harrastaneille.
Musiikkina etupäässä kantrimusiikki,
mutta tanssitaan myös muihin musiikin
genreihin; valsseja, irlantilaista musiikkia
ym. Rivitanssi on mukava tapa liikkua, syke
nousee, rytmitaju kehittyy ja koordinaatiokyky paranee. Rivitanssi sopii kaikenikäisille sekä miehille että naisille. Jatkokurssillakin opetellaan valmiita koreografioita,
vaativuus ryhmän tason mukaan. Rivitanssissa et tarvitse paria.
Zumba 1105016
Anna Järvelä
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
su 17.35-18.20, Kurssimaksu 45,00 €
20.9.2020-13.12.2020 ja 17.1.202018.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Zumba on hauskaa, vauhdikasta ja tehokasta tanssiliikuntaa, joka yhdistää latinalaisen ja kansainvälisen musiikin ja tanssin.
Sopii kaikille, sillä tunnilla voi liikkua oman
kunnon mukaan ja koreografiat ovat helppoja. Yli 16-vuotiaille.
Lavis-lavatanssijumppa 1105017
Anna Järvelä
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
su 18.25-19.10, Kurssimaksu 45,00 €
20.9.2020-13.12.2020 ja 17.1.202018.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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.
Show & Street 10-13 v. 1105014
Rosita Saarnio
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6

Lastenbaletti, alkeet 1105020
Sanni Saari
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 17.30-18.30, Kurssimaksu 58,00 €
22.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.202127.4.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)
Lastenbaletti 7-10-vuotiaat. Baletin
alkeita, baletti leikkejä, notkeutta, pieniä
tanssin pätkiä ja tanssiesitys kevään tanssinäytökseen. Ei vaadi aikaisempaa tanssiharrastusta. Ei vaadi erikoisia välineitä,
perus jumppa-asu riittää.
Lastenbaletti 1105023
Sanni Saari
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ti 18.15-19.15, Kurssimaksu 58,00 €
22.9.2020-1.12.2020 ja 26.1.202127.4.2021 (10 krt syksy ja 13 krt kevät)
Baletti 11-13-vuotiaat. Baletin alkeita,
notkeutta, lihaskuntoa, tanssipätkiä ja
tanssinäytökseen esitys. Soveltuu hyvin
telinevoimistelua ja muita tanssilajeja harrastaville. Ei vaadi erikoisia varusteita.
Parisalsa & -bachata alkeet 1105021
Marisa Koski
Teatteritalo, Plassintie 20
ti klo 18.00-18.45, kurssihinta 45,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (Syksy 11 krt ja kevät 12 krt)
Salsa (cuban salsa) on kuubalaisista
rytmeistä syntynyt iloinen musiikki- ja
tanssilaji, jonka pehmeät vartalon ja lantion
liikkeet ovat lumonneet jo lukemattomat tanssinharrastajat ympäri maailmaa.
Bachata on puolestaan Dominikaanisesta tasavallasta rantautunut sensuelli
ja ripauksen romanttinenkin tanssilaji.
Kummassakaan tanssilajissa rooleista ei ole
epäselvyyttä, mies vie miehekkäin ottein ja
nainen seuraa viettelevin liikkein. Tunneilla
harjoitellaan salsan ja bachatan rytmiikkaa,
vartalonkäyttöä ja erilaisia askelkuvioita
rytmikkään latinalaismusiikin tahdissa.
Kurssilla noudatetaan viejä- ja seuraajakiintiötä (1:2), mikä takaa parin kanssa
tanssimisen vähintään joka toisella tanssilla. Parit kiertävät tunneilla koko ajan,
joten omaa paria kurssille ei välttämättä
tarvitse tuoda. Varoitus: tämä harrastus voi
aiheuttaa riippuvuutta!
Latino High Heels 1105022
Marisa Koski
Teatteritalo, Plassintie 20
ti klo 19.00-19.45, kurssihinta 45,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (Syksy 11 krt ja kevät 12 krt)
¡ Agua ! Latinotanssien huumaa korkoken-

gillä. Tunneilla hiotaan eri latinotanssien
tekniikkaa ja vartalonkäyttöä timanttiseksi
korkokengillä lyhyiden koreografioiden
avulla. Luvassa on muun muassa salsaa,
bachataa, kizombaa, sonia, merengueta,
rumbaa... Korkokengät eivät ole vaatimus
kurssille osallistumiseen, jolloin sisältö
keskittyy perustekniikan harjoitteluun
treenitossuissa. Siispä kengät jalkaan, punat
huuliin ja varmoin askelin kohti tanssilattiaa!

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

RYHMÄLIIKUNTA

Dynaaminen jooga Kalajoki 8304004
Miia Mattila
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ke 18.10-19.25, Kurssimaksu 65,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (syksy 10 krt ja 13 krt kevät)

Koko kehon jumppa sekä venyttely
8301002
Tuula Sarpola
Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2
to 16.30-17.15, Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Koko kehon jumppa vaihtuvilla teemoilla
sekä venyttelyä niska-selkä-hartia-alueille.
Tunnilla pyritään rentouttamaan lihaksia
venyttelemällä sekä pääsemään eroon kestojännityksestä ja lihaskireydestä. Ei vaadi
kovaa peruskuntoa. Oma alusta mukaan.
Kuntonyrkkeily Kalajoki 8301001
Tuula Sarpola
Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2
to 17.15-18.15, Kurssimaksu 58,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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 kaiken tasoisille liikkujille sekä saat hyvää harjoitusta
ja vahvistusta niska-hartiaseudulle. Tunnille
tarvitset mukaan omat hanskat, jumppamatto, mukavat joustavat treenivaatteet
sekä juomapullo + hikipyyhe.
Tehotreeni 8301003
Tuula Sarpola
Hyvinvointikeskus Asema, Kalajoentie 2
to 18.15-19.00, Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Tehokas, haastava koko kehon treeni jossa
käytämme oman kehonpainon lisäksi bodypumptankoja /, -painoja, steppilautoja,
käsipainoja ja kuminauhoja vaihtelevasti.
Nuorten Kung Fu 8301014
Mikael Näveri
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
pe 18.00-19.00, Kurssimaksu 58,00 €
18.9.2020-4.12.2020 ja 15.1.202016.4.2020 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Tarkoitettu 8-12 v. Opetellaan Wing
Tsun kung fun Yip Man-tyylin perustekniikoita. Wing Tsun on tunnettu mm
Bruce Leen kautta,laji on yli 300 vuotta
vanha. Kung fun liikesarjat parantavat
tasapainoa,koordinaatiota ja motoriikkaa. Kurssilla ei harjoitella aseilla, pääosin
käydään läpi 1. oppilasasteen vaatimukset
(1SG). Ensisijaisesti suunnattu niille jotka
ovat liian nuoria muille kamppailulajien
kursseille. Soveltuu sekä tytöille että
pojille, ei vaadi aiempaa kokemusta kamppailulajeista.

JOOGA, PILATES
Hatha jooga Kalajoki 8304003
Miia Mattila
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ke 16.45-18.00, Kurssimaksu 65,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (syksy 10 krt ja 13 krt kevät)

Dynaaminen jooga on aktiivisempi ja
voimakkaampi kuin perinteinen hathajooga.
Kurssilla tehdään erilaisia aurinkotervehdyksiä sekä monipuolisia kehoa vahvistavia
liikesarjoja hieman syvempää hengitystä
apuna käyttäen. Kurssi sopii niille jotka kaipaavat enemmän haastetta harjoituksensa.
Miesten jooga 8304005
Miia Mattila
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ke 19.35-20.35, Kurssimaksu 53,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.202114.4.2021 (syksy 10 krt ja 13 krt kevät)
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.
Pilates 1, 8304006
Anna Järvelä
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
su 16.30-17.30, Kurssimaksu 65,00 €
20.9.2020-13.12.2020 ja 17.1.202018.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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-urheilijoille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttävät
pilatesharjoittelua myös loukkaantumisista
toipuessaan.
Pilates 2, 8304007
Anna Järvelä
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
su 19.15-20.15, Kurssimaksu 65,00 €
20.9.2020-13.12.2020 ja 17.1.202018.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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-urheilijoille,
ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttävät
pilatesharjoittelua myös
loukkaantumisista
toipuessaan.

Päivä physiopilates 8304010
Piia Härkönen
Toimipaikka avoin
ti 11.00-12.00, Kurssimaksu 65,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021
Harjoitellaan kehon hallintaa/tasapainoa-,
liikkuvuutta- ja voimantuottoa. Yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon
ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. PhysioPilateksen tehokkuus perustuu kuuteen
periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen
virtaus ja hallittu hengittäminen Harjoitellaan erilaisten pienvälineiden avulla: pallo,
käsipainot, kuminauha ja rengas. Tunnit
alkavat alkeista.

HISTORIA
Sukututkimuksen aloittaminen 1301010
Sanna Heikkilä
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ke 18.00-20.00, kurssimaksu 25,00 €
16.9.2020-14.10.2020 (5 krt)
Kurssi on tarkoitettu sukututkimusharrastusta aloitteleville. Käytännön kautta omaa
sukua tutkimalla aloitetaan sukututkimus
kotiarkistojen ja digitoitujen kirkonkirjojen
avulla. Käydään läpi myös käytännesäännöt ja mahdollisen sukututkimusohjelman
valinta. Tarvitset kurssille muistiinpanovälineet, jos mahdollista, ota mukaan myös
oma kannettava tietokone tai tabletti. Tällä
kurssilla saat perustiedot, joita tarvitaan
sukututkimuksen jatkokursseilla I ja II.
Sukututkimuksen jatkokurssi 1, lisää
taitoa ja käsialoja 1301011
Sanna Heikkilä
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ke 18.00-20.00, kurssimaksu 30,00 €
28.10.2020-2.12.2020 ( 6 krt)
Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat harrastaneet jonkin verran sukututkimusta.
Syvennämme tietoja eri lähdeaineistoista
ja sukututkimusteemoista (kurssilaisilla
mahdollisuus esittää toiveita aiheista) ja
jatkamme omien sukututkimusten tekoa.
Noin puolet jokaisesta opintokerrasta
käytetään vanhojen käsialojen ja vanhan
asiakirjaruotsin lukemisen opetteluun.
Kurssiin sisältyy (omakustanteinen) käynti
Kansallisarkiston Oulun toimipaikassa.
Kurssille mukaan muistiinpanovälineet
sekä oma kannettava tietokone tai tabletti,
jos mahdollista.
Sukututkimuksen jatkokurssi 2, Dna ja
Geni 1301012
Sanna Heikkilä
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ke 18.00-20.00 , kurssimaksu 50,00 €
13.1.2021-24.3.2021 (10 krt)
Kurssi sopii perinteisen sukututkimuksen perustiedot omaaville. Tällä kurssilla
keskitytään geneettiseen sukututkimukseen ja yhteisjulkaisujärjestelmä Genin
käyttöön. Toisella kokoontumiskerralla
tilaamme FamilyTreeDNA:lta dna-testin
geneettistä sukututkimusta varten niiden
kurssilaisten kanssa, joilla sitä ei vielä ole.
Tuloksia odotellessa opettelemme Genin
käyttöä ja kertaamme samalla aikaisemmin sukututkimuksesta opittua
käytännön kautta. Kun kaikki
ovat saaneet dna-tuloksensa,
keskitytään niiden tulkintaan ja hyödyntämiseen
sukututkimuksessa
erilaisia internetin sukututkimustietokantoja

käyttäen. Ota kurssille mukaan oma
kannettava tietokone tai tabletti.

MUU KOULUTUS
Matkailuoppaan peruskurssi 9999001
Eri luennoitsijat
Ventelä ja muut paikat
to, pe, la, Kurssimaksu 160,00 €
11.9.2020-27.11.2020 ja 15.1.202128.5.2021
Matkailuoppaan peruskurssi. Koulutuspäivät ovat pääsääntöisesti perjantai-ilta tai
lauantaipäivä sekä torstai-ilta. Koulutus
toteutetaan ennalta laaditun opetussuunnitelman mukaan. Koulutus koostuu
seuraavista opintokokonaisuuksista: Kokonaistuntimäärä 200 h, josta lähiopetus ja
kohdekäynnit 120 h ja opiskelijan omatyö,
itsenäinen opiskelu 80h. Vaatimuksena vähintään 18- vuotias, keskiasteen tutkinto,
hyvä kielitaito (suomi ja englanti). Koulutus on Suomen opasliiton hyväksymä.

HIMANKA
KUVATAITEET
Lasten kuvataiteen perusopetus 1-3
Himanka, 1103005
Maria Markkio
Raumankarin koulu kuvislk 136,
Leipämäentie 8
ma 15.00-16.30, Kurssimaksu 90,00 €
24.8.2020-7.12.2020 ja 11.1.202117.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 7-10
-vuotiaille. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja taiteenaloihin leikkimällä ja tutkimalla. Piirtämistä, maalaamista ja muotoilua eri tekniikoilla. Kurssi
on yhdistetty valmentava ja perusopetus
1. Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu
lukuvuodelta 25,00 €.
Lasten kuvataiteen perusopetus 4-5
kurssinumero 1103012
Maria Markkio
Raumankarin koulu kuvislk 136,
Leipämäentie 8
ma 16.30-18.00, Kurssimaksu 90,00 €
24.8.2020-7.12.2020 ja 11.1.202117.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Kuvataiteen opetusta 11-15 vuotiaille.
Oman kuvataiteellisen ilmaisun kehittämistä sekä kuvataiteen erilaisten tekniikoiden monipuolista kokeilua. Tutustutaan
kuva-analyysiin omien ja muiden kuvien
kautta sekä tutustutaan paikalliseen
taiteeseen ja eri kulttuurien visuaaliseen taiteeseen. Jatkava ryhmä. Lisäksi
laskutetaan materiaalimaksu lukuvuodelta
25,00 €.

MUSIIKKI
Viulukoulu Tpo Himanka 1004002
Krista Kairaneva
Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8
ma 13.30-19.30
Kurssimaksu 170,00 €
24.8.2020-7.12.2020 ja 11.1.202117.5.2021 (15 krt syksy ja 17 krt kevät)
Taiteen perusopetusta. Yksilöllistä opetusta 30 min (170 €) tai 45 min (185 €)
kerrallaan. Soittoajat sovitaan yksilöllisesti
oppilaan kanssa. Ei uusia oppilaita.
Taaperomuskari 0-1 vuotiaille 1101002
Opettaja avoin
Raumankarin koulu musiikkilk 137,
Leipämäentie 8

ke 17.05-17.35, Kurssimaksu 40,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (syksy 11 krt ja 12 krt kevät)
Musiikkileikkikoulu vuonna 2019-2020
syntyneille. Tutustumme musiikin maailmaan leikin, soiton, musiikkiliikunnan,
kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme
motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle
musiikin harrastamiselle.
Tenavamuskari 1-2 vuotiaille 1101003
Opettaja avoin
Raumankarin koulu musiikkilk 137,
Leipämäentie 8
ke 17.40-18.10, Kurssimaksu 40,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (syksy 11 krt ja 12 krt kevät)
Musiikkileikkikoulu vuonna 2018-2019
syntyneille. Tutustutaan musiikin maailmaan leikin, soiton, musiikkiliikunnan,
kuuntelun ja laulun avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme
motoriikkaa ja luomme pohjan elinikäiselle
musiikin harrastamiselle. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua
varasijalle.
Muksumuskari 3-4 vuotiaille 1101004
Opettaja avoin
Raumankarin koulu musiikkilk 137,
Leipämäentie 8
ke 18.15-19.10, Kurssimaksu 60,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (syksy 11 krt ja 12 krt kevät)
Taiteenperusopetusta. Musiikkileikkikoulu
vuonna 2016-2017 syntyneille. Tutustutaan musiikin maailmaan leikin, soiton,
musiikkiliikunnan, kuuntelun ja laulun
avulla. Harjaannutamme lapsen musiikillista muistia, kehitämme motoriikkaa
ja luomme pohjan elinikäiselle musiikin
harrastamiselle. Ryhmä täynnä. Uudet
oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.

10.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.202122.4.2020 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä opetusta 15min/kerta vastaalkajille tai jatko-opetusta aiemmin
soittaneille. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat
voivat ilmoittautua varasijalle.
Pianokoulu aikuiset Himanka 1004011
Marina Lukkarila
Raumankarin koulu lk 116, Leipämäentie 8
to 16.00-19.30, Kurssimaksu 138,00 €
10.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.20216.5.2020 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Yksilöllistä opetusta 30 min/kerta.
Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa
opiskelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. 1 paikka vapaana. Lisäksi voi
ilmoittautua varasijalle.
Pianokoulu Himanka maanantai
1004012
Marina Lukkarila
Raumankarin koulu lk 116, Leipämäentie 6
ma 16.00-20.00, Kurssimaksu 138,00 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Yksilöllistä opetusta 30 min/kerta.
Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa
opiskelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. Sopii kaikenikäisille. Ryhmä
täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua
varasijalle.
Pianokoulu Himanka perjantai 1004013
Marina Lukkarila
Raumankarin koulu lk 207, Leipämäentie 8
pe 13.15-16.15, Kurssimaksu 138,00 €
11.9.2020-4.12.2020 ja 15.1.20217.5.2020 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Yksilöllistä opetusta 30min/kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa opiskelijoiden toiveet ja soittotason huomioon ottaen. Sopii kaikenikäisille. 1 paikka vapaana.
Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle.

HIMANKA / MUSIIKKI

HIMANKA / KIELET

INSTRUMENTTIEN
YKSILÖOPETUS

ENGLANTI

Poikki- ja nokkahuilu 1004008
Krista Kairaneva
Raumankarin koulu lk 203, Leipämäentie 8
ma 13.30-20.00, Kurssimaksu 138,00 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
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 €
7.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.20213.5.2021 (12 krt syksy ja 15 krt kevät)
Viulunsoiton opetusta 30 min / krt. Tunneilla soitamme oppilaan tasolle soveltuvaa
musiikkia genrerajoja rikkoen ja harjoittelemme viulun perustekniikkaa. Ryhmä
täynnä. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua
varasijalle.
Pianopiiri Himanka 1004010
Marina Lukkarila
Raumankarin koulu lk 116, Leipämäentie 8
to 13.15-16.00, Kurssimaksu 60,00 €

Englannin kielen jatkokurssi 4 Himanka
1203004
Maritta Hakola
Raumankarin koulu 131, Leipämäentie 8
ke 16.30-18.00, Kurssimaksu 48,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Sopii myös uusille opiskelijoille joille englannin kielioppi on entuudestaan tuttua.
Kirja English For You, Too Book 4.
Englantia matkailijoille Himanka
1203005
Maritta Hakola
Raumankarin koulu 131, Leipämäentie 8
ke 18.00-19.30, Kurssimaksu 48,00 €
16.9.2020-25.11.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssi sopii kaikille aikuisopiskelijoille, joille
englannin kielioppi on jo entuudestaan
tuttua. Kirja Stepping Stones 2 (Otava).

KUVATAITEET
Kuvataiteen työpaja Himanka 1103007
Sanna Penttilä
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
ti 16.45-19.00, Kurssimaksu 55,00 €
29.9.2020-17.11.2020 ja 2.2.202130.3.2021 (7 krt syksy ja 8 krt kevät)

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään
sitä halutuin tekniikoin piirtämällä ja maalaamalla. Voit tehdä myös käsitöitä mukavassa
seurassa. Kuntoutujat mukaan myös!

ruja, lusikkakoruja ym. erilaisin tekniikoin.
Kurssimaksu ei sisällä materiaalia. Kurssipäivät 11.9., 9.10., 23.10., 13.11 ja 15.1.,
12.2., 12.3., 16.4.

Taidekerho erityisryhmille Himanka
1103008
Sanna Penttilä
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
to 12.30 -14.00 Joka toinen viikko,
Ei kurssimaksua
10.9.2020-26.11.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (6 krt syksy ja 7 krt kevät)

MUU KÄSITYÖ JA
ASKARTELU

Tutustutaan omaan käsialaan ja kehitetään
sitä piirtämällä ja maalaamalla.
Ilmoittautuminen ensimmäisellä kurssikerralla. Ei netti-ilmoittautumista.
Iltamaalarit 1103013
Maria Markkio
Raumankarin koulu kuvislk 136,
Leipämäentie 8
ma 18.15-20.30, Kurssimaksu 68,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssi on tarkoitettu maalaamisesta ja
piirtämisestä kiinnostuneille aikuisille.
Alussa kartoitetaan osallistujien toiveita.
Kurssilla voi työskennellä itseä kiinnostavilla
tekniikoilla ja aihepiireillä. Kauden aikana
käydään läpi erilaisia maalaus- ja piirustustekniikoita, värioppia, sommittelua ja perspektiiviä mm. taidekuvien kautta. Kurssille
ovat tervetulleita vasta-alkajat sekä pitkään
kuvataidetta harrastaneet. Osallistujilla
on käytössä omat välineet. Uudet harrastajat voivat varata ensimmäiselle kerralle
mukaan puuhiiltä, litoposteripaperia, säämiskän ja fixatiivia tai lyijykyniä esim. hb,
b, b2, b5 ja pyyhekumin sekä paksuhkoa
piirustuspaperia. Konkarit voivat aloittaa
haluamallaan maalaustavalla. (Yhteistiloissa
käytämme vesiliukoisia öljyvärejä.)

KÄDENTAIDOT
Posliininmaalaus Pahkala 1111002
Maija-Leena Himanka
Pahkalan koulu, Aapistie 15
ti 18.30-20.45, Kurssimaksu 68,00 €
(11 krt syksy ja 12 krt kevät)
15.9.2020-1.12.2020.2019 ja 12.1.20216.4.2021
Kurssilla opitaan perustekniikat ja niiden
sovellukset. Maalataan käyttö- ja koristeesineitä omien ja valmiiden mallien pohjalta. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempää
harrastaneille. Posliininpolttomaksu 25 €
laskutetaan erikseen.
Posliininmaalaus Himanka 1111003
Maija-Leena Himanka
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
to 18.30-20.45, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla opitaan perustekniikat ja niiden
sovellukset. Maalataan käyttö- ja koristeesineitä omien ja valmiiden mallien pohjalta. Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempää
harrastaneille. Posliininpolttomaksu 25 €
laskutetaan erikseen.
Hopeakorukurssi Himanka 1147002
Tiina Roukala
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
pe 17.00-20.45, Kurssimaksu 42,00 €
11.9.2020-13.11.2020 ja 15.1.202116.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla voi tehdä hopeaketjuja, helmiko-

Himangan kankurit 1104001
Tiina Roukala
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
ti 16.00-18.15, Kurssimaksu 68,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit. Kankaanrakentamisen teoriat,
sanat ja sanonnat tulevat tutuiksi kankaan
rakentamisen ja -kutomisen yhteydessä.
Töitä kudotaan omatoimisesti muuna aikana. Kurssi sopii kudonnasta kiinnostuneillealoitteleville ja jo pitkään kutoneille.
Pahkalan kutojat 1104002
Tiina Roukala
Pahkalan koulu, Aapistie 15
to 11.45-14.00, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit. Kankaanrakentamisen teoriat,
sanat ja sanonnat tulevat tutuiksi kankaan
rakentamisen ja -kutomisen yhteydessä.
Töitä kudotaan omatoimisesti muuna
aikana. Kurssi sopii kaikille kudonnasta
kiinnostuneille- aloitteleville ja jo pitkään
kutoneille.
Himangan käsityömaanantaiset 1145004
Tiina Roukala
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste,
Kannuskyläntie 8
ma 18.00-20.15 joka toinen viikko,
Kurssimaksu 40,00 €
7.9.2020-7.12.2020 ja 18.1.202112.4.2021 (7 krt syksy ja 6 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Voit valmistaa myös keskeneräisiä
töitäsi. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille. Kurssipäivät 7.9., 21.9.,
5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. ja 18.1.,
1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 12.4. Ensimmäisellä kerralla suunnittelemme syyskauden
ohjelmaa, ota käsityö mukaan.
Pahkalan käsityömaanantaiset 1145005
Tiina Roukala
Pahkalan koulu, Aapistie 15
ma 18.00-20.15 joka toinen viikko,
Kurssimaksu 40,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202119.4.2021 (7 krt syksy ja 6 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri
tekniikoin. Voit myös valmistaa keskeneräisiä töitä. Ensimmäiselle kerralle käsityö
mukaan, suunnittelemme syksyn töitä.
Kurssipäivät 14.9.,28.9.,19.10.,2.,11.,16.11.,
30.11. ja 11.1.,25.1.,8.2.,22.2.,15.3.,29.3.,
19.4. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille.

vierastupahan!
Hillilän kudonta ja käsityö 1145007
Tiina Roukala
Hillilän nuorisoseura, Kannustie 860
ke 17.30-19.45, Kurssimaksu 68,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin sekä valmistetaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleista
erilaisia töitä. Kangaspuihin suunnitellaan
ja laitetaan yhdessä loimet, joita kudotaan omatoimisesti myös muuna aikana.
Kankaankudonnan ohjausta siitä kiinnostuneille. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista ja
kankaankudonnasta kiinnostuneille.
Tomujoen kätevät kädet 1145010
Tiina Roukala
Tomujoen ent. koulu, Tomujoentie 318
pe 17.00-20.45 joka 4.viikko,
Kurssimaksu 42,00 €
25.9.2020-27.11.2020 ja 29.1.20219.4.2021 (4 krt syksy ja 4 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri
tekniikoin. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille. Ensimmäisellä
kerralla omat työt mukaan, suunnittelemme syksyn ohjelman. Kurssipäivät 25.9.,
30.10.,6.11.,27.11. ja 29.1.,26.2.,26.3.,9.4.
Käsitöita lapsen kanssa 7-12 v, Himanka
1145020
Nina Forss
Raumankarin koulu käsityöluokka,
Leipämäentie 8
ma 17.30-19.30 joka toinen viikko,
Kurssimaksu 48,00 €
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202129.3.2021 (6 krt syksy ja 6 krt kevät)
Kurssin tavoitteena on oppia askartelu- ja
käsityötekniikoita, joita voidaan toteuttaa
yhdessä lapsen kanssa. Kurssille otetaan
enintään 10 aikuinen/lapsi paria. Kurssimaksu on parin hinta. Ilmoittautuminen
lapsen nimellä, laskutusosoitekenttään
aikuisen kaikki tiedot.
Tilkku- ja käsityö Himanka 1145012
Nina Forss
Raumankarin koulu käsityöluokka,
Leipämäentie 8
ke 18.30-20.45, Kurssimaksu 68,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla valmistetaan tilkkutöitä eri tekniikoin ja muitakin käsitöitä kurssilaisten
toiveiden ja kiinnostusten mukaan. Kurssi
sopii myös aloittelijoille.

ENTISÖINTI JA VERHOILU
Entisöinti Pahkala 1148002
Esa Kinare
Pahkalan ent. koulu, Aapistie 15
ti 18.00-21.00, Kurssimaksu 80,00 €
15.9.2020-24.11.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla on mahdollisuus entisöidä pienempiä ja isompia huonekaluja.

Torvenkylän piiri 1145006
Tiina Roukala
Tiinan tupa, Alajoentie 1
ke 14.45-17.00, Kurssimaksu 68,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)

RYHMÄLIIKUNTA

Tule tekemään käsillä, oppimaan uusia
asioita ja viettämään aikaa yhdessä. Kurssilla tehdään toiveiden mukaan käsitöitä
ja askarteluita eri tekniikoin. Tervetuloa

Jumppa Pahkala 8301015
Opettaja avoin
Pahkalan koulun liikuntasali, Aapistie 15
ti 18.00 - 19.00, Kurssimaksu 58,00 €

HIMANKA / LIIKUNTA

15.9.2019-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Menevän musiikin siivittämänä helppoja
lämmittelyliikkeitä (ei vaikeita askelsarjoja)
sisältävä 10-15 minuutin alkulämmittely.
Noin 30 minuuttia tehokkaita lihaskunto
ja liikehallintaa kehittäviä liikkeitä oman
kehon vastusta ja/tai erilaisia välineitä apuna käyttäen (kuminauhat, kepit). Lopuksi
huolelliset n. 15 min. venyttelyt.
Muokkaus 8301008
Opettaja avoin
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ti 17.15-18.00, Kurssimaksu 45,00 €
15.9.2019-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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
Opettaja avoin
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ti 18.05-19.05, Kurssimaksu 58,00 €
15.9.2019-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Tällä tunnilla mennään eri teemoilla, esim.
lihaskunto, liikkuvuus, tasapaino... Välillä
jumppaillaan musiikin tahtiin, välillä aikaa
vastaan. Vastuksena oman kehon paino sekä
pienvälineet mm. redondopallot, kuminauhat, kepit yms. Tunti ei sisällä hyppyjä.
Syvävenyttelyjumppa 8301010
Opettaja avoin
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ti 19.10-20.10, Kurssimaksu 58,00 €
15.9.2019-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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 1, 8301011
Taina Mustonen
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
to 17.30-18.30, Kurssimaksu 58,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kuntonyrkkeily on tehokasta toiminnallista harjoittelua lyöntejä, potkuja, väistöjä ja
torjuntoja käyttäen. Tuntiin kuuluu lihaskunto- ja pariharjoitukset. Peruskuntosi
kasvaa, saat apua hartia- ja niskajumeihin,
iloista mieltä ja poistat stressiä. Ryhmä sopii uusille harrastajille, joilla ei välttämättä
ole aikaisempaa lajikokemusta. Harjoitukset perustuvat ohjaajan neuvomiin lyöntisarjoihin. Mukaan harjoituksiin tarvitset
sisäjalkineet, treenihousut, topin/t-paidan,
vesipullon, pyyhkeen ja nyrkkeilyhanskat
(mahd. hankkia ohjaajan kautta).
Kuntonyrkkeily 2, 8301012
Taina Mustonen
Raumankarin koulu
liikuntasali,
Leipämäentie 8
to 18.35-19.35,
Kurssimaksu
58,00 €

17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kuntonyrkkeily on tehokasta toiminnallista harjoittelua lyöntejä, potkuja, väistöjä ja
torjuntoja käyttäen. Tuntiin kuuluu myös
lihaskunto- ja pariharjoitukset. Peruskuntosi kasvaa, saat apua hartia- ja niskajumeihin, iloista mieltä ja poistat stressiä.
Ryhmää 1 vaativammat lyöntisarjat ja syke
korkeammalla. Harjoitukset perustuvat
ohjaajan neuvomiin lyöntisarjoihin. Mukaan harjoituksiin tarvitset sisäjalkineet,
treenihousut, topin/t-paidan, vesipullon,
pyyhkeen ja nyrkkeilyhanskat (mahd.
hankkia ohjaajan kautta).

JOOGA, PILATES
Hatha jooga 8304001
Miia Mattila
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ma 17.00-18.15, Kurssimaksu 65,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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
ohjaamana, kehon viestejä kuunnellen.
Harjoitus sopii kaikille, ikään ja kuntoon
katsomatta.
Dynaaminen jooga 8304002
Miia Mattila
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ma 18.40-19.50, Kurssimaksu 65,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Dynaaminen jooga on aktiivisempi ja
voimakkaampi kuin perinteinen hathajooga. Kurssilla tehdään erilaisia aurinkotervehdyksiä sekä monipuolista, kehoa
vahvistavia liikesarjoja hieman syvempää
hengitystä käyttäen. Kurssi sopii niille, jotka kaipaavat hieman enemmän haastetta
harrastukseensa.
Physiopilates 8304009
Piia Härkönen
Raumankarin koulu liikuntasali,
Leipämäentie 8
ke 19.00-20.00, Kurssimaksu 65,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Harjoitellaan kehon hallintaa/tasapainoa-,
liikkuvuutta- ja voimantuottoa. Yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon
ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. PhysioPilateksen tehokkuus perustuu kuuteen
periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen
virtaus ja hallittu hengittäminen Harjoitellaan erilaisten pienvälineiden avulla: pallo,
käsipainot, kuminauha ja rengas. Tunnit
alkavat alkeista.

KALAJOKI, MUUT KYLÄT
/ MUSIIKKI

tellaan yhdessä syksyn ohjelmaa, käsityö
mukaan. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille.

INSTRUMENTTIEN
YKSILÖOPETUS

Raution käsityöpaja 1145008
Tiina Roukala
Raution vanhustentalo, Löttäläntie 28
to 14.30-16.45, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)

Pianon- ja viulunsoitinopetus Rautio
1004007
Tuomo Hirvi
Raution koulu, Löttäläntie 151
ti 14.00-21.00, Kurssimaksu 65,00 €
(11 krt syksy ja 13 krt kevät)
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.202113.4.2021
Kurssilla annetaan yksilöllistä opetusta 20
min / kerta vasta-alkajille tai jatko-opetusta
aiemmin soittaneille. Ryhmä täynnä. Uudet
oppilaat voivat ilmoittautua varasijalle.

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin
sekä valmistetaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleista erilaisia töitä. Käytössä myös
kolmet kangaspuut. Kurssilla suunnitellaan
ja laitetaan loimet puihin yhdessä ja kutominen pääasiassa muuna aikana. Ensimmäisellä kerralla käsityöt mukaan, suunnittelemme syksyn tekemisiä.

Pianopiiri Mehtäkylä 1004014
Minna-Liisa Kaattari
Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213
ma, Kurssimaksu 60,00 €
7.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202119.4.2021(11 krt syksy ja 13 krt kevät)

Kärkisen käsityöpaja 1145009
Tiina Roukala
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8
to 17.00-19.15, Kurssimaksu 68,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)

Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan.
Pianopiiri Tynkä 1004019
Minna-Liisa Kaattari
Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33
to, Kurssimaksu 60,00 €
10.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202122.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta. Kurssi täynnä. Uudet oppilaat voivat
ilmoittautua varasijalle. Opettaja ilmoittaa
soittoajan.
Pianopiiri Kärkinen 1004018
Marina Lukkarila
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8
pe 16.45 – 19.30, Kurssimaksu 60,00 €
11.9.2020-27.11.2020 ja 15.1.202123.4.2021 (11 krt syksy ja 13 krt kevät)
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/kerta
vasta-alkajille tai jatko-opetusta aiemmin
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 68,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
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 68,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri
tekniikoin. Ensimmäisellä kerralla suunni-

Kurssilla tehdään toiveiden mukaan
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita eri
tekniikoin sekä valmistetaan luonnon- ja
kierrätysmateriaaleista erilaisia töitä. Myös
kangaspuita on käytettävissä. Yhdessä
Suunnittelemme, luomme ja laitamme
loimet kangaspuihin. Kutominen tapahtuu
myös muuna aikana. Kurssi sopii kaikille
kädentaidoista kiinnostuneille.

ENTISÖINTI JA VERHOILU
Entisöinti Kärkinen 1148001
Esa Kinare
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8
ma 18.00-21.00, Kurssimaksu 80,00 €
14.9.2020-23.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (10 krt syksy ja 12 krt kevät)
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 58,00 €
16.9.2020-2.12.2020 ja 13.1.20217.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot
askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi
venytykset. Mukaan oma alusta.
Kuntojumppa-Kuntopiiri Mehtäkylä
8301005
Opettaja avoin
Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213
to 18.30-19.30, Kurssimaksu 58,00 €
17.9.2020-3.12.2020 ja 14.1.202115.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot
askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi
venytykset. Mukaan oma alusta.
Miesten kuntojumppa 8301006
Marja-Kaisa Siipola
Tyngän aluekoulu liikuntasali, Tilvistie 33
ti 19.00-19.45, Kurssimaksu 45,00 €
15.9.2020-1.12.2020 ja 12.1.20216.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Lämmittelyosio, lihaskunto-osuus ja

lopuksi venyttelyt.
Naisten kuntojumppa Vasankari
8301007
Opettaja avoin
Vasankarin ns.talo, Hirsikarintie 2
ma 18.00 - 19.00, Kurssimaksu 58,00 €
14.9.2020-30.11.2020 ja 11.1.202112.4.2021 (11 krt syksy ja 12 krt kevät)
Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, helpot
askelsarjat, lihaskunto-osuus ja lopuksi
venytykset. Mukaan oma alusta.

LYHYTKURSSIT
SYKSY
Suomalaiset ruokasienet, herkkuja ja
hyvää mieltä sienistä 7103003
Annika Rahkola
Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6
ti-to klo 17.00-20.00
Kurssimaksu 30,00 €
1.-3.9. (3 krt)
Kurssilla opitaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja niiden kasvupaikat,
sienten säilöntää sekä hyödyntämistä
ruuanlaitossa. Olemme ensimmäisen illan
luokassa, jolloin ota mukaan muistiinpanovälineet sekä sienikirjasi. Toisena iltana
menemme suoraan metsään, jolloin tarvitset ulkoiluvarusteet, sieniveitsen ja -korin
sekä sateen sattuessa myös sadevarusteet.
Mahdollisimman usean toivotaan tulevan
toisena iltana omalla autolla, jotta kaikille
järjestyisi kyyti sienimetsään. Viimeisellä
kerralla opitaan säilömään sieniä ja valmistamme muhennoksen.
Tunnemaalaus 1103014
Karoliina Taskila
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
joka toinen viikko, to 17.00-20.00,
Kurssimaksu 45,00 €
17.9.2020-26.11.2020 (6 krt)
Haluatko olla luova, mutta tuntuuko, ettet
osaa, ei ole taitoa maalata, piirtää, ideoita
ei synny? Tuntuuko, että olet jumissa itsesi
kanssa, ja tarvitset omaan työhösi tai muuhun elämään lisää luovuutta ja uutta energiaa? Tule mukaan tunnemaalauskurssille,
jossa pääset tunnustelemaan, mitä sisältäsi
kumpuaa. Ryhmässä työskentelyn myötä
elämän energiasi ja luovuutesi pääsee
näkyville ja lisääntyy. Tulet huomaamaan
itsessäsi sitä muutosta, mitä ehkä jopa
tiedostamattasi olet kaivannut itsellesi. Et
tarvitse taiteellista osaamista. Emme tee
taideteoksia, vaan tunneteoksia, sinua itseäsi varten. Opiskelemme kursseilla myös
pienimuotoisten luentojen kautta teoriaa
perustunteista, ja lisäksi teemme tunneliikuntaa, jolla avaamme kehoa ennen
tunneteosten tekemistä.
Saksan selviytymis- ja kulttuurikurssi
1204002
Pirkko Pekuri-Nenonen
Ventelän talo, Venteläntie 1
ti 18.00-19.30 ja viimeinen kerta ti
18.00-20.00 (ruokailta),
Kurssimaksu 30,00 € sis. ruokailun
6.10.2020-1.12.2020 (8krt)
Lähestyykö matka Saksaan? Opi nopeasti
Saksan kielen alkeet. Tällä lyhytkurssilla
opetellaan mm. esittäytyminen, tervehtiminen, ravintolassa ja lentokentällä toimiminen ja taksin tilaaminen. Lisäksi käydään
läpi Saksan ääntämistä ja tapakulttuuria.
Keskeistä on lyhyiden ja käyttökelpoisten
lauseiden opettelu. Harjoitellaan puhumis-

ta ja kuuntelemista. Kurssiin liittyy myös
ruokailta ja muuta kulttuuriohjelmaa, josta
ilmoitetaan myöhemmin. Ruokaillassa valmistetaan yhdessä maan kulttuuriin liittyvä
ruoka, nautitaan ja keskustellaan.
Venäjän selviytymis- ja kulttuurikurssi
1206002
Olga Husu
Ventelän talo, Venteläntie 1
ke 18.00-19.30 ja viimeinen kerta ke
18.00-20.00 (ruokailta),
Kurssimaksu 30,00 € sis. ruokailun
7.10.2020-2.12.2020 (8krt)
Lähestyykö matka Venäjälle? Opi nopeasti
Venäjän kielen alkeet. Tällä lyhytkurssilla
opetellaan mm. esittäytyminen, tervehtiminen, ravintolassa ja lentokentällä toimiminen ja taksin tilaaminen. Lisäksi käydään
läpi Venäjän ääntämistä ja tapakulttuuria.
Keskeistä on lyhyiden ja käyttökelpoisten
lauseiden opettelu. Harjoitellaan puhumista ja kuuntelemista. Kurssiin liittyy myös
ruokailta ja muuta kulttuuriohjelmaa, josta
ilmoitetaan myöhemmin. Ruokaillassa valmistetaan yhdessä maan kulttuuriin liittyvä
ruoka, nautitaan ja keskustellaan.
Akvarellimaalauskurssi 1, syksy 1103016
Tiina Mäki-Petäjä
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
la 10.00-14.00, Kurssimaksu 35,00 €
19.9.2020-21.11.2020 (4 krt)
Opetellaan maalaamaan akvarellimaaleilla
eri tekniikoita käyttäen. Tarvitset mukaan
akvarellipaperia (200 - 300 g), akvarellimaalit, pensseleitä, vesikupin, talouspaperia sekä maalarinteippiä. Kurssipäivät 19.9.,
10.10., 7.11., 28.11.
Värjätään villalankoja syksyn kasveilla
1145031
Tiina Roukala
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8
la-su 10.00-16.00, Kurssimaksu 35,00 €
19.9.2020-20.9.2020
Tehdään kasvien ja sienien keruuretki ja
värjätään villalankoja. Ilmoittautuneille sähköpostia kurssista. Tervetuloa värjäilemään!
Syventävä jooga 8304008
Miia Mattila
Pohjankylänkoulu, Marttilantie 6
su klo 15.00-17.00 kurssimaksu 35,00 €
20.9.-4.10.2020 (3 krt)
Kurssilla pysähdytään kuuntelemaan oman
kehon viestejä ja tutkitaan omaa joogaharjoitusta kaikessa rauhassa. Harjoitusta
alustetaan keskusteluilla ja tekemällä
erilaisia hengitysharjoituksia. Kurssi sopii jo
muutaman vuoden joogaa harrastaneille,
jotka haluavat syventää omaa harjoitustaan.
Pukeudu lämpimään, joustavaan asuun ja ota
oma alusta sekä pieni tyyny ja viltti mukaasi.
Kuvankäsittelyn perusteet 1113002
Vesa Rönty
Artema (Jedu) Atk-luokka
la-su 26.-27.9.2020 klo 9.00-15.00,
kurssimaksu 35,00 €
Miten valokuvista saadaan käsittelyllä
näyttävämpiä, miten voit korjata virheitä
kuvistasi, miten toimitan kuvat sosiaaliseen mediaan, valokuvaamoon tai lehteen.
Kurssilla opetellaan Photoshop CC ohjelmiston käyttöliittymä ja kuvankäsittelyn
perusteet. Tasojen ja tasomaskien käyttäminen, värien korjaus, vanhojen kuvien
retusointi, kuvien rajaus ja kuvan koon ja
formaatin muuttaminen. Yleiset kuvakoot
ja formaatit Sosiaalisen median käyttöön.
Photoshopin lisäksi kurssilla opitaan perus

asiat kuvan muokkaamiseen ilmaisohjelmalla. Kurssilla opittuja taitoja hyödyntäen
voi osallistua syksyllä järjestettäviin vaativimpiin kuvankäsittelykursseihin.
Makramee seinätekstiilit 1145029
Anu Timonen
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ke klo 17.45-20,
Kurssimaksu 18,00 € (2krt)
7.10. ja 14.10.2020
Solmeile seinätekstiili makrameetekniikalla. Voit valmistaa myös amppelin.
Materiaalimaksu 17-30 €.
Kukkarolaukut- ja pussukat 1145028
Anu Timonen
Merenojan yhtenäiskoulu, tekstiilityön
luokka, Pohjankyläntie 6
ke klo 17.45-20.00,
Kurssimaksu 18,00€ (2 krt)
28.10. ja 4.11.2020
Kukkarot, pikkulaukut Taitokeskuksen pellavapainokuoseista, ommellaan ja kotaan
nipsukukkaroiksi. Materiaalit alk. 12-20
e/kpl. Ota ompelukone mukaan tai käytä
koulun konetta.
Digitaalisen piirtämisen perusteet
1103018
Hanna Kenakkala
ti 18.00-19.30, Kurssimaksu 15,00 €
3.11.2020-24.112020 (4 krt)
Etäkurssina, Digitaalinen maalaus ja
piirtäminen Adobe Photoshop ohjelmalla
kurssi. Kotona omalla kotikoneellaan. LIVE
webinaari zoomin kautta. Opiskelija tarvitsee oman koneen, kuuloke/mikrofonin ja
Adobe Photoshop ohjelman. Piirtolevyn
on suositeltava, mutta ei pakollinen, sen
voi hankkia myöhemminkin. Kurssilla
opitaan photarin peruskäyttöä, sekä omien
brushien ja tekstuurien tekemistä ja digitaalista piirtämistä. Kurssikertoja 4.
Joulusaippua 1145030
Anu Timonen
Taitokeskus Kalajoki, ent. Jokisuun koulu,
Raahentie 1
ke 17.45-20.00 Kurssimaksu 9,00 € +
materiaalimaksu 10,00 €
18.11.2020
Saippuanvalmistusta valmiista saippuamassasta. Tuoksuja, väriaineita ja muotteja.
Kurssi sopii myös lapsille, alle 10-vuotias
yhdessä aikuisen kanssa. Myös lapset maksavat kurssimaksun. Materiaalimaksu 8,00 €
Pahkalan jouluvalvojaiset 1145034
Tiina Roukala
Pahkalan koulu, Aapistie 15
ti 17.00-20.45, Kurssimaksu 15,00 €
8.12.2020
Kurssilla tehdään pieniä jouluisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Esim.
origamilaatikot, makrame-, helmikorut,
mehiläisvahakynttilät, pikkuhimmelit, kirjonta, kankaankuviointi omaan peflettiin/
tyynyliinaan, lasimosaiikki omaan purkkiin/
lyhtyyn …Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille.
Kärkisen jouluvalvojaiset 1145033
Tiina Roukala
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8
ke 17.00-20.45, Kurssimaksu 15,00 €
9.12.2020
Kurssilla tehdään pieniä jouluisia käsitöitä
ja askarteluita eri tekniikoin. Esim. origamilaatikot, makrame-, helmikorut,

mehiläisvahakynttilät, pikkuhimmelit, kirjonta, kankaankuviointi omaan peflettiin/
tyynyliinaan, lasimosaiikki omaan purkkiin/
lyhtyyn… Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille.
Mehtäkylän jouluvalvojaiset 1145035
Tiina Roukala
Mehtäkylän koulu, Tammelantie 213
to 17.00-20.45, Kurssimaksu 15,00 €
10.12.2020
Kurssilla tehdään pieniä jouluisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Esim.
origamilaatikot, makrame-, helmikorut,
mehiläisvahakynttilät, pikkuhimmelit,
kirjonta, kankaankuviointi omaan peflettiin/tyynyliinaan, lasimosaiikkia omaan
purkkiin/lyhtyyn…Kurssimaksu ei sisällä
materiaaleja. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista kiinnostuneille.
Kalajoen jouluvalvojaiset 1145036
Tiina Roukala
Ventelän talo, Venteläntie 1
pe 17.00-20.45, Kurssimaksu 15,00 €
11.12.2020
Kurssilla tehdään pieniä jouluisia käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. Esim.
origamilaatikot makrame-, helmikorut,
mehiläisvahakynttilät, pikkuhimmelit, kirjonta, kankaankuviointi omaan peflettiin/
tyynyliinaan, lasimosaiikki omaan purkkiin/
lyhtyyn … Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Kurssi sopii kaikille kädentaidoista
kiinnostuneille.

LYHYTKURSSIT
KEVÄT
Tunnemaalaus 1103015
Karoliina Taskila
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
joka toinen viikko, to 17.00-20.00,
Kurssimaksu 45,00 €
14.1.2021-8.4.2021 (6 krt)
Haluatko olla luova, mutta tuntuuko, ettet
osaa, ei ole taitoa maalata, piirtää, ideoita
ei synny? Tuntuuko, että olet jumissa itsesi
kanssa, ja tarvitset omaan työhösi tai muuhun elämään lisää luovuutta ja uutta energiaa? Tule mukaan tunnemaalauskurssille,
jossa pääset tunnustelemaan, mitä sisältäsi
kumpuaa. Ryhmässä työskentelyn myötä
elämän energiasi ja luovuutesi pääsee
näkyville ja lisääntyy. Tulet huomaamaan
itsessäsi sitä muutosta, mitä ehkä jopa
tiedostamattasi olet kaivannut itsellesi. Et
tarvitse taiteellista osaamista. Emme tee
taideteoksia, vaan tunneteoksia, sinua itseäsi varten. Opiskelemme kursseilla myös
pienimuotoisten luentojen kautta teoriaa
perustunteista, ja lisäksi teemme tunneliikuntaa, jolla avaamme kehoa ennen
tunneteosten tekemistä.
Akvarellimaalauskurssi 1, kevät 1103017
Tiina Mäki-Petäjä
Merenojan yhtenäiskoulu, kuvataideluokka, Pohjankyläntie 6
la 10.00-14.00, Kurssimaksu 35,00 €
23.1.2021-21.11.2020 (4 krt)
Opetellaan maalaamaan akvarellimaaleilla
eri tekniikoita käyttäen. Tarvitset mukaan
akvarellipaperia (200 - 300 g), akvarellimaalit, pensseleitä, vesikupin, talouspaperia sekä maalarinteippiä. Kurssipäivät 23.1.,
20.2., 20.3., 10.4.

Tuftaus- ja punch needle- tekniikka
1145032
Marika Saarela
Taitokeskus Kalajoki, Jokisuun ent. koulu,
Raahentie 1
ke 17.45-20.00, Kurssimaksu 18,00 €
3.2 ja 10.2.2021 (2krt)
Tuftaus on helppo ja hauska tapa kuvioida
pintoja tyynyihin ja seinävaatteisiin.
Materiaalit 35-50 € työn koon mukaan.
Italian selviytymis- ja kulttuurikurssi
1208001
Minea Pöyhtäri
Ventelän talo, Venteläntie 1
ti 18.00-19.30 ja viimeinen kerta ti
18.00-20.00 (ruokailta), Kurssimaksu
30,00 € sis. ruokailun
16.2.2021-13.4.2021, (8 krt)
Lähestyykö matka Italiaan? Opi nopeasti
Italian kielen alkeet. Tällä lyhytkurssilla
opetellaan mm. esittäytyminen, tervehtiminen, ravintolassa ja lentokentällä toimiminen ja taksin tilaaminen. Lisäksi käydään
läpi Italian ääntämistä ja tapakulttuuria.
Keskeistä on lyhyiden ja käyttökelpoisten
lauseiden opettelu. Harjoitellaan puhumista ja kuuntelemista. Kurssiin liittyy myös
ruokailta ja muuta kulttuuriohjelmaa, josta
ilmoitetaan myöhemmin. Ruokaillassa valmistetaan yhdessä maan kulttuuriin liittyvä
ruoka, nautitaan ja keskustellaan.
Ranskan selviytymis- ja kulttuurikurssi
1205001
Päivi Kovalainen
Ventelän talo, Venteläntie 1
ke 18.00-19.30 ja viimeinen kerta ke
18.00-20.00 (ruokailta),
Kurssimaksu 30,00 € sis. ruokailun
17.2.2021-14.4.2021 (8 krt)
Lähestyykö matka Ranskaan? Opi nopeasti
Ranskan kielen alkeet. Tällä lyhytkurssilla
opetellaan mm. esittäytyminen, tervehtiminen, ravintolassa ja lentokentällä toimiminen ja taksin tilaaminen. Lisäksi käydään
läpi Ranskan ääntämistä ja tapakulttuuria.
Keskeistä on lyhyiden ja käyttökelpoisten
lauseiden opettelu. Harjoitellaan puhumista ja kuuntelemista. Kurssiin liittyy myös
ruokailta ja muuta kulttuuriohjelmaa, josta
ilmoitetaan myöhemmin. Ruokaillassa valmistetaan yhdessä maan kulttuuriin liittyvä
ruoka, nautitaan ja keskustellaan.
Yin jooga 8304011
Miia Mattila
Merenojan Liikuntahalli, Pohjankyläntie 6
ke 17.30-19.00 kurssimaksu 30,00 €
21.4.-12.5.2021 (4krt)
Yin jooga on hidas, passiivinen ja meditatiivinen harjoitus. Asennot tehdään pääosin
istuen tai maaten ja niissä viivytään useita
minuutteja. Yin joogan asennot vaikuttavat kehon syvempiin osiin, sidekudoksiin,
jänteisiin, niveliin ja jopa luihin saakka.
Pukeudu lämpimään, joustavaan asuun ja
ota mukaasi tyyny, peitto ja vesipullo.
Puisto jooga 8304012
Miia Mattila
Jokirannan puisto
ti klo 17.30-18.15, kurssimaksu 20,00 €
1.-22.6.2021 (4 krt)
Puistojoogassa tehdään helppoja,
kaikille sopivia joogaharjoituksia. Tule kokemaan jooga
raikkaassa ulkoilmassa.
Pukeudu lämpimästi,
säähän sopivaan
asuun ja ota
jokin alusta
mukaasi

SYYSKAUDEN 2020 KONSERTIT
Pe 4.9. klo 19
Ilmiliekki Quartet. Liput 20 €
Su 20.9. klo 19
Jesse Kaikuranta soolokonsertti
Liput 15 €
La 3.10. klo 19
Laura Moisio trio. Liput 20 €
Ti 6.10. klo 14
Banduristien trio Oriana,
vieraita Ukrainasta
- vapaa pääsy -

To 15.10. klo 19
Silvennoinen & IdaElina
Liput 15 €
La 24.10. klo 19
Sanat Jukka Virtanen;
Sonja Lumme, Jukka Ruusumaa
Liput 15 €
La 7.11. klo 13-15
Isäinpäivän toivekonsertti
Kansalaisopiston oppilaat

To 26.11. klo 19
Musiikkiopiston konsertti
La 28.11. klo 13
Jouluinen musiikkituokio,
Kansalaisopiston oppilaat
La 5.12. klo 13
Tanssinäytös
Kansalaisopiston tanssiryhmät
To 10.12. klo 19
Musiikkiopiston
konsertti

Pe 13.11. klo 19
Dave Lindholm, yksin. Liput 15 €

ENNAKKOMYYNTI:
• www.lippu.fi
• Kahvila Kirja
• Kauppa -ja kulttuurikeskus Merta

La 21.11. klo 14
Lauluyhtye Brevis, Karpaattien
talvinen tarina, vierailu Ukrainasta
Liput 10 €

LASTEN TAPAHTUMAT
La 19.9. klo 18
Jokeri Pokeri Poks synttärishow
Liput 10 € / perhe 30 €

Pe 9.10. klo 10
Maukka ja Väykkä ilahduttavat
lapsia - vapaa pääsy -

La 17.10. klo 15
Ticks ja Pics klownit vierailulla,
Koko perheen lippu 20 €

SYYSKAUDEN TEATTERIT
Kesäteatteri Willi Lakeus: Myydään 3H+K, kirjoittanut Kiti Kokkonen, ohjaus Sanna Finnilä
to 24.9. klo 19
la 26.9. klo 16
ti 29.9. klo 19
to 1.10. klo 19
su 4.10. klo 19
pe 25.9. klo 19
su 27.9. klo 16
ke 30.9. klo 19 pe 2.10. klo 19
Särkkäin näyttämö esittää klassikkonäytelmän: Luulosairas,
kirjoittanut Moliér, ohjaus Raimo Hentunen.
to 22.10. klo 19
pe 23.10. klo 19

su 25.10. klo 16
ti 27.10. klo 19

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
www.kalajoki.fi

ke 28.10. klo 19
la 31.10. klo 16

su 1.11. klo 16

Liput 15 / 10 €

