


Kalajoen kansalaisopisto
OPINTO-OHJELMA
Lukuvuoden 2022–2023 kurssit  |  Lyhytkurssit syksy 2022 ja kevät 2023

Kansalaisopisto tuottaa opiskelijoil-
leen hyvinvointia ja osaamista. Ka-
lajoen kansalaisopisto on tuottanut 
jo yli 50 vuotta vapaan sivistystyön 
opetusta. Kansalaisopistot ovat kai-
kille avoimia, ja niissä voi oppia uusia 
tietoja ja taitoja. Tarjoamme taideai-
neiden, käsityön ja musiikin kursse-
ja sekä kieli- että liikunnankursseja. 
Kaikissa opiston harrasteryhmissä 
on pyritty pitämään kurssimaksut 
kohtuullisina. 

Opinto-ohjelma on jaettu kolmeen 
alueeseen:
KALAJOKI
HIMANKA (sis. myös Pahkala, Hilli-
lä, Torvenkylä)
KALAJOEN MUU ALUE (Kärkinen, 
Mehtäkylä, Rautio, Tynkä, Vasankari)
Kurssit, jotka eivät ole ehtineet tähän 
opinto-ohjelmaan ilmoitetaan kau-
pungin nettisivuilla www.kalajoki.fi 
sekä opiston nettisivuilla 
www.opistopalvelut.fi/kalajoki 
Seuraa ilmoittelua. 

Kurssipäivä, kellonaika tai paikka voi-
vat muuttua ennen kurssin alkamista. 
Muutoksista ilmoitetaan kurssilaisille 
tekstiviestillä. 

Opiskelu kansalaisopistossa Kansa-
laisopisto on kaupungin omistama ja 
valtionosuutta saava oppilaitos, jon-
ka tehtävänä on järjestää kaupunki-
laisille harrastuksia, itseopiskelua ja 
työelämän tarpeita tukevaa sekä fyy-
sistä kuntoa säilyttävää ja parantavaa 
opetusta.

Opistoon ilmoittautuminen Kaikille 
kursseille ennakkoilmoittautuminen. 
Osalle kursseja ei ole ennakkoilmoit-
tautumista, siitä ilmoitetaan kurs-
sikuvauksen yhteydessä. Kursseille 
ilmoittautuminen päättyy viikkoa 
ennen kurssin alkamista. Kurssit to-
teutuvat, mikäli kurssin toteutumi-
sen ehdot täyttyvät. Liikuntaryhmien 
osallistujien minimimäärä on 10 hen-
kilöä. Muiden kurssien osallistujien 
minimimäärä on 7 henkilöä. Jatkavien 
kurssien osallistujien minimimäärä 
on 5 henkilöä. Lyhytkurssien mini-
mimäärä määritellään kunkin kurssin 
kustannusten perusteella erikseen. 
Jos kurssin kohdalla on maininta 
Ryhmä täynnä, uudet oppilaat voivat 
ilmoittautua varasijalle. Kun paikka 
vapautuu varasijalla olevalle, toimis-
tolta ilmoitetaan oppilaalle vapautu-
neesta paikasta tekstiviestillä.  Kurs-
sin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta, 
lukuun ottamatta lyhytkursseja.

Henkilötunnus tulee ilmoittaa opis-
kelijaksi 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 oppi-
tuntien ja kurssin pituuden mukaan. 
Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssi-
maksu käsittää koko lukuvuoden tai 
lyhemmissä kursseissa koko kurssin. 
Koko lukuvuoden kestävät kurssit las-
kutetaan yhdessä erässä, toiminnan 
alkaessa syys-lokakuun vaihteessa. 
Kurssimaksuista on osittain vapau-
tettu erityisryhmiin kuuluvat henki-
löt. Kurssilaiset maksavat itse oppi-

kirjat, työaineet ja muut tarvikkeet 
sekä materiaalit. Kevätlukukaudeksi 
mukaan tulevilta peritään 50 % koko 
maksusta, tästä ei tule muita alen-
nuksia. Posliininpolttomaksu 25 € 
ei sisälly kurssimaksuun. 

Kausikortti on henkilökohtainen ja 
oikeuttaa osallistumaan kolmelle va-
paavalintaisille kursseille lukuvuoden 
aikana. Kausikortin hinta on 143 €.  
Kausikorttiin eivät sisälly lyhytkurs-
sit, taiteen perusopetus, musiikki-
koulut (piano, viulu, huilu) ja yksin-
laulu, eivät myöskään materiaali- ja 
posliininpolttomaksut. 

Opiskelija-alennus Toisen tai ylem-
män asteen opiskelijoille myönne-
tään 25 % alennus kurssimaksuista. 
Alennus ei koske taiteen perusope-
tusta, lyhytkursseja, esiintyviä ryh-
miä (mm. kuorot, näytelmäpiirit). 
Muistahan ilmoittaa ilmoittautumi-
sen yhteydessä, jos olet opiskelija.  
Laskutettuun kurssiin ei myönnetä 
jälkikäteen alennusta.

Opetusministeriö on myöntänyt Ka-
lajoen kansalaisopistolle määrärahan 
kohdennettavaksi maahanmuuttaji-
en, työttömien ja eläkkeellä olevien 
koulutusten kurssimaksuihin. Opin-
toseteliavustus on 20 €. Sen saa vain 
yhdelle kurssille ja se hyvitetään asi-
akkaalle vähennyksenä kurssimak-
susta. Opintoseteliavustusta myön-
netään koko lukuvuoden kestäviin 
vähintään 45 € maksaviin kursseihin. 
Opintoseteliavustusta ei voi hakea 
taiteen perusopetukseen, piano- tai 
viulukouluun, posliininpoltto- ja ma-
teriaalimaksuihin ja esiintyvien ryh-
mien (kuorot ja näytelmäpiiri) sekä 
yksilaulukurssimaksuihin.

Todistukset Taiteen perusopetuk-
sessa opiskelijat saavat todistukset 
opintojen päätteeksi. Muut opiske-
lutodistukset saa pyynnöstä, mikäli 
on osallistunut vähintään ¾ osaan 
tunneista. 

Opiskelijavakuutus Kalajoen kansa-
laisopiston opiskelijat ovat Kalajoen 
kaupungin vakuutusturvan piirissä.
Kalajoen kansalaisopisto pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

Opiston ylläpitämät rekisterit Kala-
joen kansalaisopisto ylläpitää oppi-
lasrekisteriä asiakassuhteen nojalla. 
Rekisterin ylläpitämisessä nouda-
tetaan henkilötietolain (1999/523) 
säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään 
tilastointitarkoituksessa. Rekisterin 
sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta 
kolmannelle osapuolelle.

ILMOITTAUTUMINEN

Kaikille kursseille, myös lyhytkurs-
seille ilmoittautuminen alkaa ma 
15.8. klo 9.00 alkaen. 

Kurssille ilmoittaudutaan ensisijai-
sesti netin kautta osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/kalajoki/ tai 
puhelimitse numeroon 044 4691387 

HUOM! Ilmoittautua ei voi teksti-
viestillä, ei puhelinvastaajaan eikä 
sähköpostilla. Kurssit täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 

LUKUVUOSI 2022-2023

Syyslukukausi 15.8.-16.12.2022
Syysloma 24.–30.10., ei opetusta
Pyhäinpäivä 5.11. ja Itsenäisyyspäivä 
6.12., ei opetusta
Jouluinen musiikkihetki marras-jou-
lukuun vaihteessa Virta-salissa sekä
Tanssinäytös joulukuussa.

Kevätlukukausi 9.1.-4.6.2022 
Talviloma 6.–12.3., ei opetusta
Pääsiäisloma 6.–10.4., ei opetusta 
(sis. kiirastorstain)
Vappu 1.5., ei opetusta
Helatorstai 18.5., ei opetusta
Työnäyttely ja kevätkonsertti huhti-
kuussa. 
Teatteriesitykset huhti-toukokuussa.
Tanssinäytös toukokuussa.

YHTEYSTIEDOT

Kansalaisopiston toimisto
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
puh. 044 4691 387 tai 
kansalaisopisto@kalajoki.fi 

Vakituinen henkilökunta
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 
kansalaisopiston rehtori
Tiina Kangas, puh. 044 4691 646 tai 
tiina.kangas@kalajoki.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Anita Ohtamaa, puh. 044 4691 874 
tai anita.ohtamaa@kalajoki.fi

Toimisto- ja koulutussihteeri 
Anne Tavasti, puh. 044 4691 387 tai 
anne.tavasti@kalajoki.fi

Musiikin suunnittelijaopettaja 
Katja Peltonen, puh. 044 4691 492 tai 
katja.peltonen@kalajoki.fi

Tuntiopettajien yhteystiedot saa tar-
vittaessa opettajan luvalla opiston 
toimistosta.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNTÖ 
JA PERUUTUSEHDOT
Netti-ilmoittautuminen
www.opistopalvelut.fi/kalajoki

Valitse kurssit, joille haluat ilmoittau-
tua. Valitut kurssit siirtyvät ostosko-
riin. Samalla kerralla voit ilmoittautua 
usealle kurssille. Klikkaa ostokoria ja 
täytä kaikki henkilötiedot. Lisää mak-
sajan tiedot, jos osallistuja alaikäinen 
tai laskun maksaja on muu henkilö. 
Lähetä ilmoittautuminen, jolloin 
paikkavaraukset aktivoituvat. Saat 
vahvistuksen ilmoittautumisesta an-
tamaasi sähköpostiin. Jos kurssi on jo 
täynnä, saat varapaikan. 

Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on 
ruuhkaa. Palaa ilmoittautumislomak-
keeseen ja paina Lähetä-nappia uudel-
leen. Jos et edelleenkään saa vahvistus-
ta tai sinulla ei ole sähköpostiosoitetta 
ja haluat varmennuksen ilmoittautu-
misesta, ota yhteyttä toimistoon.

Opisto ei ole vastuussa ilmoittautu-
misen epäonnistumisesta ja kurssi-
paikan menettämisestä. 

Kausikortti Mikäli osallistut useille 
kursseille, suosittelemme lunasta-

maan henkilökohtaisen kausikortin 
(143,00 €), joka sisältää enintään kol-
me (3) kurssia. Netti-ilmoittautumi-
sen yhteydessä valitse kurssien lisäksi 
kausikortti kurssinumero 9999002. 
Ilmoittautuessasi puhelimitse muis-
ta mainita kausikortti. Laskutettuja 
kurssimaksuja ei vaihdeta jälkikä-
teen 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 ilmoittau-
tumistunnus. Ota se itsellesi muistiin 
ja klikkaa kohtaa Tarkista ilmoittau-
tuminen. Pääset opiston sivulle, josta 
voit perua kurssin.

Jos et ole osallistunut kurssille kol-
meen (3) ensimmäiseen kertaan ja 
poissaolon syytä ei ole ilmoitettu, 
paikkasi perutaan automaattises-
ti. Tämä koskee ainoastaan koko 
lukuvuoden kestäviä kursseja. Ly-
hytkurssien kohdalla peruuttamat-
tomasta paikasta perimme koko 
kurssimaksun.

Kurssimaksu laskutetaan kurssin al-
kamisen jälkeen. Jos keskeytät kurs-
sin yhden (1) käynti kerran jälkeen, il-
moita siitä toimistolle, kurssimaksua 
ei laskuteta (tämä koskee ainoastaan 
koko lukuvuoden kestäviä kursseja). 
Muutoin kurssimaksut laskutetaan 
kokonaan. Kurssimaksuista ei myön-
netä alennuksia eikä niitä palauteta, 
jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa. 
Toimittamalla lääkärintodistuksen 
toimistoon, voit mahdollisesti saada 
osan kurssimaksusta takaisin. Las-
kujen perintäkäytäntö on sama kuin 
muissakin kaupungin laskutuksissa. 

Jos keskeytät kurssin, ilmoita siitä 
toimistolle.

Opisto ei vastaa opistosta riippumat-
tomista syistä sali- tai muiden tilavuo-
rojen peruuntumisista. 

Kurssin tai opetuskerran peruuntu-
misesta ilmoitetaan sähköpostivies-
tillä, kiireellinen viesti tekstiviestillä. 
Tarkista ilmoittautumisesi yhteydes-
sä sähköpostiosoitteesi sekä puhe-
linnumerosi oikeellisuus, jotta viesti 
tavoittaa sinut.

Kurssimaksua ei palauteta opistosta 
riippumattomista syistä keskeyty-
neeltä kurssilta. Lukuvuoden kestä-
vässä kurssissa opettajan sairauden 
tai muun kansalaisopistosta riippu-
mattoman syyn takia voidaan jättää 
kaksi (2) kertaa pitämättä ilman op-
pilaille tulevaa kurssikertakorvausta 
ja lukukauden kestävässä kurssissa 
yksi (1) kerta.

Liikuntasetelit Tyky- ja Smartum-se-
telit sekä Epassi käyvät Kalajoen kan-
salaisopiston liikuntaan liittyvien 
kurssien maksuvälineeksi. Saatua-
si laskun, toimita se Kahvila Kirjan 
(Kauppakeskus Merta 2. krs, Kalajo-
entie 1) kassaan setelien kanssa. 



KALAJOKI/ 
TAITEEN PERUSOPETUS

 JMUSIIKKI

Fermaatti-kuoro 1002001 
Emma Räihälä 
Merenojan yhtenäiskoulu 
musiikkiluokka, Pohjankyläntie 6 
Pe 17.30–19.45 Kurssimaksu 51,00 € 
12.8.–9.12.2022, 13.1.–26.5.2023 
Kertoja 17 sl, 18 kl 
Fermaatti on tyttökuoro, jonka alaikä-
raja on 11 vuotta. Kuoron ohjelmisto 
on monipuolista, haasteellista, kan-
sainvälistä nuorisokuoromusiikkia. 
Taiteen perusopetuksen lisäksi kuoro 
on myös lukion soveltava kurssi sekä 
hyväksytään osaksi musiikkiopiston 
opintoja. Taustayhteisönä toimii van-
hemmista koostuva Fermaatin Tuki 
ry, joka toimii aktiivisesti kuoron 
hyväksi, järjestäen mm. konsertteja, 
lisäkoulutuksia ja konserttimatkoja. 
Uudet oppilaat yhteydenotto opetta-
jaan puh. 0442517199 

Tpo pianokoulu 1004001 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
Ma 15.15–16.30 Kurssimaksu 171,00€ 
/ 186,00 € 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–22.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Pianokoulussa annetaan yksilöope-
tusta 30 min tai 45 min / krt. Ryhmä 
täynnä. 

 J TANSSI

Lastentanssi 1A 1105001 
Marika Anttila 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Pe 16.45–17.15 Kurssimaksu 41,00 € 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Varhaisiän opintojen tavoitteena on 
monipuolinen ja tavoitteellinen tans-
si varhaiskasvatus; lapsen luovuuden, 
kehon tuntemuksen ja itsetunnon 
sekä motoristen taitojen kehittämi-
nen. Vuonna 2018 syntyneet. Ryhmä 
täynnä. 

Lastentanssi 1B 1105012 
Marika Anttila
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Pe 17.15–17.45 Kurssimaksu 41,00 € 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Varhaisiän opintojen tavoitteena 
on monipuolinen ja tavoitteellinen 
tanssi varhaiskasvatus; lapsen luo-
vuuden, kehon tuntemuksen ja it-
setunnon sekä motoristen taitojen 
kehittäminen. Uusi ryhmä, vuonna 
2018 syntyneet. Ryhmään mahtuu 
uusia oppilaita.

Lastentanssi 2A 1105002 
Marika Anttila 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Pe 17.45–18.30 Kurssimaksu 51,00 € 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Varhaisiän opintojen tavoitteena 
on monipuolinen ja tavoitteellinen 
tanssin varhaiskasvatus; lapsen luo-
vuuden, kehon tuntemuksen ja itse-
tunnon sekä motoristen taitojen ke-
hittäminen. Vuonna 2017 syntyneet. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita.

Lastentanssi 2B 1105028 
Marika Anttila
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ti 18.30–19.15 Kurssimaksu 51,00 € 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023 
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Varhaisiän opintojen tavoitteena 

on monipuolinen ja tavoitteellinen 
tanssin varhaiskasvatus; lapsen luo-
vuuden, kehon tuntemuksen ja itse-
tunnon sekä motoristen taitojen ke-
hittäminen. Vuonna 2017 syntyneet. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita.

Lastentanssi 3 1105011 
Marika Anttila
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 18.15–19.00 Kurssimaksu 51,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Varhaisiän opintojen tavoitteena 
on monipuolinen ja tavoitteellinen 
tanssin varhaiskasvatus; lapsen luo-
vuuden, kehon tuntemuksen ja itse-
tunnon sekä motoristen taitojen ke-
hittäminen. Vuonna 2016 syntyneet. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 1A 
1105007 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 16.30–17.30 Kurssimaksu 81,00 € 
22.8.–28.11.2022, 9.1.–15.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-
, disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tunte-
musta, monipuolista liikesarjoja, imp-
rovisaatiota ja erilaisia koreografioita. 
Lihaskuntoa sekä venyttelyä. Vuonna 
2015 syntyneet. Ryhmä täynnä. 

Tanssitaiteen perusopetus 1B 
1105008 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 17.30–18.30 Kurssimaksu 81,00 € 
22.8.–28.11.2022, 9.1.–15.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2015 syntyneet. Ryhmään 
mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 2A 
1105009 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
To 16.30–17.30 Kurssimaksu 81,00 € 
25.8.–1.12.2022, 12.1.–11.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2014 syntyneet. Ryhmä täyn-
nä. 

Tanssitaiteen perusopetus 2B 
1105027 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
To 17.30–18.30 Kurssimaksu 81,00 € 
25.8.–1.12.2022, 12.1.–11.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2014 syntyneet. Ryhmään 
mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 3 
1105010 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
To 18.30–19.45 Kurssimaksu 96,00 € 
25.8.–1.12.2022, 12.1.–11.5.2023 

Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2013 syntyneet. Ryhmään 
mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 4 
1105003 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 18.30–19.45 Kurssimaksu 96,00 € 
22.8.–28.11.2022, 9.1.–15.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco ja street tanssien perustei-
ta, tekniikkaharjoituksia, ilmaisua, 
kehon tuntemusta, monipuolisia 
liikesarjoja, improvisaatiota ja eri-
laisia koreografioita. Lihaskuntoa 
sekä venyttelyä. Vuonna 2011-2012 
syntyneet. Ryhmään mahtuu uusia 
oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 5A 
1105005 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ti 16.30–18.00 Kurssimaksu 106,00 € 
23.8.–29.11.2022, 10.1.–2.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2009-2010 syntyneet. Ryh-
mään mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 5B 
1105004 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ti 18.00–19.30 Kurssimaksu 106,00 € 
23.8.–29.11.2022, 10.1.–2.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2009-2010 syntyneet. Ryh-
mään mahtuu uusia oppilaita. 

Tanssitaiteen perusopetus 6 
1105006 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ke 18.30–20.00 Kurssimaksu 106,00 € 
24.8.–30.11.2022, 11.1.–3.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Taidetanssin perusteita, nyky-, show-, 
disco- ja street tanssien perusteita, 
tekniikkaharjoituksia, kehon tun-
temusta, monipuolista liikesarjoja, 
improvisaatiota ja erilaisia koreogra-
fioita. Lihaskuntoa sekä venyttelyä. 
Vuonna 2008 syntyneet ja sitä van-
hemmat. Ryhmään mahtuu uusia 
oppilaita. 

 JNÄYTTÄMÖTAITEET

Teatteri-ilmaisu Tpo 1 1102001 
Opettaja avoin 
Etelänkylän ent. koulun liikuntasali, 
Etelänkyläntie 312 
Ke 15.00–16.30 Kurssimaksu 81,00 € 
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja 
teatterin tekemisen maailmaan sekä 
ryhmätyöskentelyyn. Leikitään, has-
sutellaan, harjoitellaan esiintymis-
tä, improillaan, etsitään rohkeutta, 
harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään 
roolihahmoja ja pidetään hauskaa! 

Alustava ryhmä, opiskeli-
jat jaetaan ryhmiin iän 
perusteella. 

Teatteri-
ilmaisu Tpo 2 
1102002 
Opettaja 
avoin 
Etelänkylän 
ent. koulun lii-
kuntasali, Etelän-
kyläntie 312 
Ke 16.45–19.00 Kurssi-
maksu 91,00 € 
31.8.–7.12.2022, 
11.1.–3.5.2023 
Kertoja 14 sl, 16 kl 
Tutustutaan teatteri-ilmaisun ja 
teatterin tekemisen maailmaan sekä 
ryhmätyöskentelyyn. Leikitään, has-
sutellaan, harjoitellaan esiintymis-
tä, improillaan, etsitään rohkeutta, 
harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään 
roolihahmoja ja pidetään hauskaa! 
Alustava ryhmä, opiskelijat jaetaan 
ryhmiin iän perusteella. 

 J KUVATAITEET

Lasten kuvataiteen perusopetus 1 
1103001 
Marika Anttila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ke 15.45–16.30 Kurssimaksu 46,00 € 
24.8.–7.12.2022, 11.1.–10.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Uusi kuvataiteen perusopetuksen 
ryhmä 7-vuotiaille. Mukaan voi tulla 
myös aloittavat 8-vuotiaat. Tutustu-
taan erilaisiin materiaaleihin, väli-
neisiin ja taiteenaloihin leikkimällä ja 
tutkimalla. Piirtämistä, maalaamista 
ja muotoilua eri tekniikoilla. Kurssi 
on yhdistetty valmentava ja perusope-
tus 1. Lisäksi laskutetaan materiaali-
maksu lukuvuodelta 15,00 €. 

Lasten kuvataiteen perusopetus 2 
1103016 
Marika Anttila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ti 16.45–18.15 Kurssimaksu 91,00 € 
23.8.–13.12.2022, 10.1.–9.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 
8-9-vuotiaille. Rakentelua, muotoi-
lua, piirtämistä ja maalaamista moni-
puolisesti. Tutustutaan kuvataiteen ja 
median eri ilmiöihin. Jatkava ryhmä. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. 
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu 
lukuvuodelta 25,00€. 

Lasten kuvataiteen perusopetus 4 
1103003 
Marika Anttila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ti 15.00–16.30 Kurssimaksu 91,00 € 
23.8.–13.12.2022, 10.1.–9.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Kuvataiteen perusopetusta ryhmä 
9-10-vuotiaille. Rakentelua, muotoi-
lua, piirtämistä ja maalaamista moni-
puolisesti. Tutustutaan kuvataiteen ja 
median eri ilmiöihin. Jatkava ryhmä. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. 
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu 
lukuvuodelta 25,00€. 

Lasten kuvataiteen perusopetus 5 
1103004 
Marika Anttila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
To 15.00–16.30 Kurssimaksu 91,00 € 
25.8.–8.12.2022, 12.1.–25.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Kuvataiteen opetusta ryhmä 
11–13-vuotiaille. Oman kuvataiteel-
lisen ilmaisun kehittämistä sekä 
kuvataiteen erilaisten tekniikoin 
monipuolista kokeilua. Tutustutaan 



kuva-analyysiin omien ja muiden ku-
vien kautta sekä tutustutaan paikalli-
seen taiteeseen ja eri kulttuurien vi-
suaaliseen taiteeseen. Jatkava ryhmä. 
Ryhmään mahtuu uusia oppilaita. 
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu 
lukuvuodelta 25,00 €. 

Kuvataiteen perusopetus työpaja 
1103006 
Marika Anttila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
To 16.45–19.00 Kurssimaksu 96,00 € 
25.8.–8.12.2022, 12.1.–25.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Kuvataiteen opetusta ryhmä 
13–19-vuotiaille. Taiteen tekniikan 
ja itsenäisen työskentelyn syventä-
mistä, erilaisia projekteja sekä oman 
ilmaisun kehittämistä. Taidekritiik-
kiin tutustuminen ja totutteleminen. 
Opintojen loppusuoralla olevilla 
opiskelijoilla (todistus, kun 500 h 
täynnä) lopputyö- ja portfoliotyös-
kentelyä. Jatkava ryhmä. Lisäksi las-
kutetaan materiaalimaksu lukuvuo-
delta 35,00 €.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus 
1103013 
Opettaja avoin 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ma 17.15–20.30 Kurssimaksu 151,00 € 
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023 
Kertoja 0.00 sl, 0.00 kl 
Tavoitteellista kuvataiteen harrasta-
mista aikuisille. Kaikille yhteistä ope-
tusta 2 vuotta, 4 oppituntia viikossa. 
Eri opettajat pitävät opintokokonai-
suuksia. Opinnot kestävät n. 4 vuot-
ta. Yhteiset opinnot “kurssitetaan” 
opintojaksoja purkaen, jolloin myös 
atpo:n ulkopuoliset henkilöt voivat 
osallistua esim. kestävän kehityksen 
jaksolle. Kurssit noin 6–8 kertaa (eli 
24–32 h / kurssijakso). Materiaali-
maksu erikseen. 1.vuosi jaksot 1-5 yht. 
150 h = opetusta 120 h 2. vuosi jaksot 
6-10 yht. 150 h = opetusta 120 h 3. 
vuosi - tai aiemmin opintojen rinnalla 
- teemaopinnot. Syksyn 2022 aloittaa 
Soveltavan kuvataiteen -kurssi. Eri 
opintokokonaisuuksiin voi osallistua 
muutkin innokkaat. Näihin on oma 
kurssinumero. Avatut jaksot löytyvät 
netti- ilmoittautumisessa.

KALAJOKI/MUSIIKKI

 J LAULU

Yksinlaulupiiri 1101018 
Hannariina Tölli 
Merenojan yhtenäiskoulu musiikki-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ke 15.00–17.00, Ke 17.30–20.30 
Kurssimaksu 81,00 € 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–10.5.2023 
Kertoja 7 sl, 9 kl 
Kurssilla annetaan yksilöllistä ope-
tusta 30 min / kerta, joka toinen 
keskiviikko klo 15.00–20.30 välise-
nä aikana. Yksinlaulukurssin sisältö 
räätälöidään yksilöllisesti kullekin 
opiskelijalle sopivaksi. Kurssilla voi-
daan oppilaan toiveiden mukaisesti 
harjoitella esimerkiksi hengittämis-
tä, laulutekniikkaa tai tulkintaa. So-
pii kaikille laulusta kiinnostuneille 
nuorille (yli 15 v.) ja aikuisille myös 
ilman aiempaa laulukokemusta. Ajat 
sovitaan yksilöllisesti opettajan kans-
sa. Kausikortti ei käy. 

 J ORKESTERIT JA YHTYEET

Bändikurssi aikuiset, jatkokurssi 
1001004 
Pekka Peltola 
Merenojan yhtenäiskoulu musiikki-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ti 19.00–20.30 Kurssimaksu 46,00 € 

13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Kurssilla soitetaan etupäässä Suomi 
poppia ja iskelmää. Kurssi on jatko-
kurssi ja sopii jo hiukan soittokoke-
musta omaaville. 

Harmonikkapiiri jatkokurssi 
1001005 
Pekka Peltola 
Ventelän talo, Venteläntie 1 
Ke 18.00–19.30 Kurssimaksu 46,00 € 
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Harmonikkapiiri aikuisille soittajille 
sopii jonkin verran soittaneille tai 
edistyneille. 

Puhallinorkesteri, jatkokurssi, 
Kalajoen soittajat 1001008 
Markus Seppälä 
Merenojan yhtenäiskoulu Auditorio, 
Pohjankyläntie 6 
To 18.00–20.15 Kurssimaksu 46,00 € 
8.9.–8.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Kertoja 7 sl, 8 kl 
Soitetaan sekä kotimaista että ulko-
maalaista puhallinmusiikkia. Kalajo-
en Soittajat on esiintyvä ryhmä. Vain 
pidemmälle edenneille soittajille.

 J KUOROT JA YHTEISLAULUT

Soilat-kuoro 1002003 
Soili Autio 
Kristillinen kansanopisto, 
Kasarmintie 2 
To 18.30–20.00 Kurssimaksu 51,00 € 
25.8.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023 
Kertoja 15 sl, 16 kl 
Soilat on alkujaan ns. viihdekuorona 
syntynyt kuoro, jolla on nykyään mo-
nipuolista, tavoitteellista ja pääosin 
suomalaista kuoro-ohjelmistoa. Soi-
lat tekee vierailuja ja konsertoi sään-
nöllisesti soitinryhmän säestyksellä. 
Ilmoittautuminen laulunäytteen jäl-
keen nettiin. Tiedustelut Soili Autio 
p. 044 5079741 

Kamarikuoro Chorus Vallis 
1002006 
Soili Autio 
Seurakuntakoti, Seurakunnantie 
Ke 18.30–21.00 Kurssimaksu 46,00 € 
17.8.–14.12.2022, 11.1.–24.5.2023 
Kertoja Kalajoella 6 sl, 6 kl 
Chorus Vallis on virkeä, alueellinen ja 
tavoitteellisesti harjoitteleva kamari-
kuoro, joka kokoontuu viikoittain vuo-
roin Ylivieskassa, Alavieskassa ja Ka-
lajoella. Ohjelmisto on monipuolista, 
kansainvälistä ja osin haasteellistakin 
aina keskiajan musiikista, klassikoista 
ja kansanlauluista nykysäveltäjiin ja 
ns. kevyempään musiikkiin. Kuoro 
toimii Kalajoen ja Ylivieskan seudun 
kansalaisopistojen yhteisenä opinto-
piirinä. Ilmoittautuminen laulunäyt-
teen jälkeen nettiin. Tiedustelut Soili 
Autio p. 044 5079741. 

Sekakuoro 1002004 
Jane Ilmola 
Kristillinen kansanopisto, 
Kasarmintie 2 
Ti 18.30–20.00 Kurssimaksu 51,00 € 
30.8.–13.12.2022, 10.1.–9.5.2023 
Kertoja 14 sl, 17 kl 
Pieni kaikenikäisten kuoro, joka lau-
laa kaikki tyylilajit, yleensä suomen 
kielellä. Kuoro sopii myös vähemmän 
harrastaneille. 

Yhteislaulupiiri 1002005 
Pekka Peltola 
Venteläntalo, Venteläntie 1 
Su 17.00–18.30 Kurssimaksu 31,00 € 
18.9.–11.12.2022, 8.1.–16.4.2023 
Kertoja 7 sl, 8 kl 
Yhteislaulupiiri, jossa lauletaan tut-
tuja lauluja musiikin säestyksellä. 
Opettaja voi säestää pianolla, harmo-
nikalla, kitaralla tms. Joka toinen viik-
ko. Syksy 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 
20.11. 4.12., 11.12. Kevät 8.1., 22.1., 

5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. 

 J INSTRUMENTTIEN  
 RYHMÄOPETUS

Kitaransoiton alkeet 1003004 
Ville Palin 
Merenojan yhtenäiskoulu musiikki-
luokka, Pohjankyläntie 6 
To 17.00–18.00 Kurssimaksu 46,00 € 
22.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Sointuja, näppäilyjä, plektratekniik-
kaa, tahtien laskua, nuotinluvun 
alkeita sekä sävellajeja. Sopii vas-
ta-alkajille tai jo muutaman vuoden 
soittaneille. Ikäraja 12 vuotta. 

Kitaransoiton jatko 1003005 
Ville Palin 
Merenojan yhtenäiskoulu musiikki-
luokka, Pohjankyläntie 6 
To 18.00–19.00 Kurssimaksu 46,00 € 
22.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Sointuja, näppäilyjä, plektratekniik-
kaa, tahtien laskua, nuotinluvun 
alkeita sekä sävellajeja. Sopii vas-
ta-alkajille tai jo muutaman vuoden 
soittaneille. Ikäraja 12 vuotta. 

 J INSTURMENTTIEN  
 YKSILÖOPETUS

Pianokoulu, maanantai 1004003 
Katja Peltonen 
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, 
Kalajoentie 1 
Ma 15.00–18.30 Kurssimaksu 139,00 € 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Pianokoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30min / krt. Opiskellaan soit-
timen perustekniikkaa. Harjoitellaan 
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa 
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 
lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen 
oppilas kehittyy ja oppii omaan tah-
tiinsa, joka otetaan opetuksessa huo-
mioon. Toiset hitaammin ja toiset 
tavoitteellisemmin. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianokoulu, tiistai 1004004 
Katja Peltonen 
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, 
Kalajoentie 1 
Ti 14.30–19.45 Kurssimaksu 139,00 € 
30.8.–22.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Pianokoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30min / krt. Opiskellaan soit-
timen perustekniikkaa. Harjoitellaan 
monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa 
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja 
lähtötaso huomioon ottaen. Jokainen 
oppilas kehittyy ja oppii omaan tah-
tiinsa, joka otetaan opetuksessa huo-
mioon. Toiset hitaammin ja toiset 
tavoitteellisemmin. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianokoulu, keskiviikko 1004005 
Katja Peltonen  
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, 
Kalajoentie 1 
Ke 13.00–19.30 Kurssimaksu 139,00 € 
31.8.–23.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Pianokoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30 min / krt. Opiskellaan 
soittimen perustekniikkaa. Harjoi-
tellaan monipuolista ohjelmistoa ja 
tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, 
toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. 
Jokainen oppilas kehittyy ja oppii 
omaan tahtiinsa, joka otetaan opetuk-
sessa huomioon. Toiset hitaammin 
ja toiset tavoitteellisemmin. Jonoon 
voi ilmoittautua. Opettaja ilmoittaa 
soittoajan. 

Pianokoulu, torstai 1004006 
Katja Peltonen  
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, 
Kalajoentie 1 

To 13.45–17.45 Kurssimaksu 139,00 € 
1.9.–24.11.2022, 12.1.–4.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Pianokoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30 min / krt. Opiskellaan 
soittimen perustekniikkaa. Harjoi-
tellaan monipuolista ohjelmistoa ja 
tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, 
toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. 
Jokainen oppilas kehittyy ja oppii 
omaan tahtiinsa, joka otetaan opetuk-
sessa huomioon. Toiset hitaammin 
ja toiset tavoitteellisemmin. Jonoon 
voi ilmoittautua. Opettaja ilmoittaa 
soittoajan. 

Pianokoulu aikuiset Kalajoki 
1004025 
Katja Peltonen  
Kulttuuritalo mus. harjoitustila 1, 
Kalajoentie 1 
Ma 18.30–20.30 Kurssimaksu 139,00 € 
29.8.–21.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Yksilöopetusta kunkin oppijan lähtö-
tason huomioon ottaen. Nuotteja ei 
tarvitse osata ja alkeista voi aloittaa 
missä iässä tahansa. Opetellaan pik-
kukappaleiden avulla soittotekniik-
kaa, vähän teorian peruskäsitteitä ja 
johdatellaan sointumerkeistä soitta-
miseen.

Pianopiiri 1 1004015 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
Ti 13.00–16.00 Kurssimaksu 61,00 € 
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/ker-
ta. Ryhmä täynnä. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianopiiri 3 1004022 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
Ke 13.00–16.00 Kurssimaksu 61,00 € 
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/ker-
ta. Ryhmä täynnä. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianopiiri 4 1004014 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
Ma 13.00–15.15 Kurssimaksu 61,00 € 
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/ker-
ta. Ryhmä täynnä. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianopiiri 5 1004021 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
To 16.15–18.15 Kurssimaksu 61,00 € 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/ker-
ta. Ryhmä täynnä. Jonoon voi ilmoit-
tautua. Opettaja ilmoittaa soittoajan. 

Pianokoulu 1004023 
Minna-Liisa Kaattari 
Toimipaikka avoin 
Pe 13.00–19.30 Kurssimaksu 139,00 € 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–5.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 30 min/
kerta. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat 
voivat ilmoittautua varasijalle. Opet-
taja ilmoittaa soittoajan. 

Viulukoulu, maanantai 1004016 
Anna Szilágyi
Toimipaikka avoin 
Ma 15.00–18.30 Kurssimaksu 139,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Viulukoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30min / krt. Opiskellaan 
soittimen perustekniikkaa. Harjoi-
tellaan monipuolista ohjelmistoa ja 
tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, 
toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. 



Jokainen oppilas kehittyy ja oppii 
omaan tahtiinsa, joka otetaan opetuk-
sessa huomioon. Toiset hitaammin 
ja toiset tavoitteellisemmin. Jonoon 
voi ilmoittautua. Opettaja ilmoittaa 
soittoajan. 

Viulukoulu, keskiviikko 1004017 
Anna Szilágyi 
Toimipaikka avoin 
Ke 13.00–19.30 Kurssimaksu 139,00 € 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Viulukoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30 min / krt. Opiskellaan 
soittimen perustekniikkaa. Harjoi-
tellaan monipuolista ohjelmistoa ja 
tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, 
toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. 
Jokainen oppilas kehittyy ja oppii 
omaan tahtiinsa, joka otetaan opetuk-
sessa huomioon. Toiset hitaammin 
ja toiset tavoitteellisemmin. Jonoon 
voi ilmoittautua. Opettaja ilmoittaa 
soittoajan. 

Viulukoulu, torstai 1004020 
Anna Szilágyi
Toimipaikka avoin 
To 13.45–17.45 Kurssimaksu 139,00 € 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Viulukoulussa opiskelija saa yksilö-
opetusta 30 min / krt. Opiskellaan 
soittimen perustekniikkaa. Harjoi-
tellaan monipuolista ohjelmistoa ja 
tulkintaa opiskelijoiden edellytykset, 
toiveet ja lähtötaso huomioon ottaen. 
Jokainen oppilas kehittyy ja oppii 
omaan tahtiinsa, joka otetaan opetuk-
sessa huomioon. Toiset hitaammin 
ja toiset tavoitteellisemmin. Jonoon 
voi ilmoittautua. Opettaja ilmoittaa 
soittoajan. 

MUSIIKKIA IKÄÄNTYNEILLE 
JA ERITYISRYHMILLE
Ei kurssimaksua, 
ei netti-ilmoittautumista

Ikääntyneiden musiikkiryhmä 
Mäntyrinne 1101006 
Pekka Peltola 
Mäntyrinne, Lankilantie 48 
Ma 14.15–15.00 
12.9.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023 
Kertoja 4 sl, 4.00 kl 
4 viikon välein 

Ikääntyneiden musiikkiryhmä 
Kanervakoti 1101007 
Pekka Peltola 
Kanervakoti, Rahkolantie 1 
Ma 13.30–14.15 
12.9.–5.12.2022, 9.1.–17.4.2023 
Kertoja 4 sl, 4.00 kl 
4 viikon välein 

Musiikkia erityisryhmille Maakari 
1101008 
Pekka Peltola 
Monitoimikeskus Maakari, 
Mehtäkyläntie 58 
Ma 10.00–10.45 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 

Musiikkia erityisryhmille Maakari 
1101009 
Pekka Peltola 
Monitoimikeskus Maakari, 
Mehtäkyläntie 58 
Ke 10.15–11.00 
14.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 

Musiikkia erityisryhmille 
Puistola 1101010 
Pekka Peltola 
Puistola, Mehtäkyläntie 7 
Ma 9.00–9.45 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Musiikkia erityisryhmille 

Kalliokoti 1101015 
Pekka Peltola 
Kalliokoti, Kärmekalliontie 4 
Pe 9.00–9.45 
16.9.–25.11.2022, 13.1.–14.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 

Musiikkia erityisryhmille Kuunari 
1101011 
Pekka Peltola 
Monitoimikeskus Kuunari, 
Kannuskyläntie 8 
Ke 9.00–9.45 
14.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 

Musiikkia erityisryhmille bändi-
kurssi 1101012 
Pekka Peltola, Raimo Hentunen 
Monitoimikeskus Maakari, 
Mehtäkyläntie 58 
To 9.00–10.30 
15.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 

Musiikkia erityisryhmille 
Kristillinen opisto 1101013 
Pekka Peltola 
Kristillinen kansanopisto, 
Kasarmintie 2 
Ma 11.15–12.00 Kurssimaksu 0,00 € 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssi maanantaisin Kristillisen opis-
ton erityisoppilaille. 

Musiikkia erityisryhmille 
pienryhmä 1101014 
Raimo Hentunen 
Merenojan yhtenäiskoulu 
musiikkiluokka, Pohjankyläntie 6 
To 12.00–12.45 Kurssimaksu 0,00 € 
15.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Pienryhmän musiikkituokio. 

KALAJOKI/KIELET

 J SUOMI

Suomen kielen alkeiskurssi / 
Finnish language beginnis level 
course 1201003 
Silja Ljaskov 
Kristillinen kansanopisto, 
Kasarmintie 2 
Ti 18.00–19.30 
6.9.–22.11.2022, 17.1.–4.4.2023 
Kertoja 11 sl, 11 kl 
Suomen kielen alkeiskurssi on tar-
koitettu maahanmuuttajille. Kurssil-
la opiskellaan suomen kielen perus-
asioita ihan alusta lähtien. Jos osaat jo 
hieman suomea, valitse jatkokurssi. 
Kurssimateriaalit ovat monistettuna. 
Opetus on suomeksi. Maahanmuut-
tajien koulutus, ei kurssimaksua. 

Suomen kielen jatkokurssi / 
Finnish language advanced level 
course 1 1201004 
Silja Ljaskov 
Kristillinen kansanopisto, 
Kasarmintie 2 
Ke 18.00–19.30 
7.9.–23.11.2022, 18.1.–5.4.2023 
Kertoja 11 sl, 11 kl 
Suomen kielen jatkokurssi on tar-
koitettu maahanmuuttajille, ketkä 
osaavat jo hieman suomea. Kurs-
silla keskustellaan enemmän kuin 
alkeiskurssilla ja kielioppia tarpeen 
mukaan. Kurssimateriaalit ovat mo-
nistettuna. Opetus on suomeksi. 
Maahanmuuttajien koulutus, ei kurs-
simaksua. 

 J ENGLANTI

Englannin kielen alkeet, 
Kalajoki 1203005 
Kaija Isherwood 
Lukio lk 214, Pohjankyläntie 6 
Ma 18.00–19.30 Kurssimaksu 49,00 € 

12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssilla opitaan englannin perusra-
kenteita ja sanastoa. Kirja English For 
You, Too! Book Starter 

Englannin keskustelukurssi,  
Kalajoki, Stepping Stones 2 
1203006 
Maritta Hakola 
Lukio lk 214, Pohjankyläntie 6 
Ti 16.30–18.00 Kurssimaksu 49,00 € 
13.9.–22.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssi sopii niille, joille englannin 
keskeisin peruskielioppi on tuttua, 
mutta jotka kaipaavat kannustusta 
puhumisen harjoitteluun. Oppikir-
jana Stepping Stones 2. 

Englannin kielen jatkokurssi 5, 
Kalajoki 1203007 
Maritta Hakola 
Lukio lk 214, Pohjankyläntie 6 
Ti 18.00–19.30 Kurssimaksu 49,00 € 
13.9.–22.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssi sopii kelle tahansa opiskeli-
jalle, englannin perusrakenteet ja sa-
nasto ovat tuttuja. Kirja English for 
you too 5 

 J ITALIA

Italian kielen alkeet 1208002 
Minea Pöyhtäri 
Lukio lk 214, Pohjankyläntie 6 
To 18.30–20.00 Kurssimaksu 49,00 € 
15.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Tule opiskelemaan italian kielen al-
keita. Kurssilla opiskellaan muun 
muassa tervehtimistä, itsensä esit-
telyä, asioimista, ruoka- ja matkailu-
sanastoa sekä italialaista kulttuuria.

 J RUOTSI

Ruotsin kielen keskustelukurssi, 
etäkurssi 1202003 
Annina Slotte-Kallio 
Toimipaikka avoin 
To 18.00–19.00 Kurssimaksu 41,00 € 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Kurssilla kerrataan peruskouluruot-
sia ja opitaan uutta keskustelemalla. 
Kurssilla saat lisää varmuutta käyttää 
ruotsin kieltä eri puhetilanteissa. Op-
pilaat voivat toivoa keskusteluaiheita. 
Opiskelija tarvitsee internet-yhtey-
den ja sähköpostiosoitteen. Oppilaal-
la tulee olla mikrofonilla varustettu 
tietokone, älypuhelin tai tabletti (mie-
lellään myös kuulokkeet). Opettaja 
lähettää oppilaan sähköpostiin osal-
listumislinkin tunnille. Kurssi järjes-
tetään Teams-yhteydellä. 

 J SAKSA

Saksan kielen keskusteluryhmä 
1204001 
Janine Junnikkala 
Lukio lk 214, Pohjankyläntie 6 
Ke 18.15–19.15 Kurssimaksu 41,00 € 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Saksan kielen keskusteluryhmä. Sopii 
saksaa jo jonkin verran osaaville. 

KALAJOKI/  
TAITO- JA TAIDEAINEET

 J ESITTÄVÄ TAIDE JA  
 KIRJALLISUUS

Näyttämötyö aikuiset 1102004 
avoin Opettaja 
Etelänkylän ent. koulun liikuntasali, 
Etelänkyläntie 312 
Ma 18.00–21.00 Kurssimaksu 81,00 € 
29.8.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 

Kertoja 13 sl, 14 kl 
Näyttämötyön kurssilla perehdytään 
teatterin eri osa-alueisiin; näytte-
lemiseen, lavastukseen, puvustuk-
seen, valotekniikkaan, musiikkiin 
ja tehosteiden käyttöön esityksessä. 
Kurssin aikana valmistetaan yhteis-
työssä Särkkäin Näyttämö ry:n kans-
sa pienimuotoinen teatteriesitys, 
jota esitetään yleisölle keväällä 2023. 
Kurssille voi osallistua myös henki-
löitä, jotka eivät ole kiinnostuneet 
näyttelemisestä vaan puvustukses-
ta, lavastuksesta, teatterimusiikista 
ja -tekniikasta. 

Erityisryhmien ilmaisutaito 
1102005 
Raimo Hentunen 
Monitoimikeskus Maakari, 
Mehtäkyläntie 58 
To 13.00–14.30 Kurssimaksu 57,00 € 
15.9.–24.11.2022, 12.1.–25.5.2023 
Kertoja 10 sl, 17 kl 
Erityisryhmien ilmaisutaito. Kurssilla 
opiskellaan ilmaisun perusteita, ryh-
mätyötaitoja, improvisaatiota, teatte-
rin tekemisen perusteita. Ilmoittautu-
minen paikan päällä 1. kerralla. 

Itsensä kehittäminen ja luova kir-
joittaminen, verkkokurssi 1106002 
Ulla Korhonen 
Ma 9.00–21.00 Kurssimaksu 21,00 € 
12.9.–5.12.2022 
Kertoja 12 sl 
Kurssi sopii kaikille itsensä kehittä-
misestä ja kirjoittamisesta kiinnos-
tuneille. Kurssilla harjoitellaan eri-
laisia itsensä kehittämisen taitoja, 
jotka pohjautuvat mindfulnessista, 
henkisyydestä, NLP:stä, tunnetai-
doista jne. sekä kirjoitetaan luovas-
ti, terapeutillisesti ja intuitiivisesti. 
Kuunneltavat rentoutus- ja meditaa-
tioharjoitukset tukevat oppimista. 
Materiaalit jaetaan maanantaisin 
Campwire-verkkokurssialustalla, joka 
toimii koko kurssin ajan kokoontu-
mispaikkana. Kurssilaiset eivät ko-
koonnu tiettyyn kellonaikaan, vaan 
tehtävät ja harjoitukset tehdään itse-
näisesti. Viikkotehtävät palautetaan 
kurssialustalle, muiden tehtävistä an-
netaan palautetta ja keskustelualueel-
la voi osallistua yhteiseen keskuste-
luun. Kurssi sopii kaiken tasoisille 
kirjoittajille. Viikossa on kaksi oppi-
tuntia (à 45min). 

Intensiivinen runouden kurssi, 
verkkokurssi 1106003 
Ulla Korhonen 
Ma 9.00–21.00 Kurssimaksu 16,00 € 
7.–28.11.2022 
Kertoja 4 sl 
Kurssi sopii niille, jotka etsivät omaa 
lyyristä ääntään ja kaipaavat kirjoit-
tamiseensa sekä opettajan että ryh-
män tukea. Runko koostuu kolmesta 
osasta joka viikko: 1. Viikkotehtävä, 
jossa harjoitellaan oman lyyrisen ää-
nen löytymistä sekä rohkeutta itseil-
maisuun ilottelun ja intuition avulla. 
Viikkotehtävät vaihtuvat viikoittain 
(koko kurssilla 4 viikkotehtävää). 2. 
Jatkotarinaruno: Kurssilaiset kirjoit-
tavat yhteisen runon, jonka päätee-
ma valitaan yhdessä. Yhteistä runoa 
kirjoitetaan jokaisella kurssin vii-
kolla. 3. Piiri-tehtävä, jossa ”piirin” 
keskellä on joka viikko 2–3 kurssi-
laista (riippuen osallistujamääräs-
tä). Piirin keskellä oleva lähettää 
kurssialustalle oman runonsa 
ja muut kurssilaiset kom-
mentoivat ja arvostelevat 



runoja lempeästi. Materiaalit jaetaan 
maanantaisin Campwire-verkkokurs-
sialustalla, joka toimii koko kurssin 
ajan kokoontumispaikkana. Kurssi-
laiset eivät kokoonnu tiettyyn kellon-
aikaan, vaan tehtävät ja harjoitukset 
tehdään itsenäisesti. Tehtävät palau-
tetaan kurssialustalle. Kurssi sopii 
kaiken tasoisille kirjoittajille. Viikossa 
on kolme oppituntia (à 45min). 

 J KUVATAITEET

Taidekerho erityisryhmille Puistola 
1103012 
Sanna Penttilä 
Puistola, Mehtäkyläntie 7 
Ke 14.00–15.30 
17.8.–16.11.2022, 25.1.–26.4.2023 
Kertoja 7 sl, 7 kl 
Tutustutaan omaan taiteelliseen il-
maisuun ja kehitetään sitä piirtämällä 
ja maalaamalla. Joka toinen viikko. Il-
moittautuminen ensimmäisellä kurs-
sikerralla. Ei netti-ilmoittautumista. 

Taidekerho erityisryhmille Maakari 
1103011 
Sanna Penttilä 
Monitoimikeskus Maakari, 
Mehtäkyläntie 58 
Ke 11.15–13.30 
17.8.–16.11.2022, 25.1.–26.4.2023 
Kertoja 7 sl, 7 kl 
Tutustutaan omaan taiteelliseen il-
maisuun ja kehitetään sitä piirtämällä 
ja maalaamalla. Joka toinen viikko. Il-
moittautuminen ensimmäisellä kurs-
sikerralla. Ei netti-ilmoittautumista. 

Aikuisten kuvataiteen,  
Soveltava kuvataide 1103014 
Else Takkunen 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Ma 17.15–20.30 Kurssimaksu 21,00 € 
29.8.–26.9.2022 
Kertoja 5 sl 
Kuvataidelähtöinen työskentely oh-
jauksessa, valmennuksessa ja kun-
toutuksessa. Tavoitteena syventää 
itseilmaisua kuvien tekemisen kautta. 
Opetus perustuu pääasiassa käytän-
nön harjoitusten tekemiseen. Pereh-
dytään käsitteisiin kuvataideterapia, 
kuvataidelähtöinen työskentely, ek-
spressiivinen taidetyöskentely sekä 
itseilmaisu. Kuvan tekemisen välinei-
nä ovat piirtäminen, maalaus, esine-
koosteet, kirjoittaminen, liike ja ääni. 
Harjoitellaan ohjaamista ja ohjattava-
na olemista parityöskentelyn avulla. 
Työskentely pääosin lattialla. Päälle 
joustavat vaatteet sekä mukaan tyyny. 
Pöytätilaa mahdollista käyttää, mikäli 
lattialla työskentely on hankalaa. Ma-
teriaalit eivät kuulu kurssin hintaan. 

Tunnemaalaus 1103015 
Karoliina Taskila 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
To 17.00–20.00 Kurssimaksu 69,00 € 
25.8.–15.12.2022 
Kertoja 9 sl 
Haluatko olla luova, mutta tuntuu-
ko, ettet osaa, ei ole taitoa maalata, 
piirtää, ideoita ei synny? Tuntuu-
ko, että olet jumissa itsesi kanssa, 
ja tarvitset omaan työhösi tai muu-
hun elämään lisää luovuutta ja uutta 
energiaa? Tule mukaan tunnemaa-
lauskurssille, jossa pääset tunnus-
telemaan, mitä sisältäsi kumpuaa. 
Ryhmässä työskentelyn myötä elä-
män energiasi ja luovuutesi pääsee 
näkyville ja lisääntyy. Tulet huo-
maamaan itsessäsi sitä muutosta, 
mitä ehkä jopa tiedostamattasi olet 
kaivannut itsellesi. Et tarvitse tai-
teellista osaamista. Emme tee tai-
deteoksia, vaan tunneteoksia, sinua 
itseäsi varten. Opiskelemme kurs-
seilla myös pienimuotoisten luen-
tojen kautta teoriaa perustunteista, 
ja lisäksi teemme tunneliikuntaa, 
jolla avaamme kehoa ennen tun-

neteosten tekemis-
tä. Materiaalimaksu 
20 e erikseen, makse-
taan opettajalle. Kurssipäi-
vät 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 
20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. 

Akvarellimaalauskurssi 1, syksy 
1103019 
Tiina Mäki-Petäjä 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
La 10.00–14.00 Kurssimaksu 36,00 € 
10.9.–26.11.2022 
Kertoja 4 sl 
Opetellaan maalaamaan akvarelli-
maaleilla eri tekniikoita käyttäen. 
Tarvitset mukaan akvarellipaperia 
(200–300 g), akvarellimaalit, pensse-
leitä, vesikupin, talouspaperia, sumu-
tinpullo sekä maalarinteippiä. Kurssi-
päivät 10.9., 8.10., 12.11., 26.11. 

Valokuvauksen perusteet 1113001 
Vesa Rönty 
Merenojan yhtenäiskoulu, 
Mediateekki, Pohjankyläntie 6 
La 10.00–14.30 Kurssimaksu 21,00 € 
1.10.2022 
Kertoja 1 sl 
Resepti parempiin valokuviin. Miten 
hyvä valokuva syntyy? Käydään läpi 
kameran toiminta. Opetellaan tek-
niikoita, joilla valokuvista saadaan 
mielenkiintoisen näköisiä. Kurssille 
voi osallistua järjestelmäkameran tai 
kännykkäkameran kanssa. 

 J KÄDENTAIDOT

Posliini-ilta 1111001 
Elisa Saukko 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
To 17.45–20.00 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Kurssilla opitaan posliinimaalauk-
sen eri tekniikat. Maalataan käyttö- 
ja koriste-esineitä valmiiden mallien 
pohjalta ja itse suunnittelen. Kurssi 
sopii vasta-alkajille ja pitempään har-
rastaneille. Materiaalimaksu käytön 
mukaan. Posliininpolttomaksu 25 € 
laskutetaan erikseen. 

Kudonta 1 Taitokeskus 1104005 
Elisa Saukko 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
Ti 12.00–14.15 Kurssimaksu 69,00 € 
13.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Kankaanrakentamisen eri vaiheet, 
materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurs-
silla mahdollisuus kutoa monenlaisia 
sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös 
valmiiksi rakennettuihin loimiin. Ma-
teriaalimaksu käytön mukaan. 

Kudonta 2 Taitokeskus 1104006 
Elisa Saukko 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
Ke 12.00–14.15 Kurssimaksu 69,00 € 
14.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Kankaanrakentamisen eri vaiheet, 
materiaalit ja tekniikat tutuksi. Kurs-
silla mahdollisuus kutoa monenlaisia 
sisustus- ja vaatetustekstiilejä myös 
valmiiksi rakennettuihin loimiin. Ma-
teriaalimaksu käytön mukaan.

Hopeakorukurssi 1147001 
Tiina Roukala 
Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 
Pe 17.00–20.45, La 10.00–13.45 
Kurssimaksu 43,00 € 
14.10.–26.11.2022, 20.–28.1.2023 
Kertoja 4 sl, 4 kl 
Lusikka kaulaan ja haarukka rantee-
seen. Kurssilla voi valmistaa hopea-
ketjuja, helmikoruja, lusikkakoruja 
(hopea/alpakka) erilaisin tekniikoin. 
Kurssimaksu ei sisällä materiaalia. 

Kurs-
sipäi-
vät syksy 
14.–15.10., 
25.–26.11. ja 
kevät 20.–21.1., 
27.–28.1. 

 JMUU KÄSITYÖ  
 JA ASKARTELU

Käsitöitä lapsen kanssa 7–12 v 
Kalajoki 1145012 
Nina Forss 
Jedu (Artema) ompeluluokka, 
Opintie 1 
Ma 17.30–19.30 Kurssimaksu 49,00 € 
12.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023 
Kertoja 6.00 sl, 6 kl 
Kurssin tavoitteena on oppia askarte-
lu- ja käsityötekniikoita, joita voidaan 
toteuttaa yhdessä lapsen kanssa. 
Kurssille otetaan enintään 10 aikui-
nen/lapsi paria. Kurssimaksu on 
parin hinta. Ilmoittautuminen lap-
sen nimellä, laskutusosoitekenttään 
aikuisen kaikki tiedot. Joka toinen 
viikko. 

Maanantaikerho 1145002 
Tiina Roukala 
Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 
Ma 9.30–11.45 Kurssimaksu 69,00 € 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin. Voit tulla tekemään 
keskeneräiset työsi valmiiksi! Kurs-
si sopii kaikille kädentaidoista kiin-
nostuneille. Ensimmäisellä kerralla 
suunnitellaan syksyn tekemisiä, kä-
sityö mukaan.

Ompelukoulu 1145018 
Marika Saarela 
Jedu (Artema) ompeluluokka, 
Opintie 1 
Ke 17.00–20.00 Kurssimaksu 64,00 € 
28.9.–23.11.2022, 25.1.–29.3.2023 
Kertoja 8 sl, 9 kl 
Monipuolisia ompelutekniikoita ja 
aitoja materiaaleja. Opit ompele-
maan sisustustuotteita, asusteita ja 
vaatteita ja tutustut kaavoitukseen. 
Käytössäsi on Jedun tasokas om-
peluluokka laitteineen. Ohjelmaa 
suunnitellaan yhdessä kurssilaisten 
kanssa. Materiaalimaksu käytön mu-
kaan. Saat kurssikirjeen sähköpos-
tiin ennen kurssia.

Taitopaja päivä 1145016 
Elisa Saukko 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
Ma 12.00–14.15 Kurssimaksu 69,00 € 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Monipuolisia käsityötekniikoita ja 
aitoja materiaaleja. Kurssi sopii vas-
ta-alkajille ja pitempään harrastaneil-
le. Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä 
kurssilaisten kanssa. Materiaalimak-
su käytön mukaan. 

Taitopaja ilta 1145017 
Marika Saarela 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
Ti 17.45–20.00 Kurssimaksu 69,00 € 
13.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Monipuolisia käsityötekniikoita ja 
aitoja materiaaleja. Kurssi sopii vas-
ta-alkajille ja pitempään harrastaneil-

le. Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä 
kurssilaisten kanssa. Materiaalimak-
su käytön mukaan.

Tilkku- ja käsityö 1145014 
Nina Forss 
Jedu (Artema) ompeluluokka, 
Opintie 1 
To 18.00–20.15 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla valmistetaan tilkkutöitä eri 
tekniikoin ja muitakin käsitöitä kurssi-
laisten toiveiden ja kiinnostusten mu-
kaan. Kurssi sopii myös aloittelijoille. 

Tilkkutyön alkeiskurssi 1145015 
Nina Forss 
Jedu (Artema) ompeluluokka, 
Opintie 1 
Ke 18.30–20.45 Kurssimaksu 69,00 € 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Perehdymme tilkkutyön eri tekniikoi-
hin. Kankaina voi käyttää kierrätys-
kankaita ja myös uusia kankaita.
 
Hexagon kori 1145028 
Marika Saarela 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
La 9.30–15.00 Kurssimaksu 19,00 € 
8.10.2022 
Kertoja 1.00 sl 
Rottinkipunonnalla tehty reilunko-
koinen kori nahkahihnoin. Korin kor-
keus noin 25–30 cm halkaisija 30 cm. 
Kori valmistuu yhden päivän aikana. 
Väreinä tumman ruskea ja vaalea. 
Ota mukaan kurssille reilun kokoinen 
pyyhe ja pyykkipoikia. Materiaalit 38 
e + parkkinahkakahvat 10 e. Voit ottaa 
myös kierrätysnahka hihnat, esim. 2 
vyötä, pituus 53 cm. 

Joulusaippua 1145030 
Marika Saarela 
Taitokeskus Kalajoki, 
Jokisuun ent. koulu, Raahentie 1 
Ti 17.45–20.00 Kurssimaksu 11,00 € 
13.12.2022 
Kertoja 1.00 sl 
Saippuanvalmistusta valmiista saip-
puamassasta. Tuoksuja, väriaineita 
ja muotteja. Kurssi sopii myös lapsil-
le, alle 10-vuotias yhdessä aikuisen 
kanssa. Ilmoita kaikki osallistujat 
erikseen. Materiaalit 8,00 €/henkilö. 

Puutyöpiiri 1149002 
Tero Marttila 
Artema (Jedun) puutyöluokka, 
Opintie 2 
Ti 17.00–20.00 Kurssimaksu 81,00 € 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023 
Kertoja 11 sl, 11 kl 
Naisten ja miesten puutyöpiiri. 
Huonekalut, tarve-esineet, koris-
te-esineet, entisöintiä, koneellinen 
puuntyöstö. 

Ilmoittautuminen
kaikille kursseille alkaa 
ma 15.8. klo 9.00 alkaen. 

Netti-ilmoittautuminen:
www.opistopalvelut.fi/kalajoki/



Naisten puutyöpiiri 1149003 
Jukka Wörlin 
Artema (Jedun) puutyöluokka, 
Opintie 2 
Ke 17.00–20.00 Kurssimaksu 81,00 € 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023 
Kertoja 11 sl, 11 kl 
Naisten puutyöpiiri. Huonekalut, 
tarve-esineet, koriste-esineet, enti-
söintiä, koneellinen puuntyöstö. 

 JMUU MAA-, METSÄ-, JA   
 PUUTARHATALOUS

Itsenäisyyspäivän kukka-asetelma 
7103002 
Teppo Lapinoja 
Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 
La 13.00–15.00 Kurssimaksu 11,00 € 
3.12.2022 
Kertoja 1.00 sl 
Kurssilla tehdään Itsenäisyyspäivä-
aiheinen kukka-asetelma. Ota mu-
kaasi puukko, astia asetelmaa varten 
sekä kuljetusta varten sanomalehtiä 
tms. Kurssilla voi käyttää omia mate-
riaaleja. Opettajalta on mahdollisuus 
ostaa leikkokukkia, leikkovihreitä, 
oasissieni sekä astia. Materiaalimak-
su käteisellä käytön mukaan. 

Suomalaiset ruokasienet, herkkuja 
ja hyvää mieltä sienistä 7103004 
Annika Rahkonen 
Merenojan yhtenäiskoulu kotitalous-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ti 18.00–21.00, To 18.00–21.00, Pe 
18.00–21.00 Kurssimaksu 31,00 € 
30.8.–2.9.2022 
Kertoja 3.00 sl 
Kurssilla opitaan tunnistamaan 
parhaimmat ruokasienemme ja nii-
den kasvupaikat, sienten säilöntää 
sekä hyödyntämistä ruuanlaitossa. 
Olemme ensimmäisen illan luokas-
sa, jolloin ota mukaan muistiinpa-
novälineet sekä sienikirjasi. Toisena 
iltana menemme suoraan metsään, 
jolloin tarvitset ulkoiluvarusteet, 
sieniveitsen ja -korin sekä sateen 
sattuessa myös sadevarusteet. Voit 
myös tuoda sieniä tunnistettavaksi. 
Mahdollisimman usean toivotaan 
tulevan toisena iltana omalla au-
tolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti 
sienimetsään. Viimeisellä kerralla 
valmistetaan sienistä herkkuja.

KALAJOKI / LIIKUNTA

 J TANSSI

Taaperotanssi 1105013 
Marika Anttila
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 17.45–18.15 Kurssimaksu 41,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Taaperotanssi on lapsen ja aikui-
sen yhteinen harrastus. Leikkien, 
lorujen, musiikin ja monipuolisen 
liikkumisen innoittamana harjoitel-
laan perusliikuntataitoja ja tutus-
tutaan tanssin maailmaan. Uusi 
ryhmä, vuonna 2020 syntyneet + 
aikuinen. Ilmoittautuminen lapsen 
nimellä.

Lastentanssi minit 1105025 
Marika Anttila 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ma 17.15–17.45 Kurssimaksu 41,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Kertoja 12 sl, 14 kl 
Leikkien, lorujen, musiikin ja moni-
puolisen liikkumisen innoittamana 
harjoitellaan perusliikuntataitoja 
ja tutustutaan tanssin maailmaan. 
Ryhmä v. 2019 syntyneet. Viime 
vuoden Taaperotanssiryhmästä op-
pilaat jatkavat tässä ryhmässä. Ryh-
mä täynnä, voi ilmoittautua jonoon.

Show- ja Street tanssi 10–12 v. 
1105014 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ke 16.30–17.30 Kurssimaksu 59,00 € 
21.9.–30.11.2022, 25.1.–26.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Street-tanssitunneilla tanssitaan 
monipuolisesti. Street sekoittaa ka-
tutanssin ja hip hopin eri tyylejä. 
Tunneilla keskitytään oppimaan eri 
tyylejä mm. koreografioiden avulla. 
Samalla harjoitellaan lihaskuntoa, 
erilaisia rytminvaihdoksia, käsi- ja 
jalkakoordinaatiota ja vartalon iso-
laatio liikkeitä. Showtanssi on moni-
puolinen ja vauhdikas tanssilaji. Sho-
wtanssi on nimensä mukaan esittävää 
tanssia, jossa kerrotaan tarinaa kehon 
liikekielen ja tunnetilojen avulla. Eri-
laiset liikkuvat sarjat opettavat koordi-
naatiota ja tekniikkaa. Soveltuu sekä 
tytöille että pojille. 

Show- ja Street tanssi 13–15 v. 
1105019 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ke 17.30–18.30 Kurssimaksu 59,00 € 
21.9.–30.11.2022, 25.1.–26.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Street-tanssitunneilla tanssitaan 
monipuolisesti. Street sekoittaa ka-
tutanssin ja hip hopin eri tyylejä. 
Tunneilla keskitytään oppimaan eri 
tyylejä mm. koreografioiden avulla. 
Samalla harjoitellaan lihaskuntoa, 
erilaisia rytminvaihdoksia, käsi- ja 
jalkakoordinaatiota ja vartalon iso-
laatio liikkeitä. Showtanssi on moni-
puolinen ja vauhdikas tanssilaji. Sho-
wtanssi on nimensä mukaan esittävää 
tanssia, jossa kerrotaan tarinaa kehon 
liikekielen ja tunnetilojen avulla. Eri-
laiset liikkuvat sarjat opettavat koordi-
naatiota ja tekniikkaa. Soveltuu sekä 
tytöille että pojille. 

Baletti 11–13 v 1105020 
Sanni Saari 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ke 17.45–18.45 Kurssimaksu 59,00 € 
21.9.–30.11.2022, 1.2.–3.5.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Baletin alkeita, notkeutta, lihaskun-
toa, tanssipätkiä ja tanssinäytökseen 
esitys. Soveltuu hyvin telinevoimiste-
lua ja muita tanssilajeja harrastaville. 
Ei vaadi erikoisia varusteita, perus 
jumppa-asu riittää. 

Lastenbaletti 7–10 v 1105023 
Sanni Saari 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ke 16.30–17.30 Kurssimaksu 59,00 € 
21.9.–30.11.2022, 1.2.–3.5.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Baletin alkeita, baletti leikkejä, not-
keutta, pieniä tanssin pätkiä ja tans-
siesitys kevään tanssinäytökseen. Ei 
vaadi aikaisempaa tanssiharrastus-
ta. Ei vaadi erikoisia välineitä, perus 
jumppa-asu riittää. 

Rivitanssin alkeiskurssi 1105018 
Perttu Niemi 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Ti 18.45–20.00 Kurssimaksu 15,00 € 
13.9.–11.10.2022 
Kertoja 5 sl 
Rivitanssin alkeiskurssi on tarkoitettu 
kaikille rivitanssista kiinnostuneille. 
Musiikkina tällä kurssilla on etupääs-
sä kantrimusiikki, mutta tanssitaan 
myös muihin musiikin genreihin. 
Tällä kurssilla opetellaan yleisimpiä 
askelsarjoja helppojen koreografioi-
den avulla. Rivitanssi on mukava 
tapa liikkua, syke nousee, rytmitaju 
kehittyy ja koordinaatiokyky paranee. 
Rivitanssi sopii kaikille. Rivitanssissa 
et tarvitse paria. Tämä kurssi lähtee 

ihan alkeista, aiempaa kokemusta et 
tarvitse. Kurssi antaa valmiudet jat-
kaa rivitanssin jatkokurssilla. 

Rivitanssin jatkokurssi 1105015 
Perttu Niemi 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Ti 18.45–20.00 Kurssimaksu 41,00 € 
18.10.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kertoja 6 sl, 12 kl 
Rivitanssin jatkokurssi on tarkoitettu 
hieman jotakin tanssia harrastaneille. 
Musiikkina etupäässä kantrimusiikki, 
mutta tanssitaan myös muihin mu-
siikin genreihin; valsseja, irlantilaista 
musiikkia ym. Rivitanssi on mukava 
tapa liikkua, syke nousee, rytmitaju 
kehittyy ja koordinaatiokyky paranee. 
Rivitanssi sopii kaikenikäisille sekä 
miehille että naisille. Jatkokurssilla-
kin opetellaan valmiita koreografioita, 
vaativuus ryhmän tason mukaan. Ri-
vitanssissa et tarvitse paria. 

Lavis-lavatanssijumppa 1105017 
Anna Järvelä 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Su 19.00–19.45 Kurssimaksu 43,00 € 
11.9.–20.11.2022, 15.1.–16.4.2023 
Kertoja 10.00 sl, 12.00 kl 
Lavis on uusi hauska, helppo, hikinen 
ja tehokas liikuntamuoto, joka perus-
tuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan 
välimuotoon. Lavista tanssitaan yk-
sin, joten ei ole vaaraa, että kukaan 
talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan 
tuttuja lavatanssilajeja kuten hump-
pa, jenkka, polkka, tango, cumbia, sal-
sa, rock/jive, cha cha ja samba. Tun-
nilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden 
perusteita kuntoilun ohella. 

Zumba 1105016 
Anna Järvelä 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Su 16.45–17.30 Kurssimaksu 43,00 € 
11.9.–20.11.2022, 15.1.–16.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Zumba on hauskaa, vauhdikasta ja 
tehokasta tanssiliikuntaa, joka yh-
distää latinalaisen ja kansainvälisen 
musiikin ja tanssin. Sopii kaikille, sil-
lä tunnilla voi liikkua oman kunnon 
mukaan ja koreografiat ovat helppoja. 
Yli 16-vuotiaille. 

Aikuisten baletti 1105024 
Sanni Saari 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
To 17.45–18.45 Kurssimaksu 59,00 € 
22.9.–1.12.2022, 2.2.–4.5.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Aikuisten baletti koostuu kehonhuol-
losta, ryhdin ja keskivartalon hallin-
nan parantamisesta tanssillisin kei-
noin. Kurssi sisältää erilaisia jaksoja 
venyttelyistä lihaskuntoon ja klassi-
sen baletin perusteisiin ja tanssisar-
joihin. Kurssi ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta ja soveltuu kaikille suku-
puolesta ja iästä riippumatta. 

Aikuiset Dance mix 1105026 
Rosita Saarnio 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Ti 19.30–20.30 Kurssimaksu 59,00 € 
20.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 10 sl, 13 kl 
Dance mix tunneilla harjoittelemme 
nyky-, show-, disco- ja street tanssien 
perusteita, tekniikkaa ja erilaisia ko-
reografioita. Tanssiliikuntaa iloisella 
ja rennolla meiningillä. Kurssille et 
tarvitse aiempaa tanssikokemusta. 

 J JOOGA, PILATES

Hathajooga Kalajoki 8304003 
Miia Mattila  
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Su 11.00–12.15 Kurssimaksu 66,00 € 
11.9.–27.11.2022, 8.1.–2.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 

Kurssilla tehdään lempeää ja rauhal-
lista hathajoogaa, joka lisää kehon liik-
kuvuutta, elävyyttä ja notkeutta sekä 
fyysistä kuntoa. Samalla harjoitukset 
parantavat keskittymiskykyä sekä oh-
jaavat kohti mielenrauhaa ja tietoista 
läsnäoloa. Harjoitus etenee oman 
luonnollisen hengityksen ohjaamana, 
kehon viestejä kuunnellen. Harjoitus 
sopii kaikille, ikään, sukupuoleen ja 
kuntoon katsomatta. 

Hathajooga Kalajoki 8304008 
Miia Mattila  
Teatteritalo, Plassintie 20 
Pe 12.00–13.15 Kurssimaksu 33,00 € 
9.9.–25.11.2022 
Kertoja 11 sl 
Kurssilla tehdään lempeää ja rauhal-
lista hathajoogaa, joka lisää kehon liik-
kuvuutta, elävyyttä ja notkeutta sekä 
fyysistä kuntoa. Samalla harjoitukset 
parantavat keskittymiskykyä sekä oh-
jaavat kohti mielenrauhaa ja tietoista 
läsnäoloa. Harjoitus etenee oman 
luonnollisen hengityksen ohjaamana, 
kehon viestejä kuunnellen. Harjoitus 
sopii kaikille, ikään, sukupuoleen ja 
kuntoon katsomatta. 

Dynaaminen jooga Kalajoki 
8304004 
Miia Mattila  
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Su 12.30–13.45 Kurssimaksu 21,00 € 
11.9.–16.10.2022 
Kertoja 6 sl 
Dynaaminen jooga on aktiivisempi 
ja voimakkaampi kuin perinteinen 
hathajooga. Kurssilla tehdään erilai-
sia aurinkotervehdyksiä sekä moni-
puolisia kehoa vahvistavia liikesarjoja 
hieman syvempää hengitystä apuna 
käyttäen. Kurssi sopii niille, jotka 
kaipaavat enemmän haastetta har-
joituksensa. 

Yin jooga Kalajoki 8304002 
Miia Mattila  
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Su 12.30–13.45 Kurssimaksu 21,00 € 
30.10.–27.11.2022 
Kertoja 5 sl 
Yin jooga on hidas, passiivinen ja 
meditatiivinen harjoitus. Asennot 
tehdään pääosin istuen tai maaten 
ja niissä viivytään useita minuutteja. 
Yin joogan asennot vaikuttavat ke-
hon syvempiin osiin, sidekudoksiin, 
jänteisiin, niveliin ja jopa luihin saak-
ka. Pukeudu lämpimään joustavaan 
asuun ja ota mukaasi oma alusta, peit-
to, tyyny ja vesipullo. 

Pilates alkeis- ja keskitason ryhmä 
8304006 
Anna Järvelä 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Su 17.45–18.45 Kurssimaksu 63,00 € 
11.9.–20.11.2022, 15.1.–16.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Pilates-menetelmä on yhdistelmä 
länsimaisen voimistelun ja esittävän 
tanssin (baletin, nykytanssin) teknii-
koista. 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 huonokun-
toisille ja liikuntaa vähän harrasta-
neille kuin aivan huippu-urheilijoille, 
ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja 
urheilijat käyttävät pilates harjoittelua 
myös loukkaantumisista toipuessaan. 
Oma alusta mukaan. 

Pilates keski- ja jatkotason ryhmä 
8304007 
Anna Järvelä 
Teatteritalo, Plassintie 20 
Su 20.00–21.00 Kurssimaksu 63,00 € 
11.9.–20.11.2022, 15.1.–16.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 



Pilates-menetelmä on yhdistelmä 
länsimaisen voimistelun ja esittävän 
tanssin (baletin, nykytanssin) teknii-
koista. 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 huonokun-
toisille ja liikuntaa vähän harrasta-
neille kuin aivan huippu-urheilijoille, 
ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja 
urheilijat käyttävät pilates harjoittelua 
myös loukkaantumisista toipuessaan. 
Oma alusta mukaan. 

PhysioPilates Kalajoki 8304011 
Piia Härkönen 
Etelänkylän ent. koulun liikuntasali, 
Etelänkyläntie 312 
Ti 18.30–19.30 Kurssimaksu 63,00 € 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023 
Kertoja 11 sl, 11 kl 
Harjoitellaan kehon hallintaa/tasapai-
noa-, liikkuvuutta- ja voimantuottoa. 
Yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja 
keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset 
vahvistuvat. PhysioPilateksen te-
hokkuus perustuu kuuteen periaat-
teeseen: keskittyminen, kehon kes-
kustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, 
liikkeen virtaus ja hallittu hengittä-
minen Harjoitellaan erilaisten pien-
välineiden avulla: pallo, käsipainot, 
kuminauha ja rengas. Tunnit alkavat 
alkeista.

Soundhealing-ryhmärentoutus 
8302003 
Sosionomi (AMK) Sanna Suominen 
Teatteritalo, Plassintie 20 
To 19.00–20.15 Kurssimaksu 21,00 € 
3.–24.11.2022 
Kertoja 4.00 sl 
Soundhealing on ryhmille tehtävä 
äänimaljarentoutus. Rentoutuksen 
aikana äänimaljojen ja muiden soit-
timien harmoniset äänet ja lempeä 
värähtely kuljettavat sinut rauhan ti-
laan, jossa sekä keho että mieli voivat 
päästää irti jännityksistä, huolista ja 
arjen kiireistä. Soundhealing on jo-
kaiselle osallistujalle ainutlaatuinen 
kokemus. Soundhealingissa saat vain 
olla ja levätä joogamaton päällä. Otat-
han mukaan oman joogamaton/alus-
tan, tyynyn ja viltin. Päälle voit pukea 
mukavat vaatteet. 

TRE-menetelmä alkeiskurssi 
8302005 
Elina Huhtala 
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
La 12.00–15.00 Kurssimaksu 26,00 € 
15.10.2022 
Kertoja 1.00 sl 
TRE®-menetelmä (Stress, Tension 
& Trauma Releasing Exercises) on 
luonnollinen stressinpurkumene-
telmä, jossa kehossa käynnistetään 
muutamalla lämmittelyliikkeellä 
kehon luontainen tärinä tai vapina, 
joka purkaa kehoon jäänyttä stressiä 
ja kireyksiä. Kyseessä on itsehoito-
menetelmä ja alkeiskurssille osallis-
tuja saa työkalut oman harjoittelun 

jatkamiseen itsenäisesti. Menetel-
mää säännöllisesti harjoittaneet 
kertovat menetelmän moninaisis-
ta hyödyistä, kuten kiputilojen vä-
hentymisestä, paremmasta unesta, 
stressin vähentymisestä sekä ener-
gisemmästä olosta. Menetelmä voi 
purkaa kehosta myös tunnemuistoja. 
Menetelmä perustuu kaikilla eläimil-
lä - ja siten myös ihmisellä - olevaan 
fysikaaliseen mekanismiin tasata 
stressaavan tilanteen aiheuttama 
epätasapainotila. Olet ehkä joskus 
joutunut läheltä piti -tilanteeseen 
tai suuren tunnekuohun valtaan, 
jolloin kehosi on saattanut täristä 
tai vapista? Kehosi on tuolloin toi-
minut luontaisella tavalla ja purka-
nut kehossasi tilanteen synnyttämiä 
jännitteitä. Pitkittyneissä tai lievem-
missä stressitiloissa nykyihminen 
on kuitenkin opetellut hallitsemaan 
tätä reaktiotaan, sillä tärinä ja vapina 
nähdään usein sosiaalisesti negatii-
visena ilmiönä. Kurssin ikäraja on 
18 vuotta ja tietyt fyysiset ja psyyk-
kiset tilat ja sairaudet voivat rajoittaa 
kurssille osallistumista. Tästä syystä 
kurssin vetäjä suosittelee vahvasti, 
että katsot kurssin esittelyvideon en-
nen kuin teet valistuneen päätöksen 
kurssille osallistumisestasi. Linkin 
maksuttomaan videoon saat kurssin 
vetäjältä pyytämällä tätä häneltä suo-
raan sähköpostiosoitteesta el.huhta-
la@gmail.com. Videon pyytäminen 
ei velvoita osallistumaan kurssille. 
Varsinaiselle kurssille ilmoittaudu-
taan kansalaisopistolle. Kurssille 
tarvitset mukaan joustavat ja mu-
kavat vaatteet, oman alustan (kuten 
jumppamaton), lämpimän viltin ja 
tyynyn, juomapullon sekä halutessa-
si muistiinpanovälineet. Varaathan 
aikaa levolle heti kurssin jälkeen. 

TRE-menetelmä jatkokurssi 
8302006 
Elina Huhtala 
Marttilantien päiväkodin sali,  
Marttilantie 6 
La 16.00–19.00 Kurssimaksu 26,00 € 
15.10.2022 
Kertoja 1.00 sl 
TRE®-menetelmä (Stress, Tension 
& Trauma Releasing Exercises) on 
luonnollinen stressinpurkumene-
telmä, jossa kehossa käynnistetään 
muutamalla lämmittelyliikkeellä ke-
hon luontainen tärinä tai vapina, joka 
purkaa kehoon jäänyttä stressiä ja ki-
reyksiä. Jatkokurssilla syvennetään 
omaa TRE-harjoitusta kysymysten, 
keskustelun sekä yhteisen TRE-har-
joituksen avulla. Saat lisätietoa auto-
nomisen hermoston toiminnasta ja 
polyvagaaliteoriasta. Kurssilla ope-
tellaan myös muutama kehollinen 
interventio, joiden avulla tutkitaan 
omaa harjoitusta ja sen etenemistä. 
Osallistuaksesi kurssille sinulla tulee 
olla käytynä TRE®-alkeiskurssi, jossa 
olet oppinut itsenäisen harjoittelun 
perusteet. Sinulla olisi hyvä olla ko-
kemusta myös itsenäisestä harjoitte-
lusta. Jos olet opetellut menetelmän 
alkeet itse tai pohdit tämänhetkisen 
elämän- tai terveydentilasi vaikutus-
ta kurssille osallistumiseen, ole yh-
teydessä suoraan kurssin ohjaajaan 
sähköpostitse: el.huhtala@gmail.
com. Jos haluat tietoa siitä, mitä TRE 
on, voit pyytää ohjaajalta TRE-info-
videon sähköpostitse. Videon pyytä-
minen tai kysymysten esittäminen 

ei velvoita osallistumaan kurssille. 
Varsinaiselle kurssille ilmoit-

taudutaan kansalaisopistolle. 
Kurssin ikäraja on 18 vuotta 

ja tietyt fyysiset ja psyyk-
kiset tilat ja sairau-

det voivat rajoittaa 
kurssille osallis-

tumista. Kurs-
sille tarvitset 

mukaan 

joustavat ja mukavat vaatteet, oman 
alustan (kuten jumppamaton), läm-
pimän viltin ja tyynyn, juomapullon 
sekä halutessasi muistiinpanovä-
lineet. Varaathan aikaa levolle heti 
kurssin jälkeen. 

KALAJOKI / TIETOTEKNIIKKA

Sosiaalisen median pelikenttä 
tutuksi 3401002 
Vesa Rönty 
Merenojan yhtenäiskoulu, 
Mediateekki, Pohjankyläntie 6 
Ti 18.00–20.15 Kurssimaksu 15,00 € 
20.9.2022 
Kertoja 1 sl 
Tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja 
sen ajankohtaisiin megatrendeihin. 
Opitaan miten sosiaalista mediaa voi 
käyttää hyödyksi henkilöbrändäyk-
sessä ja omassa yritystoiminnassa. 
Tutustutaan keinoihin, miten erot-
tautua sosiaalisen median sisäl-
tötulvassa. Opetellaan tarvittavia 
applikaatioita sosiaalisen median 
käyttämiseen.

HIMANKA / KUVATAITEET

Lasten kuvataiteen perusopetus 
1–4, Himanka 1103005 
Opettaja avoin 
Raumankarin koulu kuvislk 136, 
Leipämäentie 8 
Ma 16.15–17.45 Kurssimaksu 91,00 € 
22.8.–5.12.2022, 9.1.–22.5.2023 
Kertoja 15 sl, 17 kl 
Kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 
7–15-vuotiaille. Tutustutaan erilai-
siin materiaaleihin, välineisiin. Piir-
tämistä, maalaamista ja muotoilua eri 
tekniikoilla. Oman kuvataiteellisen il-
maisun kehittämistä sekä kuvataiteen 
erilaisten tekniikoiden monipuolista 
kokeilua. Tutustutaan kuva-analyy-
siin omien ja muiden kuvien kaut-
ta sekä tutustutaan paikalliseen ja 
eri kulttuurien taiteeseen. Mukaan 
mahtuu uusi oppilaita. Mahdollises-
ti voidaan jakaa kahteen ikäryhmään. 
Lisäksi laskutetaan materiaalimaksu 
lukuvuodelta 25,00 €. 
 
Värikylpy 0–3-vuotiaille 1103009 
Maria Markkio 
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
La 10.00–11.00, La 11.00–11.30 
Kurssimaksu 10,00 € 
8.10.2022 
Kertoja 1 sl 
Värikylvyt ovat moniaistillisuuteen 
ja yhdessäoloon painottavia maa-
laushetkiä perheiden pienimmille 
vanhemman/vanhempien kanssa. 
Toiminta on lapsilähtöistä, alun 
leikkien lomasta siirrytään maalaus-
tilanteeseen. Työskentely tapahtuu 
lattialla. Maaleina käytetään turvalli-
sia ja pääasiassa syötäviä materiaaleja 
kuten marjoja, kiisseleitä ja erilaisia 
jauhoja. Yli 2 v. lapsille on myös toi-
nen erityyppinen tehtävä useimmiten 
pöytien päällä tai maalaustelineillä, 
joka aloitellaan 11.00 tienoolla. Lap-
sen ikä sekä mahdolliset allergiat on 
tärkeää kertoa etukäteen ohjaajalle. 
Vauvan olisi hyvä jaksaa vatsalla olles-
saan kannatella päätään, kun osallis-
tuu värikylpyyn. Pukeutuminen ren-
toihin, mielellään römppävaatteisiin 
ja vaihtovaatteet mukaan. Mukaan 
myös pyyhe peseytymistä varten. 
Kuivaihoisten lasten iho on hyvä pe-
rusrasvata ennen värikylpyjä. Tämä 
helpottaa pesutilannetta. Lisätietoja 
voi halutessaan kysyä ohjaajalta. 

Värikylpy 0–3-vuotiaille 1103010 
Maria Markkio 
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
La 10.00–11.00, La 11.00–11.30 

Kurssimaksu 10,00 € 
10.9.2022 
Kertoja 1 sl 
Värikylvyt ovat moniaistillisuuteen 
ja yhdessäoloon painottavia maa-
laushetkiä perheiden pienimmille 
vanhemman/vanhempien kanssa. 
Toiminta on lapsilähtöistä, alun 
leikkien lomasta siirrytään maalaus-
tilanteeseen. Työskentely tapahtuu 
lattialla. Maaleina käytetään turvalli-
sia ja pääasiassa syötäviä materiaaleja 
kuten marjoja, kiisseleitä ja erilaisia 
jauhoja. Yli 2 v. lapsille on myös toi-
nen erityyppinen tehtävä useimmiten 
pöytien päällä tai maalaustelineillä, 
joka aloitellaan 11.00 tienoolla. Lap-
sen ikä sekä mahdolliset allergiat on 
tärkeää kertoa etukäteen ohjaajalle. 
Vauvan olisi hyvä jaksaa vatsalla olles-
saan kannatella päätään, kun osallis-
tuu värikylpyyn. Pukeutuminen ren-
toihin, mielellään römppävaatteisiin 
ja vaihtovaatteet mukaan. Mukaan 
myös pyyhe peseytymistä varten. 
Kuivaihoisten lasten iho on hyvä pe-
rusrasvata ennen värikylpyjä. Tämä 
helpottaa pesutilannetta. Lisätietoja 
voi halutessaan kysyä ohjaajalta.

Taidekerho erityisryhmille 
Himanka 1103008 
Sanna Penttilä 
Kansalaisopisto, Himangan toimipiste, 
Kannuskyläntie 8 
To 12.30–14.00 
25.8.–24.11.2022, 19.1.–20.4.2023 
Kertoja 7 sl, 7 kl 
Tutustutaan omaan taiteelliseen il-
maisuun ja kehitetään sitä piirtämäl-
lä ja maalaamalla. Ilmoittautuminen 
ensimmäisellä kurssikerralla. Ei net-
ti-ilmoittautumista.

HIMANKA / MUSIIKKI

Bändikurssi nuoret 1001006 
Tomi Pentinpuro 
Raumankarin koulu musiikkilk 137, 
Leipämäentie 8 
Ti 17.00–18.00 Kurssimaksu 46,00 € 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Kurssilla soitetaan opiskelijoiden toi-
vomaa musiikkia. Kurssi sopii myös 
vasta-alkajille. 

Bändikurssi aikuiset 1001007 
Tomi Pentinpuro 
Raumankarin koulu musiikkilk 137, 
Leipämäentie 8 
Ti 18.15–19.45 Kurssimaksu 46,00 € 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Kurssilla soitetaan opiskelijoiden 
toivomaa musiikkia. Kurssi sopii jo 
soittokokemusta omaaville. 

Viulu- ja huilukoulu 1004009 
Krista Kairaneva 
Raumankarin koulu lk 206/207, Lei-
pämäentie 8 
Ma 13.45–18.30 Kurssimaksu 139,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Viulun- tai huilunsoiton opetusta 30 
min / krt. Tunneilla soitamme op-
pilaan tasolle soveltuvaa musiikkia 
genrerajoja rikkoen ja harjoittelemme 
instrumentin perustekniikkaa. Haluk-
kaille myös alttoviulun tai nokkahuilun 
opetusta. Oma instrumentti mukaan. 

Pianopiiri Himanka 1004010 
Marina Lukkarila 
Raumankarin koulu lk 206/207, 
Leipämäentie 8 
To 13.30–16.00 Kurssimaksu 61,00 € 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä opetusta 15min/kerta 
vasta-alkajille tai jatko-opetusta aiem-
min soittaneille. Sopii kaikenikäisille. 
Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat voivat 
ilmoittautua varasijalle. 

HUOM!
Kursseille ilmoittaudu-
taan netissä osoitteessa:
www.opistopalvelut.fi/
kalajoki/ tai puhelimitse 
numeroon 044 4691387



Pianokoulu aikuiset Himanka 
1004011 
Marina Lukkarila 
Raumankarin koulu lk 206/207, 
Leipämäentie 8 
To 16.00–19.30 Kurssimaksu 139,00 € 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Yksilöllistä opetusta 30 min/kerta. 
Harjoitellaan monipuolista ohjelmis-
toa opiskelijoiden toiveet ja soittota-
son huomioon ottaen. Kaksi paikkaa 
vapaana. Lisäksi voi ilmoittautua 
varasijalle. 

Pianokoulu Himanka maanantai 
1004012 
Marina Lukkarila 
Raumankarin koulu lk 116, 
Leipämäentie 6 
Ma 16.30–20.00 Kurssimaksu 139,00 € 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Yksilöllistä opetusta 30min / kerta. 
Harjoitellaan monipuolista ohjel-
mistoa opiskelijoiden toiveet ja soit-
totason huomioon ottaen. Sopii kai-
kenikäisille. Ryhmään mahtuu uusi 
oppilaita. 

Pianokoulu Himanka perjantai 
1004013 
Marina Lukkarila 
Raumankarin koulu lk 206/207, 
Leipämäentie 8 
Pe 13.30–16.00 Kurssimaksu 139,00 € 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–5.5.2023 
Kertoja 12 sl, 15 kl 
Yksilöllistä opetusta 30 min/kerta. 
Harjoitellaan monipuolista ohjelmis-
toa opiskelijoiden toiveet ja soitto-
tason huomioon ottaen. Sopii kai-
kenikäisille. Kaksi paikkaa vapaana. 
Lisäksi voi ilmoittautua varasijalle. 

HIMANKA / KIELET

Englannin kielen jatkokurssi, 
Himanka, Steppings Stones 3 
1203004 
Maritta Hakola 
Raumankarin koulu 131, 
Leipämäentie 8 
Ke 18.00–19.30 Kurssimaksu 49,00 € 
14.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Sopii kelle tahansa opiskelijalle, jolle 
englannin perusrakenteet ja sanasto 
ovat ennestään tuttuja. Opetus on 
keskustelukeskeistä. Oppikirja Step-
pings Stones 3 

Englannin keskustelukurssi 
Himanka, Steppings Stones 2 
1203008 
Maritta Hakola 
Raumankarin koulu 131, 
Leipämäentie 8 
Ke 16.30–18.00 Kurssimaksu 49,00 € 
14.9.–23.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssi sopii niille, joille englannin 
keskeisin peruskielioppi on tuttua, 
mutta jotka kaipaavat kannustusta 
puhumisen harjoitteluun. Oppikir-
jana Stepping Stones 2

HIMANKA / KÄDENTAIDOT

Hopeakorukurssi Himanka 
1147003 
Tiina Roukala 
Kansalaisopisto, Himangan toimipis-
te, Kannuskyläntie 8 
Pe 17.00–20.45, La 10.00–13.45 
Kurssimaksu 43,00 € 
23.9.–4.11.2022, 3.2.–25.3.2023 
Kertoja 4 sl, 4 kl 
Kurssilla voi tehdä hopeaketjuja, 
helmikoruja, lusikkakoruja ym. eri-
laisin tekniikoin. Kurssimaksu ei si-
sällä materiaalia. Kurssipäivät syk-
sy 7.-8.10, 18.–19.11. ja 10.–11.2., 
17.–18.2.

Posliininmaalaus Pahkala 1111003 
Maija-Leena Himanka 
Pahkalan koulu, Aapistie 15 
Ti 18.30–20.45 Kurssimaksu 69,00 € 
13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla opitaan perustekniikat ja 
niiden sovellukset. Maalataan käyt-
tö- ja koriste-esineitä omien ja valmii-
den mallien pohjalta. Kurssi sopii vas-
ta-alkajille ja pidempää harrastaneille. 
Posliininpolttomaksu 25 € laskute-
taan erikseen. 

Posliininmaalaus Himanka 
1111004 
Maija-Leena Himanka 
Kansalaisopisto, Himangan toimipis-
te, Kannuskyläntie 8 
To 18.30–20.45 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla opitaan perustekniikat ja 
niiden sovellukset. Maalataan käyt-
tö- ja koriste-esineitä omien ja valmii-
den mallien pohjalta. Kurssi sopii vas-
ta-alkajille ja pidempää harrastaneille. 
Posliininpolttomaksu 25 € laskute-
taan erikseen. 

HIMANKA /  
MUU KÄSITYÖ JA ASKARTELU

Himangan kankurit 1104003 
Tiina Roukala 
Kansalaisopisto, Himangan toimipis-
te, Kannuskyläntie 8 
Ti 16.00–18.15 Kurssimaksu 69,00 € 
13.9.–29.11.2022, 17.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja 
sisustustekstiilit. Kankaanrakentami-
sen teoriat, sanat ja sanonnat tulevat 
tutuiksi kankaan rakentamisen ja -ku-
tomisen yhteydessä. Töitä kudotaan 
omatoimisesti muuna aikana. Kurssi 
sopii kudonnasta kiinnostuneille. 

Pahkalan kutojat 1104004 
Tiina Roukala 
Pahkalan koulu, Aapistie 15 
To 17.15–19.30 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–1.12.2022, 19.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kudo kangaspuilla itsellesi käyttö- ja 
sisustustekstiilit. Kankaanrakentami-
sen teoriat, sanat ja sanonnat tulevat 
tutuiksi kankaan rakentamisen ja -ku-
tomisen yhteydessä. Töitä kudotaan 
omatoimisesti muuna aikana. Kurssi 
sopii kaikille kudonnasta kiinnostu-
neille- aloitteleville ja jo pitkään ku-
toneille.

Himangan käsityö-askartelu 
1145005 
Tiina Roukala 
Kansalaisopisto, Himangan toimipis-
te, Kannuskyläntie 8 
Ma 18.00–20.15 Kurssimaksu 41,00 € 
5.9.–21.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Kertoja 6 sl, 7 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin. Voit valmistaa myös 
keskeneräisiä töitäsi. Kurssi sopii kai-
kille kädentaidoista kiinnostuneille. 
Kokoonnumme maanantai-iltaisin. 
Ensimmäisellä kerralla suunnittelem-
me syyskauden ohjelmaa, ota käsityö 
mukaan. Kurssipäivät 5.9.,19.9.,3.10.,1
7.10.,7.11.,21.11. ja 16.1.,30.1.,13.2.,
27.2.,20.3.,3.4. ja poikkeuksellisesti 
ti 18.4. 

Pahkalan käsityö-askartelu 
1145006 
Tiina Roukala 
Pahkalan koulu, Aapistie 15 
Ma 18.00–20.15 Kurssimaksu 41,00 € 
12.9.–21.11.2022, 23.1.–17.4.2023 
Kertoja 6 sl, 6 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin. Voit myös valmistaa 

keskeneräisiä töitä. Ensimmäiselle 
kerralle käsityö mukaan, suunnit-
telemme syksyn töitä. Kurssi sopii 
kaikille kädentaidoista kiinnostu-
neille. Kurssipäivät 12.9.,26.9., 
10.10.,31.10.,14.11., 28.11. ja 23.1., 
6.2., 20.2., 13.3., 27.3. 17.4. ja poik-
keuksellisesti ke 19.4. 

Torvenkylän piiri 1145007 
Tiina Roukala 
Tiinan tupa, Alajoentie 1 
Ke 14.45–17.00 Kurssimaksu 69,00 € 
14.9.–30.11.2022, 18.1.–12.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Tule tekemään käsillä, oppimaan 
uusia asioita ja viettämään aikaa yh-
dessä. Kurssilla tehdään toiveiden 
mukaan käsitöitä ja askarteluita eri 
tekniikoin. Tervetuloa vierastupahan! 

Hillilän kudonta ja käsityö 1145008 
Tiina Roukala 
Arvola, Kannustie 860 
Ke 17.30–19.45 Kurssimaksu 69,00 € 
14.9.–30.11.2022, 18.1.–12.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
käsitöitä ja askarteluita eri tekniikoin. 
Kangaspuihin suunnitellaan ja laite-
taan yhdessä loimet, joita kudotaan 
omatoimisesti myös muuna aikana. 
Kankaankudonnan ohjausta siitä 
kiinnostuneille. Kurssi sopii kaikille 
kädentaidoista ja kankaankudonnasta 
kiinnostuneille. 

Havusta koristeeksi Himanka 
145025 
Tiina Roukala 
Kansalaisopisto, Himangan toimipis-
te, Kannuskyläntie 8 
Pe 17.00–20.45 Kurssimaksu 16,00 € 
4.11.2022 
Kertoja 1 sl 
Tule tekemään havukransseja ja/tai 
havupallot talven koristeiksi. Mukaan 
havuja, oksasakset, ohutta sidonta-
rautalankaa, sivuleikkurit, koristeita, 
palloon oasissientä ja katiskaverkkoa. 
Ohjaajalla mukana havuja ja tarvikkei-
ta, ei sisälly kurssimaksuun. 

HIMANKA /  
ENTISÖINTI JA VERHOILU

Entisöintikurssi Pahkala 1148002 
Esa Kinare 
Pahkalan koulu tekninen tila, 
Aapistie 15 
Ti 18.00–21.00 Kurssimaksu 81,00 € 
13.9.–22.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssilla on mahdollisuus entisöidä 
vanhoja huonekaluja ja tavaroita. 

HIMANKA / LIIKUNTA

 J RYHMÄLIIKUNTA

Muokkaus 8301008 
Niina Nivala 
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
Ke 17.00–18.00 Kurssimaksu 59,00 € 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Tehokas H.I.I.T. tyyppinen jumppa, 
jossa liikkeet tehdään aikaa vastaan. 
Vastuksena käytetään oman kehon 
painoa sekä ”mausteena” pienvälinei-
tä mm. kahvakuulat, kuminauhat, vil-
lasukat, puolapuut, penkit yms. Tunti 
sisältää hyppyjä, mutta hyppyihin löy-
tyy aina vaihtoehtoinen liike. 

Syvävenyttelyjumppa / 
kehonhuolto 8301010 
Niina Nivala 
Raumankarin koulu liikuntasali, Lei-
pämäentie 8 
Ke 18.00–19.00 Kurssimaksu 59,00 € 

14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Tunnin aluksi lämmitellään kehoa 
dynaamisilla liikkeillä. Sitten venytel-
lään koko keho läpi, usein pääpaino 
jossakin alueessa esim. niskahartia, 
jalat tms. Joskus tunnilla voi olla mu-
kana rollerit, skrapat tai tennispallot 
apuna jumien aukaisussa. 

Kuntonyrkkeily 8301012 
Taina Mustonen 
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
To 18.00–19.00 Kurssimaksu 59,00 € 
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kuntonyrkkeily on tehokasta toimin-
nallista harjoittelua lyöntejä, potkuja, 
väistöjä ja torjuntoja käyttäen. Tun-
tiin kuuluu lihaskunto- ja parihar-
joitukset. Peruskuntosi kasvaa, saat 
apua hartia- ja niskajumeihin, iloista 
mieltä ja poistat stressiä. Ryhmä so-
pii uusille harrastajille, joilla ei välttä-
mättä ole aikaisempaa lajikokemus-
ta. Harjoitukset perustuvat ohjaajan 
neuvomiin lyöntisarjoihin. Mukaan 
harjoituksiin tarvitset sisäjalkineet, 
treenihousut, topin/t-paidan, vesi-
pullon, pyyhkeen ja nyrkkeilyhanskat 
(mahd. hankkia ohjaajan kautta). 

 J JOOGA/PILATES

Joogaa ihan kaikille 8304001 
Miia Mattila  
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
Su 14.30–15.45 Kurssimaksu 66,00 € 
11.9.–27.11.2022, 8.1.–2.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Tällä kurssilla tehdään vaihtelevia, 
lempeitä ja välillä hieman voimak-
kaampiakin, kehoa vahvistavia ja 
hoitavia liikkeitä. Joogaan voit tulla 
ilman aikaisempaa joogakokemusta, 
sillä harjoitus muokkautuu jokaisel-
le sopivaksi erilaisten variaatioiden 
kautta. Kurssilla tehdään myös erilai-
sia hengitys- ja rentoutumisharjoituk-
sia. Ota mukaasi oma alusta ja viltti 
lopun rentoutumista varten. 

Yin jooga Himanka 8304009 
Miia Mattila  
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
Su 16.00–17.15 Kurssimaksu 21,00 € 
11.9.–16.10.2022 
Kertoja 6 sl 
Yin jooga on hidas, passiivinen ja 
meditatiivinen harjoitus. Asennot 
tehdään pääosin istuen tai maaten 
ja niissä viivytään useita minuutteja. 
Yin joogan asennot vaikuttavat ke-
hon syvempiin osiin, sidekudoksiin, 
jänteisiin, niveliin ja jopa luihin saak-
ka. Pukeudu lämpimään joustavaan 
asuun ja ota mukaasi oma alusta, peit-
to, tyyny ja vesipullo. 

Asahi Health 8304013 
Maria Markkio 
Raumankarin koulu liikuntasali, 
Leipämäentie 8 
Ma 18.00–19.30 Kurssimaksu 70,00 € 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–27.3.2023 
Kertoja 10 sl, 11 kl 
Asahi Health yhdistää idän ja lännen 
terveysliikunnan perinteitä helposti 
omaksuttavina virtaavina ja pehmei-
nä liikesarjoina. Harjoitukset tehdään 
yleensä seisoen sukkasillaan, tossuilla 
tai paljain jaloin omaa kehoa kuunnel-
len ja kunnioittaen. Asahi soveltuu 
lähes kaikille, myös raskaana oleville. 
Sillä on monia positiivisia vaikutuk-
sia, mm. kunnon kohentaminen, liik-
kuvuuden ja tasapainon ylläpito tai 
parantuminen, keskittymisen ja ke-
homielen vahvistaminen, hengityk-
sen vahvistuminen, virkistyminen... 
Asahi-osion lisäksi tehdään myös 
kevyttä lihashuoltoa ja vetreyttäviä 
venytyksiä sekä pidämme loppuren-



toutuksen yleensä jumppamatolla. 
Mukaan juomapullo, jumppamatto, 
peitto ja tyyny. 

PhysioPilates Himanka 8304014 
Piia Härkönen 
Raumankarin koulu liikuntasali,  
Leipämäentie 8 
Ke 19.00–20.00 Kurssimaksu 66,00 € 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Harjoitellaan kehon hallintaa/tasa-
painoa-, liikkuvuutta- ja voimantuot-
toa. Yliaktiiviset lihakset rentoutu-
vat ja keskivartalon ryhtiä tukevat 
lihakset vahvistuvat. PhysioPila-
teksen tehokkuus perustuu kuu-
teen periaatteeseen: keskittyminen, 
kehon keskustan käyttö, kontrolli, 
tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu 
hengittäminen Harjoitellaan erilais-
ten pienvälineiden avulla: pallo, käsi-
painot, kuminauha ja rengas. Tunnit 
alkavat alkeista.

KALAJOKI, MUUT KYLÄT / 
MUSIIKKI

Pianopiiri Rautio 1004007 
Marina Lukkarila 
Raution koulu (ent. Pöllän koulu, 
Löttäläntie 181 
Ti 13.00–16.00 Kurssimaksu 66,00 € 
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä opetusta 15min/kerta vas-
ta-alkajille tai jatko-opetusta aiemmin 
soittaneille. Ryhmässä on tilaa uusille 
opiskelijoille. 

Pianopiiri Kärkinen 1004018 
Marina Lukkarila 
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8 
Pe 16.30–18.30 Kurssimaksu 61,00 € 
9.9.–25.11.2022, 13.1.–21.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/
kerta vasta-alkajille tai jatko-opetusta 
aiemmin soittaneille. Kurssi tarkoi-
tettu kaikenikäisille. Ryhmä täynnä. 
Uudet oppilaat voivat ilmoittautua 
varasijalle. 

Pianopiiri Tynkä 1004019 
Minna-Liisa Kaattari 
Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33 
To 13.30–15.45 Kurssimaksu 61,00 € 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 13 kl 
Yksilöllistä piano-opetusta 15 min/
kerta. Ryhmä täynnä. Uudet oppilaat 
voivat ilmoittautua varasijalle. Opet-
taja ilmoittaa soittoajan.

KALAJOKI, MUUT KYLÄT /
TAITO- JA TAIDEAINEET

Vasankarin käsityöpaja 1145003 
Tiina Roukala 
Vasankarin ns. talo, Hirsikarintie 2 
Ma 12.15–14.30 Kurssimaksu 69,00 € 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin. Kurssi sopii kaikille 
kädentaidoista kiinnostuneille. En-
simmäisellä kerralla suunnittelem-
me syksyn töitä, ota oma käsityö 
mukaan. 

Mehtäkylän käsityöpaja 1145004 
Tiina Roukala 
Mehtäkylän vanha kauppa, 
Yppärintie 7 
Ma 14.45–17.00 Kurssimaksu 69,00 € 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin. Ensimmäisellä kerralla 
suunnitellaan yhdessä syksyn ohjel-

maa, käsityö mukaan. Kurssi sopii 
kaikille kädentaidoista kiinnostuneil-
le. Kurssilla on käytettävissä kahdet 
kangaspuut. Suunnittelemme ja lai-
tamme loimen puihin. Kutominen 
tapahtuu myös muuna aikana. 

Raution käsityöpaja 1145009 
Tiina Roukala 
Raution entinen koulu, Rautiotie 1513 
To 14.30–16.45 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–1.12.2022, 19.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askarteluita 
eri tekniikoin sekä valmistetaan luon-
non- ja kierrätysmateriaaleista erilai-
sia töitä. Käytössä myös kangaspuita. 
Kurssilla suunnitellaan ja laitetaan 
loimet puihin yhdessä ja kutominen 
pääasiassa muuna aikana. Ensimmäi-
sellä kerralla käsityöt mukaan, suun-
nittelemme syksyn tekemisiä. 

Kärkisen käsityöpaja 1145010 
Tiina Roukala 
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8 
To 12.00–14.15 Kurssimaksu 69,00 € 
15.9.–1.12.2022, 19.1.–20.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Kurssilla tehdään toiveiden mukaan 
monenlaisia käsitöitä ja askartelui-
ta eri tekniikoin sekä valmistetaan 
luonnon- ja kierrätysmateriaaleista 
erilaisia töitä. Myös kangaspuita on 
käytettävissä. Yhdessä suunnitte-
lemme, luomme ja laitamme loimet 
kangaspuihin. Kutominen tapahtuu 
myös muuna aikana. Kurssi sopii kai-
kille kädentaidoista kiinnostuneille.
 
Havusta koristeeksi Tynkä 145024 
Tiina Roukala 
Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33 
Pe 17.00–20.45 Kurssimaksu 16,00 € 
18.11.2022 
Kertoja 1.00 sl 
Tule tekemään havukransseja ja/tai 
havupallot talven koristeiksi. Mukaan 
havuja, oksasakset, ohutta sidonta-
rautalankaa, sivuleikkurit, koristeita, 
palloon oasissientä ja katiskaverkkoa. 
Ohjaajalla mukana havuja ja tarvikkei-
ta, ei sisälly kurssimaksuun.

Värjätään syksyn kasveilla 1145032 
Tiina Roukala 
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.00, Su 
10.00–16.00 Kurssimaksu 39,00 € 
16.–18.9.2022 
Kertoja 3 sl 
Tule värjäämään ihanat villalangat 
syksyn kasveilla ja sienillä. Opetta-
ja lähettää Ilmoittautuneille sähkö-
postia tarvikkeista. Kurssipäivät pe 
16.9. klo 17–20, la 17.9. klo 10–16 ja 
su 18.9. klo 10–16.

 J ENTISÖINTI JA VERHOILU 

Entisöintikurssi Kärkinen 1148001 
Esa Kinare 
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8 
Ma 18.00–21.00 Kurssimaksu 81,00 € 
12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kertoja 10 sl, 12 kl 
Kurssilla on mahdollisuus entisöidä 
pienempiä ja isompia huonekaluja. 

KALAJOKI, MUUT KYLÄT / 
LIIKUNTA
Naisten kuntojumppa Tynkä 
8301004 
Jaana Liias 
Tyngän aluekoulu liikuntasali, 
Tilvistie 33 
To 18.30–19.30 Kurssimaksu 59,00 € 
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Reipasta liikuntaa musiikin tahtiin, 
helpot askelsarjat, lihaskunto-osuus 
ja lopuksi venytykset. Mukaan oma 
alusta. 

Miesten kuntojumppa Tynkä 
8301006 
Jaana Liias 
Tyngän aluekoulu liikuntasali, 
Tilvistie 33 
To 19.45–20.30 Kurssimaksu 46,00 € 
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Kertoja 11 sl, 12 kl 
Lämmittelyosio, lihaskunto-osuus ja 
lopuksi venyttelyt. 

LYHYTKURSSIT / KEVÄT

Akvarellimaalauskurssi 1, kevät 
1103020 
Tiina Mäki-Petäjä 
Merenojan yhtenäiskoulu kuvataide-
luokka, Pohjankyläntie 6 
La 10.00–14.00 Kurssimaksu 36,00 € 
21.1.–15.4.2023 
Kertoja 4 kl 
Opetellaan maalaamaan akvarelli-
maaleilla eri tekniikoita käyttäen. 
Tarvitset mukaan akvarellipaperia 
(200–300 g), akvarellimaalit, pens-
seleitä, vesikupin, talouspaperia, 
sumutinpullo sekä maalarinteippiä. 
Kurssipäivät 21.1., 18.2., 18.3., 15.4.

Dynaaminen jooga Kalajoki 
8304005 
Miia Mattila  
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Su 12.30–13.45 Kurssimaksu 21,00 € 
8.1.–26.2.2023 
Kertoja 6 kl 
Dynaaminen jooga on aktiivisempi 
ja voimakkaampi kuin perinteinen 
hathajooga. Kurssilla tehdään erilai-
sia aurinkotervehdyksiä sekä moni-
puolisia kehoa vahvistavia liikesarjoja 
hieman syvempää hengitystä apuna 
käyttäen. Kurssi sopii niille, jotka 
kaipaavat enemmän haastetta har-
joituksensa. 

Hyvinvointia joogasta 8304010 
Miia Mattila  
Marttilantien päiväkodin sali, 
Marttilantie 6 
Su 12.30–13.45 Kurssimaksu 21,00 € 
12.3.–2.4.2023 
Kertoja 4.00 kl 
Milloin viimeksi pysähdyt kuunte-
lemaan mitä kehosi sinulle kertoo 
ja miltä hengityksesi tuntuu? Tällä 
kurssilla opit rauhallisten jooga- ja 
hengitysharjoitusten avulla löytä-
mään uusia tapoja rentoutua ja pitää 
huolta itsestäsi. Samalla kehosi vah-
vistuu ja voi hyvin. Pukeudu läm-
pimään ja joustavaan asuun ja ota 
mukaasi oma alusta, peitto ja tyyny.

Kasvivärjäyskurssi 1145034 
Tiina Roukala 
Kärkisen ent. koulu, Kärkisjoentie 8 
Pe 17.00–20.45, La 9.15–16.00, Su 
10.00–14.30 Kurssimaksu 39,00 € 
9.–11.6.2023 
Kertoja 3.00 kl 
Tule värjäämään itsellesi ihanat vil-
lalangat alkukesän kasveilla. Perjan-
taina perehdymme värjäysprosessiin 
ja värjäyskasveihin, päätämme loput 
kerättävät kasvit, vyyhteämme lanko-
ja ja laitamme ulkotulisijat valmiiksi 
sekä ensimmäiset langat puretuk-
seen. Lauantaina puretamme lankoja 
ja keitämme kasveista värit irti. Lau-
antaina ja sunnuntaina värjäämme. 
Opettaja lähettää ilmoittautuneille 
sähköpostia tarvikkeista. Kokoon-
tumispäivät 9.6. klo 17.00–20.45, 
10.6. klo 9.15–16.00 ja 11.6. klo 
10.00–14.30. 

Pellavamekot 1145019 
Marika Saarela 
Jedu (Artema) ompeluluokka, 
Opintie 1 
Ke 17.00–20.00 Kurssimaksu 38,00 € 
12.–26.4.2023 
Kertoja 3.00 kl 

Pellavamekon tai liivihameen ompelu 
omilla mitoilla valmiin kaavan avul-
la kuositellen. Käytössäsi on Jedun 
tasokas ompeluluokka laitteineen. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. 
Saat kurssikirjeen sähköpostiin en-
nen kurssia. 

Puistojooga Kalajoki 8304012 
Miia Mattila  
Jokirannan puisto, Kalajoentie 5 
Ti 16.45–17.30 Kurssimaksu 21,00 € 
6.–26.6.2023 
Kertoja 4.00 kl 
Puistossa tehdään helppoja, kaikille 
sopivia joogaharjoituksia. Tule koke-
maan joogan raikkaassa ulkoilmassa. 
Pukeudu lämpimästi, säähän sopi-
vaan asuun ja ota jokin alusta mu-
kaasi.

Risusta/pajusta puutarhan 
koristeeksi Himanka 145022 
Tiina Roukala 
Kansalaisopisto, Himangan 
toimipiste, Kannuskyläntie 8 
La 10.00–14.30 Kurssimaksu 19,00 € 
1.4.2023 
Kertoja 1 kl 
Mukaan koivun risuja, pajuja (pitkiä 
ja oksattomia), oksasakset, sidonta-
rautalankaa, sivuleikkurit sekä styro-
ksia n. 50 x 50 cm. Ohjaajalla mukana 
risuja ja tarvikkeita, eivät sisälly kurs-
simaksuun. 

Risusta/pajusta puutarhan 
koristeeksi Kalajoki 145023 
Tiina Roukala 
Nuorisotalo Alex, Etelänkyläntie 42 
La 10.00–14.30 Kurssimaksu 19,00 € 
15.4.2023 
Kertoja 1.00 kl 
Mukaan koivun risuja, pajuja (pitkiä 
ja oksattomia), oksasakset, sidonta-
rautalankaa, sivuleikkurit sekä styro-
ksia n. 50 x 50 cm. Ohjaajalla mukana 
risuja ja tarvikkeita, eivät sisälly kurs-
simaksuun.
 
Villiyrtit 7103005 
Annika Rahkonen 
Merenojan yhtenäiskoulu kotitalous-
luokka, Pohjankyläntie 6 
Ma 17.00–20.00, Ti 17.00–20.00, Ke 
17.00–20.00 Kurssimaksu 31,00 € 
29.–31.5.2023 
Kertoja 3.00 kl 
Opimme tuntemaan kurssilla esiin 
tulevat kasvit ja niiden näköislajit teo-
riassa ja käytännössä. Tutustumme 
kasvien sisältämiin ravintoaineisiin ja 
vitamiineihin, käsittelyyn ja käyttöön 
ruoanvalmistuksessa ja hyvinvoin-
nissa sekä mahdollisiin rajoituksiin. 
Toisena iltana käymme maastossa ja 
kertaamme oppimaamme. Säänmu-
kainen maastovarustus sekä oma kas-
vio, mikäli sellainen on. Kolmantena 
iltana valmistamme villiyrttituotteen. 
Ensimmäisenä iltana kerrotaan mitä 
kaikkea tarvitset yrttituotteen valmis-
tusta varten. Varaa mukaan 
muistiinpanovälineet.



• kurssilaisille ilmoitetaan kursseihin liittyvistä asioista ensi-
sijaisesti sähköpostitse

• kurssien alkamisesta ilmoitetaan osallistujille ainoastaan 
lyhytkurssien osalta. Kurssin peruuntumisesta tulee ilmoit-
tautuneelle viesti

• mahdollisista uusista kursseista kerrotaan Kalajoen kaupun-
gin Facebookissa sekä kaupungin verkkosivuilla kalajoki.fi

 • mikäli keskeytät kurssin, ilmoita siitä kansalaisopiston toi-
mistolle

Tiedottaminen

• osallistu tunneille vain terveenä
• huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
• noudata myös muita tartunnantorjuntatoimia 
 oman harkintasi mukaan

Opiskele turvallisesti!




