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LAUKAAN KANSALAISOPISTON KEVÄÄN 2022
KURSSITARJONTA
Kevätlukukauden kursseille ilmoittautuminen on käynnistynyt. Lisää tietoa kursseista löydät
oheisesta esitteestä.
Kevätlukukauden opetus käynnistyy ma 10.1.2022
ILMOITTAUTUMINEN
• Verkossa osoitteessa www.opistopalvelut.fi/laukaa tai
• Puhelimitse 014 267 5761
Kurssien sisältöön, maksuihin, peruutusehtoihin ja mahdollisiin muutoksiin kannattaa
perehtyä jo ennen ilmoittautumista. Opintoneuvontaa on saatavilla aineen
vastuuopettajalta. Kursseille ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti 1-2 viikkoa ennen
kurssin alkamista. Tämän jälkeen vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella toimistosta.
Kaikille syksyllä alkaneille koko lukuvuoden kursseille, joilla on tilaa, voi ilmoittautua
verkossa 14.1.2022 saakka ja sen jälkeen ainoastaan puhelimitse p. 014 267 5761.
Verkkosivuilta löytyvät myös tarkemmat kurssitiedot ja kevätkauden hinnat.

YHTEYSTIEDOT
kansalaisopisto@laukaa.fi
www.laukaa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/laukaankansalaisopisto

Toimisto: Laukaan kunnanvirasto, Väistötila, 2.krs, Laukaantie 14
P. 014 2675 761
Avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00
Laukaan kunnanviraston sulkuaikana (20.12.2021-7.1.2022) toimisto palvelee 20.23.12 ja 3.1. alkaen.
OPETUSPAIKAT
Opistotalo Sararanta: Sarakuja 6, 41340 Laukaa
Koulujen opetustilat ja muut toimipaikat
HENKILÖKUNTA
etunimi.sukunimi@laukaa.fi
rehtori Marjut Penttinen p. 050 597 0960
toimistosihteeri Eija Voutilainen p. 014 2675 761 / 050 315 3503
musiikinopettaja Anu Kauppinen p. 040 765 0486
taito- ja taideaineet Reetta Hirsimäki p. 040 765 0492
liikunnan ja tanssin suunnittelija Maija-Leena Ström p. 040 183 3456
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Huomioita koronavirukseen varautumisesta
•

•
•
•

•

•

Laukaan kansalaisopisto suosittelee kasvomaskien käyttöä. Maskisuositus koskee
kaikkia yli 12-vuotiaita ja maskia suositellaan käyttämään tilanteissa, joissa turvavälin
pitäminen ei ole koko ajan mahdollista. Opiskelijat vastaavat itse maskien
hankinnasta.
Huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Monissa opetusluokissa on käsienpesumahdollisuus tai kädet voi pestä wc-tiloissa.
Kursseille voi osallistua ainoastaan terveenä. Mikäli tunnet flunssan oireita, jätäthän kurssikerran väliin.
Liikuntakurssit: Huomioi hyvä hygienia ja turvavälit myös liikunta- ja pukutiloissa.
Suosittelemme pukemaan mahdollisuuksien mukaan jumppavaatteet päälle valmiiksi
jo kotona ja ottamaan oman alustan mukaan.
Lukuvuoden 2021-2022 kurssit toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena.
Mahdollisten koronarajoitusten astuessa voimaan kurssitarjontaan ja kurssien
toteutumiseen voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan erikseen. Jos lähiopetus
joudutaan keskeyttämään, opetus siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen.
Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena.
Kansalaisopisto noudattaa aina voimassa olevia koronarajoituksia ja tiedottaa opiskelijoita rajoitusten aiheuttamista muutoksista. Ajankohtaiset tiedot löytyvät Laukaan kunnan www-sivuilta www.laukaa.fi/korona
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Kansalaisopiston lyhytkurssit ja luennot kevätlukukaudella 2021
MUSIIKKI
Musiikin yksilöopetus
Musiikin yksilöopetukseen ilmoittaudutaan "1101100 Ilmoittautuminen musiikin
yksilöopetukseen, kevät" -kurssin kautta. Uudet ilmoittautujat saavat varasijan. Järjestämme
paikkoja opetukseen mahdollisuuksien mukaan ja ilmoitamme niistä hakijoille joulukuun
aikana.

KUVATAIDE JA MUOTOILU
110305 Öljyvärimaalaus (kevät)
Ti 15.00–20.00, Ke 15.00–20.00, To 15.00–20.00, Ma 15.00–20.00 Kansalaisopisto Sararanta,
Taitola, Sarakuja 6
25.–28.4.2022, 24 oppituntia
Raija Luoma
Kurssimaksu 39,00 €
Tiesitkö, että ensimmäiset öljyvärimaalaukset tehtiin noin 800 vuotta sitten? Edelleen se on
yksi arvostetuimmista taidemuodoista. Öljyvärimaalauskurssi on tarkoitettu vasta-alkajille
tai kauemmin maalanneille. Ota mukaasi värit, maalauspohja, siveltimet ja pellavaöljy sekä
hajuton tärpätti. Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2022.
110316 Ikonimaalauskurssi (kevät)
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
22.1.–6.2.2022, 24 oppituntia
Raija Luoma
Kurssimaksu 39,00 €
Haluatko rauhoittua maalaamaan, kokeilla muna-temperamaalausta? Ikonimaalaus kehittyi
taidemuodoksi Bysantin aikana ja siitä tuli pyhää taidetta. Kurssilla saat käyttää omaa
luovuutta, mutta silti sinun on maalattava satoja vuosia vanhojen sääntöjen mukaan. Opit
ikonin esipiirustusta ja maalausta. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aikaisemmin
maalanneille. Kokoontumiskerrat: la-su 22.-23.1.ja 5.-6.2.2022. Ilmoittautuminen päättyy
12.1.2022
110330 Keramiikka (torstai) UUSI KURSSI!
To 17.30–20.00 Kansalaisopisto Sararanta, KE-LA, Sarakuja 6
13.1.–7.4.2022, 36 oppituntia
Minna Huusko
Kurssimaksu 56,00 €
Voit valmistaa kurssilla kotiin tai puutarhaan ruukkuja, lyhtyjä, astioita ja veistoksia valintasi
mukaan. Kurssilla opettelet saventyöstön perustekniikat, harjoittelet erilaisia
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koristelumenetelmiä sekä lasittamista. Kurssi sopii kaikille muotoilusta kiinnostuneille.
Suunnittelemme ensimmäisellä kerralla työskentelyä ja teemme materiaalitilauksen.
Keramiikan polttomaksu 8 €/lukukausi sisältyy kurssin hintaan. Ilmoittautuminen päättyy
3.1.2022
110333 Savimuotoilun alkeet tutuksi (kevät)
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00, La 10.00–13.15 Kansalaisopisto Sararanta, KE-LA, Sarakuja
6
26.3.–9.4.2022, 16 oppituntia
Minna Huusko
Kurssimaksu 29,00 €
Kurssilla tutustut saven eri käsinrakennustekniikoihin ja saat ohjausta oman työskentelyn
suunnitteluun. Tällä kurssilla voit valmistaa savesta omien tavoitteiden mukaisia töitä, esim.
koruja, ikioman kahvikupin tai vaikkapa puutarhaan pienoisveistoksen. Työt toteutetaan
viikonlopun aikana, jonka jälkeen ne raakapoltetaan. Viimeisellä kerralla tutustutaan eri
lasittamismenetelmiin ja lasitetaan työt, tämän jälkeen ne poltetaan. Valmiiden töiden
hakupäivä sovitaan. Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja niille, jotka hakevat lisävarmuutta
keramiikan tekoon. Kurssihintaan kuuluu polttomaksu 2 €. Materiaalit, savet ja lasitteet,
maksetaan opettajalle käytettyjen määrien mukaan.
Tutustu keramiikkakurssin näyttelyvideoon https://youtu.be/855MtavA-3M
Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2022
110343 Lasityöt kevät (ilta) UUSI KURSSI!
Ma 17.30–20.00 Kansalaisopisto Sararanta, KE-LA, Sarakuja 6
10.1.–4.4.2022, 36 oppituntia
Katja Rauhamäki
Kurssimaksu 56,00 €
Kurssilla voit toteuttaa lasitöitä haluamallasi tekniikalla ja tavalla. Opiston
lasinsulatusuuneissa syntyy monipuolisesti käyttö- ja koriste-esineitä kuten lautasia,
valaisimia, koristeita, koruja ja monia sisustusesineitä. Lasin kylmätyöstötekniikoilla voidaan
valmistaa helposti erilaisia töitä kierrätyslasia hyödyntäen ja yhdistää niihin vaikkapa
valokuvia. Kaikkia tarvikkeita voi ostaa opettajalta. Lasitöiden polttomaksu 8 € sisältyy
kurssihintaan. Tutustu kurssiemme verkkonäyttelyvideoon Lasityöt
https://youtu.be/IjTeID6LOjw Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022
110352 Valomaalauskurssi nuorille UUSI KURSSI!
Su 16.00–18.30, La 16.00–18.30 Sydän-Laukaan koulu, lka A11, Saralinnantie 3
5.–6.2.2022, 6 oppituntia
Keijo Penttinen
Kurssimaksu 11,00 €
Yhdistä liike ja pimeässä hohtava valo yllätyksellisesti valokuvaan. Viikonloppukurssilla opit
valomaalauksen perusteita ideoiden ja kokeillen pienellä porukalla reilussa meiningissä. Jos
4

sinulla on oma digijärjestelmäkamera, niin ota mukaan. Kuvaaminen omalla kännykällä on
mahdollista. Kurssi on suunnattu noin 12-16-vuotiaille. Ilmoittautuminen päättyy 25.1.2022
110354 Luontokuvauksen jatkokurssi
Ke 17.30–20.00 Sydän-Laukaa/Lukio, lka B12, Saralinnantie 3
19.1.–13.4.2022, 36 oppituntia
Keijo Penttinen
Kurssimaksu 48,00 €
Haluatko oppia lisää luontokuvauksesta ja saada ottamistasi valokuvista parempia?
Luontokuvauksen jatkokurssilla opit uusia taitoja luonnon kuvauksesta ja saat hyviä vinkkejä
kevään ja kesän kuvauksiin. Kurssilla käymme läpi muun muassa lähi- ja maisemakuvausta,
lintukuvausta sekä kuvankäsittelyä. Teemme myös kuvausretkiä kevään edetessä
lähiluontoon. Katselemme kurssin aikana opiskelijoiden ottamia valokuvia ja analysoimme
niitä hyvässä hengessä. Kurssi sopii myös vähän valokuvausta harrastaneille.
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2022

KÄSITYÖ
110408 Sido oma persoonallinen kirja (kevät) UUSI KURSSI!
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
15.–16.1.2022, 14 oppituntia
Tomi Lappalainen
Kurssimaksu 27,00 €
Kurssilla opit sitomaan kirjoja perinteiseen länsimaiseen tyyliin. Voit tehdä toiveittesi
mukaisen tyhjän kirjan mihin käyttöön tahansa, vaikka lahjaksi. Vaihtoehtoisesti voit sitoa
esimerkiksi lehtivuosikerran tai vanhan kirjan uusiin kansiin. Opit käyttämään kirjansidonnan
työvälineitä ja materiaaleja. Tutustut erilaisiin tapoihin yhdistellä materiaaleja kirjojen
kansiin, voit käyttää niissä esimerkiksi omatekoista paperia tai kangasta. Opettaja tuo
tarvittavia työvälineitä lainattavaksi ja materiaaleja ostettavaksi (noin 10 € per kirja). Saat
infokirjeen sähköpostilla viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022
110411 Kehrää raakavillaa langaksi
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
23.–24.4.2022, 12 oppituntia
Teija Saastamoinen
Kurssimaksu 27,00 €
Kehruukurssilla tutustut kotoisten maatiaislampaidemme villaan, käsittelet villaa
karstaamalla, opit kehräämään rukilla. Opit myös, miten lanka kerrataan kaksi- ja
kolmisäikeiseksi. Voit tuoda mukanasi kurssille oman rukin, karstat ja villoja. Saat
opastuksen rukin langoitukseen ja katsotaan yhdessä, toimiiko se. Kurssilla on käytössäsi
muutama rukki, käsikarstoja ja karstamylly. Kehrättävää villaa voit ostaa opettajalta.
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2022
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110426 Luonnonvärejä villalankoihin (kevät) UUSI KURSSI!
Pe 18.00–20.30, La 10.00–16.00 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
13.–14.5.2022, 11 oppituntia
Reetta Hirsimäki
Kurssimaksu 19,00 €
Valmistaudu kesään ja opi, kuinka helposti voit tallentaa luonnon väriantia villalankoihin.
Kurssilla saat tietoa värikasveista ja värjäävistä kasvinosista, sekä niiden keräämisestä ja
säilyttämisestä. Värjäät pieniä lankaeriä, jolloin saat hyvän tuntuman kiinnostavaan
kesäharrastukseen. Ilmoittautuneille lähetetään infokirje sähköpostissa ennen kurssia.
Puretusaineiden käytöstä opiskelija maksaa kulutuksen mukaan, noin 4 €.
Ilmoittautuminen päättyy 29.4.2022
110432 Kuvioi oma tarjotin (lapsi-aikuinen)
La 10.00–14.15 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
12.3.2022, 5 oppituntia
Reetta Hirsimäki
Kurssimaksu 11,00 €
Tule yhdessä lapsen kanssa värikkääseen työpajaan! Kurssilla voitte kuvioida hauskoilla
menetelmillä kangasta maalaten ja painaen. Valmis kangas lähetetään teollisesti
laminoitavaksi persoonalliseksi vaneritarjottimeksi. Lapsi-aikuinen-työpari voi valmistaa
kurssin aikana 1-2 tarjotinta. Tarvikemaksu postikuluineen peritään valitun mallin mukaan,
16-25 € ensimmäisestä tarjottimesta ja seuraavat ilman postikuluja. Kurssille kannattaa
ottaa mukaan suojavaatteet, sisäkengät ja eväät. Tutustu keväisen Kuvioi oma tarjotin videoon https://youtu.be/KdfhUCehAL4 Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2022
110442 Ompelua omaan tahtiin
Ke 17.30–20.45 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
19.1.–23.3.2022, 36 oppituntia
Reetta Hirsimäki
Kurssimaksu 48,00 €
Tule päivittämään ompelutaitojasi rauhallisesti edeten. Kurssilla voit valmistaa helppoja
vaatteita ja sisustustekstiilejä. Saat opastusta vaatteen mallin suunnittelussa ja sopivien
materiaalien hankinnassa. Kaavojen piirtämiseen voit hyödyntää käsityölehtien
valmiskaavoja. Kertaat ompelun tekniikkaa ja perusniksejä. Käytössäsi on Sararannan
ompelukoneet ja saumurit, voit tuoda mukanasi myös oman koneen. Ota kurssille mukaan
muistiinpanovälineet, sakset, nuppineulat, silmäneula, mittanauha ja sisäkengät. Kurssi sopii
myös sinulle, joka olet käyttänyt ompelukonetta vain vähän. Ilmoittautuminen päättyy
10.1.2022
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110448 Verhoilukurssi, ajoneuvot ja huonekalut (kevät) UUSI KURSSI!
La 10.00–15.00, Ma 17.30–19.00, Su 10.00–15.00 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola,
Sarakuja 6
21.2.–10.4.2022, 32 oppituntia
Teija Ässämäki
Kurssimaksu 51,00 € enintään 8 osallistujaa
Keväisellä kurssilla opit verhoilemaan pienhuonekaluja tai veneen, auton, mopon tai
moottorikelkan penkit….etkä edes tarvitse aiempaa kokemusta! Ota itse työ mukaan tai
vähintään valokuva työstä ensimmäiselle info-kerralle 21.2. klo 17.30-19.
Kokoontumisviikonloput: kevät:12.-13.3., 26.-27.3., 10.4. Kurssihintaan sisältyy
tarvikemaksua niiteistä ja nauloista 3 €. Tervetuloa verhoiluryhmään luomaan ihmeitä!
Tutustu verhoilukurssin näyttelyvideoon https://youtu.be/VZ1tJfzNGtM
Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2022
110465 Seitsemän veljeksen puukko (kevät) UUSI KURSSI!
Pe 18.00–21.15, Su 9.00–15.45, La 9.00–15.45 Vattipaja, Rokkakankaantie 3
21.–30.1.2022, 40 oppituntia
Taisto Kuortti
Kurssimaksu 83,00 €
Tule valmistamaan historiallinen puukko, jonka esikuva on löydetty läheltä Aleksis Kiven
asuinpaikkaa. Puukon suunnitteli sotien jälkeen taiteilija Teuvo-Pentti Pakkala. Kurssilla
käytetään mallina alkuperäistä seppä Kalle Seppälän valmistamaa puukkoa. Tarvikemaksu
on 50 €. Se maksetaan opettajalle kurssin alussa. Opettajana toimii NTM Taisto Kuortti.
Kokoontuminen: pe-su 21-23.1 ja 28-30.1 2022. Ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022
110486 Muotoiloa-ryhmä (7–10 v.) UUSI KURSSI!
To 16.30–17.50 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
27.1.–7.4.2022, 18 oppituntia
Reetta Hirsimäki
Kurssimaksu 32,00 €
Hei sinä 7 - 10 -vuotias, innostu käsityöstä ja kuvataiteesta! Tule uuteen harrastusryhmään
piirtämään, maalaamaan, kuvioimaan, punomaan, muovailemaan ja rakentelemaan. Saat
kokeilla erilaisia luovia työtapoja ja tutustua erilaisiin materiaaleihin. Kurssimaksu keväälle:
10 kokoontumiskertaa 32 € ja tarvikemaksu 25 €, sisaralennus 10 € / lukukausi. Kurssi
valmentaa taiteen perusopetuksen opintoihin. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan 13.1.
mennessä! Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022
110496 Inspis-ryhmä
To 10.00–14.00 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
3.2.–5.5.2022, 65 oppituntia
Reetta Hirsimäki
Kädentaitoryhmässä valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erityisesti kierrätysmateriaaleja
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hyödyntäen. Osallistujat voivat itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Työskentelyssä korostuu
luovuus ja uusien taitojen oppiminen. Kokoontumisien tarkoituksena on tarjota mielekästä
tekemistä sekä lisätä osallistujien hyvinvointia. Toimintaan sisältyy yhdessä tekemistä,
vierailuja ja retkiä. Tämä on kuntouttavan työtoiminnan kurssi, johon ilmoittaudutaan
kunnan työllistämispalvelujen kautta. Ei kokoontumista koulujen lomaviikolla 9.

SANATAIDE
110605 Terapeuttinen kirjoittaminen
Pe 17.00–21.15, La 10.00–16.00, Su 10.00–15.00 Pääkirjasto, opintosali, Vuojärventie 2
28.–30.1.2022, 18 oppituntia
Jarna Pihlajamäki
Kurssimaksu 32,00 €
Kirjoittaminen terapoi: terapeuttisen kirjoittamisen avulla yksilö voi tunnistaa omat
voimavaransa ja heikkoutensa ja reagoida niihin uudella tavalla. Terapeuttisissa
kirjoitusharjoituksissa haetaan keinoja päästä itsensä kieltämisen tilasta itsensä hyväksyvään
kohtaamiseen. Kirjoituksesi voi tukea sinua jaksamaan, voimaantumaan, näkemään
tarkemmin, arvioimaan kysymystäsi, olemaan enemmän läsnä - kirjoittamalla ymmärryksesi
voi auttaa sinua eteenpäin. Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022

JÄRJESTÖKOULUTUS
320503 Hallitustyöskentely haltuun
Ti 17.30–20.00 Viertola, Saravedentie 3
8.2.2022, 3 oppituntia
KYT-järjestöpalveluiden ja Leader-toiminnan asiantuntijat
Aloititko uutena yhdistyksen hallituksessa? Tai oletko ollut mukana pidempään, mutta
kaipaat lisää osaamista ja päivitettyä tietoa hallitustyöskentelysi tueksi? Tule ottamaan
hallitustyöskentelyn perusteet haltuun! Osaavan hallituksen työskentely on tehokasta ja
antoisaa. Illan teemat: hallituksen tehtävät, vastuut ja velvollisuudet, hallituksen jäsenten
työnjako sekä ”kokoustamisen” perusteet. Koulutus on suunnattu yleishyödyllisten
yhdistysten hallitusten jäsenille, ja soveltuu niin hallitustyöskentelyn vasta-alkajille kuin
konkareillekin. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYTjärjestöpalvelut ja Laukaan kansalaisopisto. Ilta on yleishyödyllisten yhdistysten toimijoille
maksuton, ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2022
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TIETOTEKNIIKKA
340105 Omat nettisivut helposti
Ma 17.00–20.15, Ti 17.00–20.15, To 17.00–20.15 Sydän-Laukaan koulu, Mediateekki A22,
Saralinnantie 3, 12 oppituntia
7.–10.2.2022
Laura Pajula
Kurssimaksu 34,00 €
Haluatko rakentaa helposti ja vaivattomasti omat nettisivut? Kurssilla harjoittelemme
nettisivujen tekemistä Google Sitesin avulla. Palvelun käyttö on ilmaista eikä sinun tarvitse
osata koodata saadaksesi luotua hienot nettisivut omaan käyttöösi. Kurssille osallistuaksesi
tarvitset oman laitteen (tietokone tai tablet). Kokoontumiset 7., 8 ja 10.2. Ilmoittautuminen
päättyy 30.1.2022

PUUTARHATALOUS
710104 On siis kevät - kranssi
La 13.00–15.30 Kansalaisopisto Sararanta, Taitola, Sarakuja 6
9.4.2022, 3 oppituntia
Miia Raitio
Kurssimaksu 36,00 €
Kranssikurssilla sidomme keväisistä materiaaleista kranssin, jonka voit ripustaa joko ulos tai
sisälle. Käytämme sekä kuivia että kauniita kuivuvia tuoreita materiaaleja; koivun oksia,
eucalyptusta, limoniumia, kultahehkun kultaisia palleroita, pellavaa, jänönhäntiä sekä
luonnosta kehrääviä pajunkissoja. Kranssin kukkamateriaalien sävyt ovat keltaisen, beesin
sävypaletista. Voit halutessasi lisätä kranssiin höyheniä, viiriäisenmunia, rusetin ja/tai
pupukoristeen, joita voi ostaa opettajalta. Muilta osin materiaalikustannukset sisältyvät
kurssin hintaan. Tervetuloa kevät! Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2022

KOTITALOUS
810205 Riistalihan käsittely ja valmistus 2
La 13.00–18.00 Sydän-Laukaan koulu, kotitalouslka A12, Saralinnantie 3
29.1.2022, 6 oppituntia
Jyrki Saarnio
Kurssimaksu 41,00 €
Kurssilla leikkaamme peuran tai hirven ruhon ja valmistamme siitä aterian. Lisäksi
perehdymme ruhon osiin ja niiden käyttötarkoituksiin. Ota mukaan oma essu ja
keittiötyöhön sopivat jalkineet. Lisäksi voit ottaa mukaan lihankäsittelyyn sopivia veitsiä, jos
sinulla on. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet 30 €. Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022
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810206 Venäläiset blinit
La 11.00–14.00 Sydän-Laukaan koulu, kotitalouslka A12, Saralinnantie 3
12.2.2022, 3,67 oppituntia
Polina Anttonen
Kurssimaksu 16,00 €
Aidoilla venäläisillä blineillä on aivan erityinen rakenne: ne ovat pehmeitä, kuohkeita,
huokoisia, kevyitä ja samalla melkein läpikuultavia. Kuohkea blini imee hyvin voisulan ja
smetanan, jolloin siitä tulee mehukas, maukas ja kiiltävä. Tule tutustumaan venäläisien
blinien valmistamiseen erilaisin lisukkein. Kurssilla opit tekemään aitoa blinitaikinaa sekä
blinien paistamisen salaisuuden. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet 5 €. Ilmoittautuminen
päättyy 3.2.2022
810207 Villiä ruokaa ja juomaa luonnosta UUSI KURSSI!
La 11.30–16.30 Sydän-Laukaan koulu, kotitalouslka A12, Saralinnantie 3
7.5.2022, 6 oppituntia
Minna Puntala
Kurssimaksu 16,00 €
Tule katsomaan lähiluontoa uusin silmin: Vuohenputki, kallioimarre, peltokanankaali ja moni
muu - luonto on pullollaan syötäviä ja maukkaita kasveja, joista osa on hyvin helppoja
tunnistaa ja hyödyntää. Kurssilla paneudumme lajintuntemukseen ja kasvien hyötykäyttöön
sekä valmistamme villikasveista pientä syötävää ja juotavaa. Kurssimaksu sisältää raakaaineet 5 €. Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2022

TURVALLISUUS
951101 Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Pe 17.30–20.45, La 9.00–15.45, Su 9.00–15.45 Pääkirjasto, opintosali, Vuojärventie 2
11.–20.3.2022, 40 oppituntia
Miikka Holmavuo
Kurssimaksu 130,00 €
Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut pystyy toimimaan
järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa sekä hoitamaan lain mukaan
järjestyksenvalvojalle kuuluvat tehtävät. Järjestyksenvalvojan peruskurssi on laajuudeltaan
40 oppituntia, joista suurin osa on teoriatunteja. Käytännön harjoituksia on mm. ensiavusta,
alkusammutuksesta ja voimankäytöstä. Kurssin lopussa on teoriakoe, jonka hyväksytysti
suorittanut voi hakea poliisilaitokselta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi. Kortti on
voimassa max. 5 vuotta, jonka jälkeen käydään kertauskurssi uutta hyväksyntää varten.
Kokoontumiset pe-su 11.-13.3. ja 18.-20.3. Huom. Työnantajan tarjoamat liikunta-ja
kulttuurietuudet eivät käy maksuvälineenä. Ilmoittautuminen päättyy 3.3.2022
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OIKEUSTIEDE
307102 Opi laatimaan laadukas edunvalvontavaltakirja
Ma 17.30–20.00, To 17.30–20.00 Satavuon koulu, Järvitaimen, Tarvaalantie 18
31.1.–3.2.2022, 6 oppituntia
Reija Jäälaakso
Kurssimaksu 11,00 €
Haluatko varmistaa, että valitsemasi henkilö hoitaa asioitasi, kun et siihen itse enää kykene?
Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen määrätä kuka asioitasi hoitaa ja miten ne
hoidetaan. Kurssin aluksi tutustumme aiheeseen luentotyyppisen johdannon avulla. Sen
jälkeen voit laatia itsellesi yksilöllisen edunvalvontavaltakirjan samanaikaisesti vaihe
vaiheelta etenevän opetuksen ja yksilöllisten neuvojen pohjalta. Kurssin päätteeksi sinulla
on riittävästi tietoa ja taitoa pätevän ja laadukkaan edunvalvontavaltakirjan laatimiseen.
Osaat myös välttää valtakirjan laadinnan tyypilliset virheet. Ota mukaan kannettava
tietokone tai omat kirjoitusvälineet. Kurssi sopii jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle ikään ja
elämäntilanteeseen katsomatta. Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2022

TERVEYS JA HYVINVOINTI
830203 Keho läsnäolon ja hyvinvoinnin lähteenä UUSI KURSSI!
Pe 17.30–19.30, La 11.00–15.15 Taitojen talo, Kantolantie 442
1.–2.4.2022, 7,33 oppituntia
Gila Heimonen
Kurssimaksu 19,00 €
Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo eli mindfulness auttaa meitä säätelemään stressiä, lisäämään
mielenrauhaa ja rentoutumaan. Tällä kurssilla vahvistamme läsnäoloa ja
stressinsäätelykykyä erilaisten kehotietoisuusharjoitusten, rauhallisen liikkeen ja vireystilaa
vakauttavien harjoitusten avulla. Kurssilla opit, miten tunteet, mielen reaktiot ja stressi
vaikuttavat kehoon, opit kuuntelemaan kehon viestejä ja tarpeita sekä miten voit luoda
myötätuntoisen ja hyväksyvän suhteen kehoosi. Näin opit valitsemaan arjessasi sellaisia
toimintatapoja, joilla voit pitää itsestäsi ja kehosi hyvinvoinnista parempaa huolta. Ota oma
viltti ja alusta mukaan. Ilmoittautuminen päättyy 24.3.2022

LIIKUNTA JA TANSSI
Lasten ja nuorten liikunta
830113 Tutustu telinevoimisteluun ( 7-10 v. ) UUSI KURSSI!
Ke 18.00–19.00 Leppäveden liikuntahalli, Tiituspohjantie 50
19.1.–13.4.2022, 16 oppituntia
Viivi Nieminen
Kurssimaksu 35,00 €
Tunneilla temppuillaan ja harjoitellaan rennossa ilmapiirissä voimistelun perusliikkeitä ja 11

asentoja. Tutuksi tulevat myös vaativammatkin liikkeet, kuten kärrynpyörä, käsilläseisonta ja
voltit. Voimistelu kehittää mm. koordinaatiokykyä, kehonhallintaa, notkeutta sekä voimaa.
Voit edetä harjoitteissa rauhassa oman uskalluksen ja omien taitojen mukaan. Varusteiksi
joustavat, liikkumisen sallivat vaatteet ja juomapullo. Turvallisuussyistä liikumme paljain
jaloin tai liukuestetossuilla. Liikkuessa ei tarvita kännykkää, joten pidäthän kännykkäsi kiinni
ja säilytät sen repussa tai muuten sivussa tunnin ajan. Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2022
Jooga
830128 Joogaa selän hyvinvointiin B
To 17.30–18.30 Taitojen talo, Kantolantie 442
27.1.–24.2.2022, 6,65 oppituntia
Jarna Paalanen-Flyktman
Kurssimaksu 12,00 €
Joogaa selän hyvinvointiin -kurssilla opetellaan jooga-asanoita, joilla saadaan selkään
turvallisesti lisää liikkuvuutta ja hyvinvointia. Sopii kaikille. Salissa voi olla viileää,
suosittelemme kerrospukeutumista. Otathan mukaan itsesi pituisen alustan.
Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022
830129 Joogaa ja hengitysharjoituksia stressinpoistoon
To 18.30–19.30 Taitojen talo, Kantolantie 442
27.1.–24.2.2022, 6,65 oppituntia
Jarna Paalanen-Flyktman
Kurssimaksu 12,00 €
Joogaa ja hengitysharjoituksia stressin poistoon -kurssilla opetellaan menetelmiä, joilla saa
hengitysharjoitteiden ja rauhoittavien jooga-asanoiden kautta rauhoitettua levotonta mieltä
ja hermostoa. Sopii kaikille. Salissa voi olla viileää, suosittelemme kerrospukeutumista.
Otathan mukaan itsesi pituisen alustan. Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022
Kehonhuolto
830154 Tutustu Fasciamethod®-harjoitteluun C UUSI KURSSI!
La 13.30–14.30 Laukaan kk:n koulun mattosali, E-rakennus, Jokiniementie 11
22.1.–9.4.2022, 14,63 oppituntia
Elina Tourunen
Kurssimaksu 32,00 €
FasciaMethod®-tunnilla yhdistyvät lihaskalvoketjuja myötäilevä liikkuvuusharjoittelu,
dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille ja liikehallintaharjoitteet. Rauhallinen,
hengityksen tahtiin etenevä tunti, joka edistää liikkuvuutta, tasapainoa, suorituskykyä ja
palautumista. Tunti sopii hyvinvoinnin lisäämiseen ja tuki- ja liikuntaelinoireiden
kuntouttamiseen. Otathan tunnille mukaan alustan ja vesipullon. Mattosalissa liikutaan
sukilla tai kangaspohjaisilla tossuilla. Kirkonkylän koulun E-rakennuksen tunnistat oranssin
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värisistä ikkunanpielistä. Sisäänkäynti mattosaliin Laukaantien puolelta. Ilmoittautuminen
päättyy 14.1.2021
830155 Tutustu Asahi®-terveysliikuntaan B UUSI KURSSI!
La 14.35–15.35 Laukaan kk:n koulun mattosali, E-rakennus, Jokiniementie 11
22.1.–9.4.2022
Elina Tourunen
Tunteja 14,63 kl 32,00 € enintään 20 osallistujaa
Asahi®-terveysliikunta on suomalaisten asiantuntijoiden kehittämä menetelmä, jossa
huolletaan fysioterapian kaltaisin liikkein koko keho niskasta nilkkoihin. Koko kehosta
lähtevä virtaava liike saa nivelnesteet ja verenkierron virtaamaan kehittäen pystylinjaa,
kehotietoisuutta ja ergonomiaa. Kehon, mielen, hengityksen harmonia tuo
keskittymiskykyä, mielenrauhaa sekä ihanaa energiaa. Asahin liikkeet ovat helppoja ja
soveltuvat kaikille. Varustaudu mukavalla asulla ja varaa vettä juotavaksi. Tunnilla ei tarvita
kenkiä eikä alustaa. Kirkonkylän koulun E-rakennuksen tunnistat oranssin värisistä
ikkunanpielistä. Sisäänkäynti Laukaantien puolelta. Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2022
Kuntojumpat ja muu kunto- / terveysliikunta
830178 Perinteisen hiihdon tekniikkakurssi
Ma 17.30–18.30 Mustanvuoren ulkoilualue, Kuopiontie 1227
24.1.–7.2.2022, 4 oppituntia
Ronja Linna
Kurssimaksu 9,00 €
Perinteisen hiihdon tekniikkakurssilla harjoittelemme monipuolisesti perinteisen hiihdon
perusteita. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Aiempaa
hiihtokokemusta ei tarvitse olla, tarvitset ainoastaan omat välineet ja kiinnostuksen tätä
talviliikuntamuotoa kohtaan. Aloitamme perinteisen hiihdon alkeista tasamaalla,
osallistuminen on mahdollista kuntotasosta riippumatta. Käymme läpi vuorohiihdon,
tasatyönnön ja 1-potkuisen hiihdon tekniikat. Saat vinkkejä välineistä ja latuturvallisuudesta
sekä olennaisia ideoita taloudellisempaa hiihtoa varten. Kurssilaisten tapaamispaikka on 9tien vieressä oleva Mustavuoren ulkoilualueen lähtöpaikka. Kurssin ajankohta voi muuttua
sääolosuhteiden vuoksi. Kurssimuutoksista ilmoitetaan osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/laukaa. Ilmoittautuneille lähetetään muutoksista tekstiviesti.
lmoittautuminen päättyy 17.1.2022
830179 Vapaan hiihtotavan tekniikkakurssi
Ma 18.30–19.30 Mustanvuoren ulkoilualue, Kuopiontie 1227
24.1.–21.2.2022, 6,65 oppituntia
Ronja Linna
Kurssimaksu 12,00 €
Vapaan hiihtotavan tekniikkakurssilla harjoittelemme monipuolisesti luisteluhiihdon
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perustekniikkaa eli kuokkaluistelua, sauvoitta luistelua, mogren-tekniikkaa ja wassbergtekniikkaa. Saat vinkkejä välineistä ja latuturvallisuudesta sekä olennaisia ideoita
taloudellisempaan hiihtoon. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille.
Aiempaa hiihtokokemusta ei tarvitse olla, tarvitset ainoastaan omat välineet ja
kiinnostuksen tätä talviliikuntamuotoa kohtaan. Osallistuminen on mahdollista kuntotasosta
riippumatta. Kurssilaisten tapaamispaikka on 9-tien vieressä oleva Mustavuoren
ulkoilualueen lähtöpaikka. Kurssin ajankohta voi muuttua sääolosuhteiden vuoksi.
Kurssimuutoksista ilmoitetaan osoitteessa www.opistopalvelut.fi/laukaa. Ilmoittautuneille
lähetetään muutoksista tekstiviesti. Ilmoittautuminen päättyy 17.1.2022
Tanssi (lapset ja nuoret)
110519 Street Dance D (7-10 v.) UUSI KURSSI!
Ke 17.00–17.45 Vihtavuoren liikuntahalli, Koulutie 2 ( Käyntiosoite Haavistontie 11 )
12.1.–6.4.2022, 12 oppituntia
Anastasia Tsekoura
Kurssimaksu 30,00 €
Rytmiä, luovuutta ja energiaa! Street dance –kursseilla tanssitaan hyvällä fiiliksellä
sekoittaen eri katutanssityylejä kuten hiphoppia, housea, breakdancea, old schoolia ja new
styleä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan street tanssille tyypillisiä akrobatialiikkeitä. Tunnit
koostuvat lämmittelystä, tekniikkaharjoitteista, erilaisista tanssisarjoista ja koreografioista.
Tunnit kehittävät kehonhallintaa, koordinaatiokykyä, luovuutta ja rytmitajua. Kurssi sopii
kaikille tanssista kiinnostuneille 7-10 -vuotiaille lähtötasosta riippumatta. Ilmoittautuminen
päättyy 17.12.2021
Tanssi ja tanssillinen liikunta (aikuiset ja nuoret)
110525 Vapauttava tanssi - vapauta luovuutesi lukot
La 11.00–15.15, Su 11.00–15.15 Taitojen talo, Kantolantie 442
12.–13.2.2022, 10 oppituntia
Gila Heimonen
Kurssimaksu 18,00 €
Tällä kurssilla karistamme itsestämme pois lannistavia uskomuksia ja turhia pelkoja tanssiimprovisaation avulla. Sinun ei tarvitse osata tanssia eikä olla fyysisesti hyvässä kunnossa,
sillä etsimme jokaisen omaa, ainutlaatuista tapaa ilmaista itseään. Voit liikkua ilman
suorituspaineita osaamisesta. Opit kuuntelemaan itseäsi ja kehoasi. Kurssin harjoitukset
koostuvat tanssi-improvisaatio- ja kehotietoisuusharjoituksista sekä kokemusten
jakamisesta keskustelun avulla. Kurssi sopii aikuisille ja yli 16 v. nuorille. Ilmoittautuminen
päättyy 29.1.2022
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Syksyllä 2021 alkaneiden kurssien kevätlukukauden tiedot löytyvät osoitteesta
www.opistopalvelut.fi/laukaa
Useilla kursseilla on tilaa!

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO
Laukaan kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Laukaan
seurakunnan kanssa luentoja erilaisista aiheista. Luennot ovat maksuttomia ja ne ovat
avoimia kaikille ja kaikenikäisille aiheesta kiinnostuneille. Tule mukaan!
Ikääntyvien yliopiston maksuttomat IKIS-verkkoluennot keskiviikkoisin klo 14.00-16.00
Sydän-Laukaan koulu, auditorio, Saralinnantie 3. Ei ennakkoilmoittautumista.
Voit halutessasi tilata myös luentolinkin ja katsoa luentoa kotona. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi toimistoon kansalaisopisto@laukaa.fi viimeistään luentoa edeltävänä
päivänä. Lähetämme luentolinkin viimeistään luentopäivän aamuna. Voit ilmoittautua myös
kerralla kaikille kevään luennoille.
19.1. Yhteinen onni – paras onni Professori emeritus Markku Ojanen, Tampereen yliopisto
9.2. Revontulet – Auringon terveiset Pohjolan talviyöhön FT Tiera Laitinen, Ilmatieteen
laitos
16.3. Rytmit rypyssä – tietoa sydämen rytmihäiriöistä, niiden tutkimisesta ja hoidosta
kardiologian ylilääkäri Kai Nyman, Sydänsairaala Nova
6.4. IKIS-lounasluento: Ilon alkemia - Miten suru muuttuu iloksi Runoilija, valmentaja ja
selviytymistarinoiden kertoja Ukko Kärkkäinen.
Laukaan seurakuntatalo, Saravedentie 4, klo 11.00-12.00 lounas, klo 12.00-13.30 luento, klo
13.30 keskustelua ja kahvit. Tarjoilut maksuttomia. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lounasluento järjestetään yhteistyössä Laukaan seurakunnan kanssa.
20.4. Suomen presidenttien huumorintaju ja huumorin käyttö Professori emeritus Timo
Soikkanen, Turun yliopisto.

TAITEEN PERUSOPETUS, Teatteritaide, kuvataide ja käsityö
Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen puhelimitse suoraan opiston toimistoon p.
014 2675 761
Opintoneuvonta:
- Käsityö ja kuvataide: Reetta Hirsimäki p. 040 765 04 92.
- Teatteritaide: Marjut Penttinen p. 050 5970 960
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110251 Teatteritaide A1, 8-11 v.
Ke 15.00–16.30 Kirkonkylän nuorisotalo, Sarakuja 2
12.1.–27.4.2022, 30 oppituntia
Paula Honkimäki
Teatteritaiteen perusopetuksessa opiskellaan kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä,
mokia pelkäämättä. Teatterin eri osa-alueisiin tutustutaan leikkien ja tutkien. Lukuvuoden
aikana saadaan kokemuksia esityksen valmistusprosessista ja sen eri osa-alueista.
Opetuksessa tutustutaan mm. dramaturgian, näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteisiin sekä
opitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Pyrimme myös tekemään
teatterivierailun lähiympäristöön. Syyslukukaudella 2021 oppilaat pääsevät sukeltamaan
sirkuksen ihmeelliseen maailmaan sirkustaiteen ammattilaisen vetämässä työpajassa.
Kevätlukukauden hinta 67 €. Ilmoita sisaralennus 10 €/ lukukausi ilmoittautumisen
yhteydessä.
110252 Teatteritaide B1, 12-16 v
Ke 16.30–18.20 Kirkonkylän nuorisotalo, Sarakuja 2
12.1.–27.4.2022, 36 oppituntia
Paula Honkimäki
Jatkava ryhmä. Uusia oppilaita otetaan. Ennakkotaidoiksi riittää kiinnostus teatterin
tekemiseen. Etusijalla ovat teatteritaiteen perusopetusta jatkavat oppilaat. Lukuvuoden
aikana syvennämme näyttelijäntyön osaamista, tutustumme teatterin eri lajeihin sekä
teatterityön eri osa-alueisiin. Pyrimme myös tekemään teatterivierailun lähiympäristöön.
Syyslukukaudella 2021 oppilaat pääsevät sukeltamaan sirkuksen ihmeelliseen maailmaan,
sirkustaiteen ammattilaisen vetämässä työpajassa. Kevätlukukauden hinta 67 €.
Sisaralennus 10 €/ lukukausi ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
110382 Kuvataidekoulu B1, yhteiset opinnot
Ke 16.30–18.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
12.1.–27.4.2022, 30 oppituntia
Lise-Lotte Pesonen
B1-ryhmässä työskentelevät noin 9-11 -vuotiaat lapset, jotka ovat opiskelleet
kuvataidekoulussa jo vuoden tai heillä on jokin muu valmius perusopintojen jatkavassa
ryhmässä työskentelyyn. Oppilaat syventävät osaamistaan ja ymmärrystään kuvataiteen eri
tekniikoiden ja materiaalien käyttömahdollisuuksista. Perehdymme erityisesti nykytaiteen
ilmiöihin, kuten mediataiteeseen. Lukuvuoden aikana toteutetaan yksi suurempi projekti,
joka voi olla esim. sarjakuva, lyhytelokuva, animaatio tai jonkin muu mediataideteos. Kevään
kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 35 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
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110383 Kuvataidekoulu B2, yhteiset opinnot
Pe 16.30–18.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
14.1.–29.4.2022, 30 oppituntia
Lise-Lotte Pesonen
B2-ryhmässä työskentelevät noin 10-12 -vuotiaat lapset, jotka ovat opiskelleet
kuvataidekoulussa kaksi vuotta tai heillä on jokin muu valmius perusopintojen jatkavassa
ryhmässä työskentelyyn. Oppilaat syventävät osaamistaan ja ymmärrystään kuvataiteen eri
tekniikoiden ja materiaalien käyttömahdollisuuksista. Perehdymme erityisesti nykytaiteen
ilmiöihin, kuten mediataiteeseen. Lukuvuoden aikana toteutetaan yksi suurempi projekti,
joka voi olla esim. sarjakuva, lyhytelokuva, animaatio tai jonkin muu mediataideteos. Kevään
kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 35 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
110384 Kuvataidekoulu C1, yhteiset opinnot
Ma 16.30–18.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
10.1.–25.4.2022
Lise-Lotte Pesonen, 30 oppituntia
C1-ryhmässä opiskelevat noin 11-13-vuotiaat nuoret. Oppilaat syventävät osaamistaan
tutustumalla monipuolisesti kuvataiteen keinoihin ja prosesseihin. Työskentely muuttuu
pitkäjänteisemmäksi ja opetukseen pyritään sisällyttämään oppilaille merkityksellisiä
kuvataiteen sisältöjä, kuten ajankohtaisia kuvataiteen ilmiöitä. Teemme niin yksilö- kuin
ryhmätyöprojekteja, joissa perinteisten kuvataiteen välineiden ja materiaalien rinnalla
hyödynnetään myös uutta teknologiaa. C1-ryhmän vapaille paikoille voivat ilmoittautua ne
opiskelijat, joilla on aiempaa kokemusta ja harrastuneisuutta kuvataiteissa. Kevään
kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 35 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
110385 Kuvataidekoulu C2, yhteiset opinnot
Ti 18.00–20.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
11.1.–7.4.2022, 30,63 oppituntia
Lise-Lotte Pesonen
C2-ryhmässä opiskelevat noin 12-15 -vuotiaat nuoret. Oppilaat syventävät osaamistaan
tutustumalla monipuolisesti kuvataiteen keinoihin ja prosesseihin. Työskentely muuttuu
pitkäjänteisemmäksi ja opetukseen pyritään sisällyttämään oppilaille merkityksellisiä
kuvataiteen sisältöjä, kuten ajankohtaisia kuvataiteen ilmiöitä. Teemme niin yksilö- kuin
ryhmätyöprojekteja, joissa perinteisten kuvataiteen välineiden ja materiaalien rinnalla
hyödynnetään myös uutta teknologiaa. C2-ryhmän vapaille paikoille voivat ilmoittautua ne
opiskelijat, joilla on aiempaa kokemusta ja harrastuneisuutta kuvataiteissa. Kevään
kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 35 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
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110386 Kuvataidekoulu D1, teemaopinnot
To 18.00–20.06 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
13.1.–7.4.2022, 33,60 oppituntia
Lise-Lotte Pesonen
D1-ryhmän opiskelijat ovat noin 14-18 -vuotiaita ja opiskelevat ensimmäistä lukuvuotta
teemaopinnoissa. Ryhmän opetus tapahtuu siis teemaopintoina, joissa opiskelijat
keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen. Opintojen
tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää taitojaan valitsemassaan teemassa
ja hioa omaa persoonallista kuvallista ilmaisua. D1-ryhmän vapaille paikoille voivat
ilmoittautua ne opiskelijat, joilla on aiempaa kokemusta ja harrastuneisuutta kuvataiteissa.
Kevään kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 35 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
110483 Käsityökoulu BCD, yhdistetty ryhmä, yhteiset- ja teemaopinnot
Ma 18.15–20.00 Kansalaisopisto Sararanta, Ateljee Innostus, Sarakuja 6
17.1.–25.4.2022, 30,29 oppituntia
Reetta Hirsimäki
B-ryhmän käsityökoululaiset ovat iältään 10 v. He ovat opiskelleet käsityökoulussa jo kaksi
vuotta tai heillä on muutoin valmiudet edetä jatkavassa ryhmässä. Yhteisissä opinnoissa
mielikuvituksen lento, lähiympäristön havainnointi ja laajentuva elämänpiiri siivittävät
opetusta. Käsityön perustaitoja harjoitellaan suunnitellen ja valmistaen pienimuotoisia
käsitöitä eri tekniikoin. Työskentelyssä rohkaistaan luovuuteen ja yhdessä toimimiseen.
Kevään kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 30 €. Sisaralennus on 10 €. Ryhmä ei kokoonnu
koulujen lomaviikolla 9.
C-ryhmän käsityökoululaiset ovat iältään noin 11 - 13 v. Oppilaat lisäävät osaamistaan
käsityön suunnittelusta ja eri valmistustekniikoista. Opinnot etenevät yhteisten
opintoteemojen pohjalta, pieniä ja isoja käsityöprojekteja tavoitteellisesti toteuttaen.
Oppilaita rohkaistaan luovuuteen, hyödyntämään työskentelyssään mielikuvitusta,
ympäristöstä tehtyjä havaintoja, kokemuksia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Ryhmällä on opetusta
60 t lukuvuodessa. Kevään kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 30 €. Sisaralennus on 10 €.
Ryhmä ei kokoonnu koulujen lomaviikolla 9.
D-ryhmän teemaopinnoissa oppilas tutustuu aiempaa laajemmin käsityöhön, muotoiluun ja
teknologiaan. Hän syventää osaamistaan eri opintoteemojen puitteissa vahvuuksiensa ja
mielenkiintonsa mukaisesti. Hän voi keskittyä käsityön suunnitteluun ja valmistamiseen sekä
yksilöllisen ilmaisun kehittämiseen. Työt ovat aiempaa laajempia ja projektiluontoisia.
Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä ja yksilöllistä ohjausta. Ryhmällä on opetusta
lukuvuodessa 67 tuntia. Kevään kurssimaksu 67 € + materiaalimaksu 30 €. Sisaralennus on
10 €. Ryhmä ei kokoonnu koulujen lomaviikolla 9.
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Kansikuva: Keijo Penttinen

