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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
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Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
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MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!
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Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, 
OPH:n, AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, oh-
jeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämi-
seksi. Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärke-
ää ja mikäli tilanne muuttuu tai opetusjärjestelyissä on tar-
peen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartunta-
tautien torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrä-
tessä.

Pese tai desinfioi kätesi, 
kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta.

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ot-
taa huomioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan 
huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja 
pois lähtiessäsi. THL:n turvavälisuositus on nyt 2 metriä!

Maskisuositus jokaiselle yli 12-vuotiaalle ja suositte-
lemme käyttämään maskia erityisesti silloin, jos tur-
vaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomises-
ta ja yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygienias-
ta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina 
heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hi-
haan. Ethän aivasta tai yski käsiisi. 

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista 
ulkomaille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osal-
ta on maahantulon rajoituksia. 

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut korona-
virukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurs-
sille.

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa 
asuvalla on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita 
voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkku-
kipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on ha-
ju- ja makuaistin heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voi-
vat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia ylähengitystiein-
fektioita. 

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme 
oppitunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viit-
taavia oireita. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan ter-
veyskeskukseen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden 
mukaisesti mahdolliseen koronavirustestiin. Oireileva on 
poissa siihen saakka, kunnes koronavirustestin tulos on 
selvinnyt tai kunnes hän on oireistaan tervehtynyt. Jos 
koronavirustesti osoittautuu positiiviseksi, Peruspalve-

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopisto on oppilaitos juuri Sinulle. 
Opistossamme on kursseja kaiken ikäisille milteipä vauvasta 
vaariin Ylivieskassa, Sievissä ja Alavieskassa. Lähiopetuksen li-
säksi järjestämme myös eri aineiden verkkokursseja, joihin voit 
osallistua ihan mistä tahansa vaikkapa kesämökiltäsi. Viime ke-
väänä järjestettyjen verkkokurssien myötä saimme runsaasti toi-
veita verkkokursseista myös tulevalle syksylle. Opiskelijoiltam-
me tullut positiivinen palaute yllätti meidät täysin ja erityisesti 
eläkeläiset innostuivat koronaturvallisien verkkokurssien vaivat-
tomuudesta ja kädentaitojenkin verkkokursseilta valmistui hie-
noja töitä. Tekemisen lomassa voitiin vaihtaa myös kuulumisia 
kurssilaisten kesken. Siispä tästä opinto-oppaasta löydät verk-
kokursseistamme erillisen luettelon.

Oletko miettinyt, että osallistuessasi vain oman viitekehyksesi/
seurasi/järjestösi toimintaan näköalasi kenties kapenee, verkos-
tosi pienenee ja asenteesi kaventuu. Tulemalla mukaan kansa-
laisopistotoimintaan, osallistumalla monipuolisille kursseillem-
me, hyppäämällä oman mukavuusalueesi ulkopuolelle saat 
mahdollisuuden laajentaa näkökulmaasi uutta opiskellessa ja 
elämän eri aloilta erilaisista taustoista tulevien ihmisten seu-
rassa suvaitsevaisuutesi ja ymmärryksesi kasvaa. Olen mones-
ti sanonut: ” Miettikääpä, jos kaikki olisimme keltaisia kouluky-
niä, kyllä meillä olisi tylsää”. Erilaisuus on voimavara, erilaisuus 
on rikkaus!

Keväällä olimme toiveikkaita syksyllä koittavasta uudesta huo-
misesta, mutta pandemiatilanne on tällä hetkellä milteipä huo-
nompi kuin syksyllä 2020. Valopilkahduksena on koronaroko-
tuksen ottaneiden määrän kasvu ja eritoten se, että valveutunut 
varttuneempi väki on jälleen tehnyt kansalaisvelvollisuutensa 
ottamalla rokotukset ajallaan. Ikäluokka, joka on nähnyt ja elä-
nyt ajan, jolloin rokottamattomuus vaati uhrinsa. Monella on hy-
vässä muistissa polion, tuberkuloosin ja isorokonkin vaikeat seu-
raamukset. Kokemus luo ymmärrystä myös siihen, että elämäs-
sä kaikki ei mene aina käsikirjoituksen mukaisesti, mutta elämä 
kantaa nytkin ja tästä selvitään, kunhan vain muistamme nou-
dattaa virallisia ohjeita ja luottaa vain tutkittuun tietoon.

Lähiopetuksessa noudatamme tarkoin kulloinkin voimassa ole-
vaa kuntien, Aluehallintoviraston, Pohjois-Pohjanmaan Sai-
raanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän, Opetushallituksen, 
THL:n ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion koronaturvaohjeis-
tusta. Kuitenkin tärkein ennaltaehkäisevä toimenpide on se, et-
tei kukaan tule oppitunneillemme tai oppilaitoksen tilaan oirei-
sena. Hyvän käsihygienian merkitystä ei voi korostaa liikaa. Ellei 
käsien pesuun ole mahdollisuutta, opetustiloissamme on käy-
tössä käsidesiä. Muistathan aivastaa ja yskiä nenäliinaan tai hi-
haan. Myös vahva maskisuositus on voimassa kaikissa lähiope-
tusryhmissämme yli 12-vuotiaille. Herkästi tarttuvan Delta va-
riantin aikana on erityisen tärkeä muistaa huolehtia turvaväleis-
tä ja opetustilan tuuletuksesta. Turvavälivaatimuksen takia ope-
tusryhmien maksimiopiskelijamäärät ovat viime loppukevään 
tapaan pienennettyjä, jotta voimme vähentää fyysisiä lähikon-
takteja. Toivomme, että jokainen opiskelija myös itse kiinnittää 
turvaetäisyyksiin huomiota myös oppitunneille saavuttaessa ja 
poistuttaessa. 

Tutki, ilmoittaudu ja osallistu! Toivomme, että löydät kursseil-
tamme tietoa, taitoa, terveyttä ja ystäviä ja saat iloa ja innostus-
ta jaksaa yhdessä tämän vaikean ajan ylitse.

Tiedätkö?

Toivotamme niin uudet kuin entisetkin 
oppilaamme lämpimästi tervetulleiksi!

Seija Pulli-Marjakangas 
& kansalaisopiston henkilökunta

59. toimintavuosi

Tule 

mukaan 

ja tuo 

ystävä-

sikin!  

Ylivieska/Alavieska/Sievi
LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN!

KANSALAISOPISTO on kunnallinen yleissivistävää aikuiskoulu-
tusta antava oppilaitos, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille sellai-
sia tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä kehittä-
mistä, ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opinto-
valmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista. 
Kouluikäisille lapsille opisto antaa opetusta eräissä taide- ja tai-
toaineissa. Voit osallistua mihin tahansa opintopiiriin Ylivieskan, 
Sievin ja Alavieskan alueella.

RYHMÄKOKO Koronatilanteen takia olemme pienentäneet opin-
toryhmien maksimiopiskelijamääriä ottamalla huomioon ope-
tustilan koko, jotta voimme opetustilanteissa pitää suositellut 
turvavälit. Päätämme tila- ja opetusryhmäkohtaisesti ryhmä-
koot.

TODISTUKSET Jokaisesta opintoryhmästä saa pyynnöstä läsnä-
olotodistuksen, mikäli on osallistunut vähintään 75%:iin tun-
neista. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa. Todistusmak-
su on 20 e yli kahden vuoden takaisista opinnoista ja 50 e yli vii-
den vuoden takaisista opinnoista. 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN on sitova ja vaaditaan kaikkiin 
opintoryhmiin.

HENKILÖTUNNUS tulee ilmoittaa opiskelijaksi kirjautumisen yh-
teydessä. Henkilötunnus turvaa asiakkaan tietojen oikeellisuu-
den mm. laskutus- ja todistusasioissa. Ennakkoilmoittautumi-
nen tehdään joko puhelimitse tai internetsivujen kautta. Inter-
net-ilmoittautumisessa on suojattu yhteys. Opiskelijat otetaan 
pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintoryh-
mä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoilmoittautuneet va-
rasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opintopiiriin paikkojen va-
pautuessa. Useamman vuoden toimineissa käytännön aineiden 
opintopiireissä etusija annetaan uusille opiskelijoille, mikäli tuli-
joita on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutuksesta on 
ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, muutoin 
joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö koskee 
myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollisten li-
säkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen kurssin 
kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja palauteta 
muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole ehditty lain-
kaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttämään koronati-
lanteen takia laskutamme vain pidetyistä tunneista, ellei opetus-
ta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin maini-
ta. Työttömien työnhakutietotulostetta ja opiskelijakorttia vas-
taan saat 50 % alennuksen kurssimaksuista. Työttömien ja pää-
toimisten opiskelijoiden on käytävä opiston toimistossa, Kyös-
tintie 4, ma-to klo 12-16 henkilökohtaisesti todentamassa oi-
keutensa alennukseen viimeistään opintoryhmän ensimmäisen 

kokoontumiskerran jälkeen ennen toista 
kokoontumiskertaa. Alennus ei koske 
kausikorttia. 
Tarkemmat tiedot s. 3.

Liikuntaan liittyvien kurssien maksu-
välineeksi käyvät myös Tyky-/
Smartum-setelit sekä ePassi/Smartum 
mobiilimaksu. 
Mikäli käytät em. seteleitä kurssimaksun 
maksamiseen, on setelit toimitettava henkilökohtaisesti SYYS-
KUUN loppuun mennessä opiston toimistoon. Jos maksat mo-
biilimaksuna kurssimaksun, ole yhteydessä toimistoon, jotta 
maksu kirjataan oikealle kurssille mobiilikuittia esittämällä. Kurs-
simaksun laskutuksen jälkeen setelit eivät enää käy kurssin mak-
suvälineeksi.

Oppikirjat ja muu kurssimateriaali eivät sisälly kurssimaksuihin.

Lukuvuoden kestävässä kurssissa opettajan sairauden tai muun 
pätevän syyn takia voidaan jättää kaksi kertaa pitämättä ilman 
oppilaille tulevaa korvausta ja lukukauden kestävässä kurssissa 
yksi kerta.

Maksut voi suorittaa pankkiin tai kaupungintalon vaihteeseen. 
Huom. Kuitti maksetusta laskusta, jolla opintomaksu on suori-
tettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi siir-
tää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perintään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, joten Si-
nun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää itsellään oi-
keuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opiskelijat. Yh-
distys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa opiston 
juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Hannula puh. 
044-351 9471.

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seudun kansalais-
opisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen nojalla. Rekis-
terin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolain (1999/523) 
säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointitarkoituksessa. Re-
kisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osa-
puolelle.

KORONATILANTEEN TAKIA 
KURSSIEN  ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN 

VOI TULLA MUUTOKSIA. 
www.opistopalvelut.fi/ylivieska
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lukuntayhtymä Kallion tartuntatautivastaavan johdol-
la käynnistetään mahdollisten lähialtistujien selvittämi-
nen ja karanteeniaikojen määrittäminen.

Opettaja voi lähettää kurssilaisen kotiin, mikäli havait-
see hengitystieinfektion oireita. Ryhmä voi jatkaa kurs-
sia opettajan harkinnan mukaan.

Muista tarkistaa yhteystietosi, sillä ilmoitamme opiske-
lijoillemme opetukseen liittyvistä mahdollisista muu-
toksista välittömästi.

SUOJAA ITSESI JA 
LÄHIMMÄISESI, KIITOS!

ILMOITTAUTUESSASI 
MENETTELE SEURAAVASTI:    
Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-si-
vuilla www.ylivieska.fi/kansalaisopisto tai opinto-op-
paasta. Sieltä löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot. 
Opinto-opasta on saavilla Ylivieska: kirjasto, Halpa-Hal-
li, K-Market Mustikka, Eijan Kangas ja Leikkuu, Ylivieskan 
kotikutomo, kansalaisopiston toimisto. Alavieska: kirjas-
to ja Seo huoltoasema Sievi: kirjasto, S-Market, Kiiskilän 
koulu ja Tarmo-lähikauppa Erkka Sievi Asemakylä.

NETTI-ILMOITTAUTUMINEN: 
www.opistopalvelut.fi/ylivieska
Valitse hakusivuilta kurssit, joille haluat ilmoittautua. Va-
litut kurssit siirtyvät ostoskoriin. Samalla kerralla voit il-
moittautua useammillekin kursseille. Täytä lopuksi ostos-
koria klikkaamalla osallistujan kaikki henkilötiedot. Lähe-
tä ilmoittautuminen sähköisesti opistoon, jolloin paikka-
varaukset aktivoituvat.

Saat lopuksi vahvistuksen lähetetystä ilmoittautumises-
tasi antamaasi sähköpostiin. Jos kurssi on jo täynnä, saat 
varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero ja 
kurssinumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tar-
kistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut.

Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa.
Palaa ilmoittautumislomakkeeseen (edellinen sivu) ja 
paina lähetä-nappia uudelleen.

Mikäli tuli ongelmia, tarkista selaimesi evästeet.
Tarkista selaimesi asetukset seuraavasti:
Valitse selaimen työkalut
Internet-asetukset
Tietosuoja
Korjaa tietoja tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies)

PERUUTUSEHDOT:
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 
Lasku lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. Mahdollinen 
peruutus on tehtävä 5 päivää ennen kurssin alkua    
ilmoittamalla siitä opiston toimistoon puh. 044-4294 321 
tai 044-4294 319 ma-to klo 12-16. Jos kurssipaikkaa ei  
peruuteta 5 pv ennen kurssin alkua, laskutamme kurssi-
maksun. Hätätilassa laita sähköpostia kansalaisopisto@
ylivieska.fi.

KAUSIKORTTI 195 e
Mikäli osallistut useille kursseille, suosittelemme 
lunastamaan 195 euron hintaisen kausikortin.
- netti-ilmoittautumisessa valitse kurssien lisäksi 
  kausikortti niminen kurssi nro 000KK.
- ilmoittautuessasi puhelimella muistathan mainita 
  halustasi lunastaa kausikortti
- laskutettuja kurssimaksuja ei voi enää vaihtaa 
  kausikorttiin

MAKSUKÄYTÄNNÖT
• Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 
  Saat laskun antamaasi osoitteeseen.
• Opettaja ja toimisto eivät ota vastaan kurssimaksuja.
• Lasku on maksettava kokonaisuudessaan eräpäivään 
  mennessä eikä laskun summaa saa muuttaa. Maksettaessa
  on myös aina käytettävä laskun viitenumeroa. Epäselvässä
  tapauksessa ota yhteyttä toimistoon.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNTÖ JA PERUUTUSEHDOT
• Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden laskutustietoihin tulee 
  ilmoittaa huoltajan tiedot (myös henkilötunnus).
• Muista antaa laskutustiedot, mikäli maksaja on joku muu 
  kuin kurssille osallistuja.
• Maksuvälineenä liikuntaan liittyviin ryhmiin käyvät 
  seuraavat työnantajan työntekijän omaehtoiseen 
  liikuntatoimintaan antamat maksuvälineet: Tyky-/Smartum 
  kuntosetelit sekä ePassi/Smartum mobiilimaksu.
• Maksumuistutukset ja maksamattomien laskujen 
  perinnän hoitaa Lowell Oy. Maksun myöhästyessä 
  peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja 
  viivästysmaksut.

KURSSIMAKSUPALAUTUS
• Keskeyttäessäsi kurssin, maksua ei palauteta jäljellä 
  olevien tuntien osalta. Vain toimittamalla lääkärin-
  todistuksen kansliaan, voit saada osan maksusta takaisin.
• Kurssipaikka on henkilökohtainen, etkä voi sitä siirtää 
  toiselle henkilölle.
• Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-ohjelmassa
  ilmoitettuihin kurssitietoihin. Mikäli kurssin ajankohta tai
  paikka opiston toimesta oleellisesti muuttuu, opisto voi
  palauttaa osan kurssimaksusta.
• Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä 
  johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisista. 
  Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan 
  mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille.
• Yhden opetuskerran peruuntuminen/lukukausi ei oikeuta
  kurssimaksun alennukseen. Peruuntuneet opetuskerrat 
  pidetään mahdollisuuksien mukaan 
  myöhemmin kauden aikana.

LIIKUNTASETELIT
TYKY/SMARTUM-kuntosetelit sekä ePassi/Smartum mo-
biilimaksu käyvät Ylivieskan seudun kansalaisopiston lii-
kuntaan liittyvien kurssien maksuväli-
neeksi. ePassilla maksaessa, laita kuva/
kuitti maksusta kansalaisopistolle. Mi-
käli käytät liikuntaseteleitä liikuntaan 
liittyvien kurssien maksamiseen, sete-
lit on toimitettava henkilökohtaisesti 
SYYSKUUN loppuun mennessä opis-
ton toimistoon, Kyöstintie 4 maanan-
taista torstaihin klo 12.00-16.00. Mikäli toimiston aukiolo 
ei sovi, voit toimittaa allekirjoitetut ja voimassa olevat 
setelit myös postitse tai Ylivieskan kaupungintalon pos-
tilaatikkoon. Laskuttamisen jälkeen liikuntasetelit ei-
vät käy enää maksuvälineeksi.

TYÖTTÖMÄT JA PÄÄTOIMISET OPISKELIJAT
Saavat 50 prosentin alennuksen kurssimaksusta. Työt-
tömien ja päätoimisten opiskelijoidennon käytävä opis-
ton toimistossa, Kyöstintie 4, maanantaista torstaihin klo 
12.00-16.00 henkilökohtaisesti todentamassa oikeu-
tensa alennukseen viimeistään opintoryhmän ensim-
mäisen kokoontumiskerran jälkeen ennen toista kokoon-
tumiskertaa.
Laskuttamisen jälkeen alennuksia ei enää voida myöntää. 

KURSSIN NIMI PIANONSOITTO  KATAJA   
OPETUSPAIKKA Katajan koulu, musiikkilk, Katajantie 23
OPETTAJA Jaana Yrttiaho 
ALKAA-PÄÄTTYY Ma 14.30–16.45
KOKOONTUMISKAIKA 13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022
 
HINTA Kurssimaksu: 61,00 €
KURSSIN KUVAUS Opit pianonsoiton perusteita ja 
 halutessasi vapaata säestystä. Sopii 
 jatkajille ja aloitteleville soittajille. Etusija 
 viime vuoden kurssilaisilla. Aloittaville 
 suositellaan Pianon Avain Aapinen tai 
 Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa 
 opetus voidaan antaa etäopetuksena.

KANSLIA
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
Avoinna ma-to klo 12.00-16.00
puh. 044-4294 899.  www.ylivieska.fi/kansalaisopisto

KANSALAISOPISTON TAIDELUOKKA
Valtakatu 3, Ylivieska

ELÄMYSTALO ARTTERI
Ratakatu 14, Ylivieska

HENKILÖKUNTA 
- opistosihteeri Jaana Sadinmäki, ma-to klo 12.00-16.00
   puh. 044-4294 319,
 sähköposti: jaana.sadinmaki@ylivieska.fi
- kurssisihteeri Päivi Katajala, ma-to klo 12.00-16.00 
 puh. 044-4294 321,
 sähköposti: paivi.katajala@ylivieska.fi
- vahtimestari, Kaisaniemen koulu Ronja Dammert 
 ma-pe klo 17.30-21 puh. 044-4294 224.
 sähköposti: ronja.dammert@ylivieska.fi
- tekstiilityönopettaja Sari Vierimaa puh. 044-4294 328,
 sähköposti: sari.vierimaa@ylivieska.fi
- musiikinopettaja Jaana Yrttiaho, puh. 044-4294 463,
 sähköposti: jaana.yrttiaho@ylivieska.fi
- kieltenopettaja Lucia Pavlovics, puh. 044-4294 329,
 sähköposti lucia.pavlovics@ylivieska.fi
- ilmaisutaidon opettaja Minna Vilenius, 
 puh. 040-3581 825
 sähköposti: minna.vilenius@ylivieska.fi 
- apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas, 
 puh. 044-4294 326,
 sähköposti: seija.pulli-marjakangas@ylivieska.fi
- sivistysjohtaja, rehtori Kai Perttu, 
 puh. 044-4294 314, 
 sähköposti: kai.perttu@ylivieska.fi

MALLI:

110153

ILMOITTAUTUMINEN
tässä opinto-oppaassa oleviin ryhmiin:

MA 30.8.2021 KLO 12.00 alkaen
puhelimitse ma-to 12-16, 044-4294 899
netin kautta www.opistopalvelut.fi/ylivieska
HUOM!
Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muihin 
puhelinnumeroihin.

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TYÖVUOSI 2021-2022
Syyslukukausi 15.8.-4.12.2021
Kevätlukukausi 10.1.-21.5.2022
Lomat:
Syysloma 25.-31.10.2021
Hiihtoloma 7.-13.3.2022
Pääsiäisloma 14.-18.4.2022
Kiirastorstaina 14.4.2022 ei ole opetusta.
Lomien aikana ei ole opetusta

Työnäyttely su 3.4.2022 klo 11-16.00 Sievissä.

ENGLISH SUMMARY
Even though you don’t speak Finnish, you 
are welcome to study in Ylivieskan seudun kansalai-
sopisto. We have many courses, which cover a lot of 
different subjects, e.g.
languages, art, crafts, music, dancing, ADP and physi-
cal exercise.

You can start to study Finnish, the teacher speaks 
English. We also have English conversation courses.

We have many art courses, and you can also choose 
crafts. For example: painting, ceramics, silver work, 
glass melting. In crafts there are many different tech-
niques that you can study.

Music has a very important role in our college. You 
can come and sing karaoke or play some music instru-
ment. We also have dance courses. There are courses 
in ADP and photo processing. There are also many PE 
courses: basic gym, body solid gym, yoga etc. If you are 
a student, you are entitled to a reduced price (50 %).

Should you want to ask something about the cours-
es or enrolling, you can contact the vice principal, 
e-mail address seija.pulli-marjakangas@ylivieska.fi.

Lue tämä opas huolellisesti ja 
säilytä se myöhempää tarvetta varten!

Seniorikausikortista tietoa löydät sivulta 5 
Työttömien kausikortista tietoa löydät sivulta 12
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n, AVI:n ja alueellisten 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 
Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrätessä. 

 

Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022

TAIDEKOULU ARTTERI 

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa taiteenperusopetus lakiin 
(633/1998) ja asetukseen (813/1998) pohjautuvaa yleisen oppimää-
rän mukaista opetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, sanatai-
teessa ja teatteri-ilmaisussa (syksyllä 2021 kuvataiteessa, käsityössä 
ja teatteri-ilmaisussa).  Opetus on suunnattu lapsille. Annettavassa 
opetuksessa noudatamme Opetushallituksen antamia opetussuun-
nitelman perusteita. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 
500 tuntia ja kokonaiskesto noin kuusi vuotta. 

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taidetta pää-
määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
mukaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja 
elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle omi-
naista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen.  

Yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kult-
tuurisen osallisuuden edistäminen sekä oppimisen ilon, opiskelu-
motivaation ja luovan ajattelun edistäminen huomioimalla oppi-
laan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Opinnot tarjoavat innosta-
via ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemi-
seen, taiteesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikut-
tamiseen taiteen keinoin. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat 
kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja 
moniaistisesti taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä ja ot-
tamalla huomioon myös historiallisen ja yhteiskunnallisen näkökul-
man. Kaikissa ryhmissä noudatetaan syksyllä 2018 uusittua opetus-
suunnitelmaa.

VALOPILKKU I,  110203
TEATTERILEIKKI TAITEEN 
PERUSOPETUS 7-9 VUOTIAILLE               
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
Ke 16.00–18.15 
15.9.–24.11.2021, 12.1.–23.3.2022 
Minna Vilenius 
Kurssimaksu: 80,00 €  
Ryhmä on taiteen perusopetuskokonaisuuden (tpo) aloittava Yli-
vieskassa. Näin ollen tavoitteet määräytyvät tpo:n taiteen perus-
opetuksen teatteritaiteen perusteiden mukaisesti joka on leikkivä 
teatteri OPINTOKOKONAISUUS 1:Leikkivä teatteri (60h) Opintoko-
konaisuuden aikana opiskelija tutustuu teatteritaiteen perusteisiin 
rooli- ja teatterileikkien kautta. Leikin, kokeilun ja toiminnallisuuden 
avulla opiskelija omaksuu teatterin tekemisen tapoja ja teatterinsa-
nastoa. Häntä rohkaistaan uteliaisuuteen, luovuuteen ja kokonais-
valtaiseen itsensä ilmaisuun. Teatterileikkien ja harjoitusten avul-
la opiskelija oppii työskentelemään ryhmässä ja havainnoimaan 
omaa ja ryhmän toimintaa. Häntä kannustetaan sanallistamaan ja 
jakamaan omia havaintojaan ja kokemuksiaan teatteritoiminnasta. 
Opiskelija oppii keskustelemaan ja iloitsemaan omasta ja muiden 
työskentelystä. Leikin avulla rohkaistaan esittämään ja esiintymään. 
Jakson aikana voidaan valmistaa pienimuotoisia esityksiä. Esitysten 
lähtökohtana ovat sadut, lorut, runot ja kertomukset, joita opiskeli-

YLIVIESKAN           KURSSIT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU

UUSI 
KURSSI

jat saavat myös tuottaa itse. Teatterityöskentely vahvistaa oppijan 
luovuutta, persoonallista ilmaisua, mielikuvituksen käyttöä, vuoro-
vaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. 

MATISSET, LASTEN KUVATAITEEN 110307YTP
TAITEEN PERUSOPETUS I 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ti 14.30–16.00 
7.9.–7.12.2021, 11.1.–10.5.2022 
Mikko Luhtasela 
Kurssimaksu: 110,00 € 
Matisset: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 55,00 €) 
Kuvataiteen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä-
nä on tukea oppilaan kulttuurien tuntemusta kuvataiteen keinoin. 
Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kult-
tuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön 
jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, 
ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä 
uuden oppimiselle. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin 
jatkuvaa muuntumista ja avoimia rajoja. Opetus koostuu 300 tun-
nin mittaisista yhteisistä opinnoista ja 200 tunnin mittaisista teema-
opinnosta. Yhteiset opinnot jakautuvat viiteen opintokokonaisuu-
teen ja opintojen aikana oppilas saa monipuoliset tiedot ja taidot 
kuvataiteesta. Teemaopinnoissa on kaksi opintokokonaisuutta, joi-
den tavoitteena on taitojen laajentaminen, kuvallisen ajattelun ja il-
maisun syventäminen sekä tietojen että vaikuttamismahdollisuuk-
sien kehittäminen. Ryhmä tarkoitettu 7-9 vuotiaille. Kurssimaksu si-
sältää oppimateriaalin.

PURPPURAT, 110302YTP
LASTEN KUVATAITEEN TAITEEN 
PERUSOPETUS III 
(60 h + 10 h etätehtäviä) 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ti 17.00–18.30 
24.8.–23.11.2021, 11.1.–17.5.2022 
Sari Vierimaa 
Kurssimaksu: 110,00 € Purppurat: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 55,00 €) 
Ryhmä tarkoitettu Purppurat-ryhmässä aiemmin opiskelleille. Mikäli 
opinto-paikkoja vapautuu ja koronatilanne sallii, voimme ottaa va-
pautuneille paikoille uusia oppilaita. Kurssimaksu sisältää oppimate-
riaalin. Tiedustelut p. 044-4294 899 ma-to klo 12-16.

SERULEENIT, 110300YTP
LASTEN KUVATAITEEN 
PERUSOPETUS V (+ 10h etätehtäviä) 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ke 15.15–17.30 
25.8.–1.12.2021, 12.1.–4.5.2022 
Jaana Vähäsöyrinki 
Kurssimaksu: 164,50 € Erä: (Erä 1: 82,25 €, Erä 2: 82,25 €) 
Ryhmä tarkoitettu Seruleeneissa 4 vuotta opiskelleille. Mikäli paik-
koja vapautuu ja alueen koronatilanne sallii, voidaan ottaa uusia 
opiskelijoita. Kurssimaksu sisältää tarvittavan oppimateriaalin. Tie-
dustelut p. 044-4294 899 ma-to klo 12-16.

NEPPARIT, 1104T82
LASTEN KÄSITYÖN TAITEEN 
PERUSOPETUS I    
Raudaskosken koulu, Raudaskoskentie 7 
Ma 15.30–17.00 
30.8.–30.11.2021, 10.1.–16.5.2022 
Sari Vierimaa 
Kurssimaksu: 108,00 € 
Nepparit: (Erä 1: 54,00 €, Erä 2: 54,00 €) 
Käsityön taiteen perusopetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri 
käsityömateriaaleihin ja tekniikoihin lapsen omaan ilmaisuun kan-
nustaen. Alkava taiteen perusopetusryhmä on tarkoitettu 7-9-vuo-
tiaille. Opinnot kestävät noin 5-6 vuotta, etenevät opetussuunnitel-
man mukaan ja antavat monipuolisesti taitoja käsityön tekemiseen 
ja omaan ilmaisuun. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin. 

PELLAVAT, LASTEN 1104T80 
KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS  IV 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ke 15.30–17.45 
18.8.–24.11.2021, 12.1.–4.5.2022 
Sari Vierimaa 
Kurssimaksu: 164,50 € 
Pellavat: (Erä 1: 82,25 €, Erä 2: 82,25 €) 
Käsityön taiteen perusopetuksen tarkoituksena on ruokkia luovuut-
ta, kokeilunhalua ja innostaa ilmaisemaan itseään käsityön avulla. 
Ryhmä on tarkoitettu 7 - 10-vuotiaille syksyllä 2018 aloittaneille op-
pilaille. Koronatilanteen niin salliessa vapautuville paikoille voidaan 
voidaan ottaa uusia oppilaita. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin. 
Tiedustelut p. 044-4294 899ma-to klo 12-16. 

NAPPISET, LASTEN 1104T81
KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS V-VI 
Raudaskosken koulu, Raudaskoskentie 7 
Ma 17.15–19.30 
16.8.–22.11.2021, 10.1.–9.5.2022 
Sari Vierimaa 
Kurssimaksu: 164,50 € 
Nappiset: (Erä 1: 82,25 €, Erä 2: 82,25 €) 
Opinnoissa jatketaan käsityön perustaitojen kehittämistä sekä käsi-
työhön, teknologiaan ja muotoiluun tutustumista. Tämä ryhmä on 
tarkoitettu 7 - 10-vuotiaille keväällä 2017 aloittaneille oppilaille. Mi-
käli oppilaspaikkoja vapautuu ja koronatilanne sen sallii, voidaan 
niille ottaa uusia oppilaita. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin. 
Tiedustelut p. 044-4294 899 ma-to klo 12-16. 
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KESKI-POHJANMAAN  130108
SIIRTOLAISUUSTIEDON KERÄYSKURSSI 
verkkokurssina 
Ti 18.00–20.30 
14.9.–12.10.2021 
Luennoitsijaryhmä 
Keski-Pohjanmaan Siirtolaisuustyöryhmä toteuttaa Keski-Pohjan-
maan Kulttuuriliiton ja K-P liiton tukemana Keski-Pohjanmaan siirto-
laisuustiedon keräykseen kouluttavan ja ohjaavan yhteisen etäkurs-
sin syyslukukaudella 2021. Osallistuaksesi tarvitset oman sähköpos-
tiosoitteen. Luentosarjan sisältö: 1.) Ti klo 18.00-20.30.14.9.2021. Siir-
tolaisuuden merkitys Keski-Pohjanmaalle. Dosentti, FT Mattila Siir-
tolaisuusinstituutti. Kurssin esittely ja tavoitteet. Keskustelua. FT Ou-
ti Järvi ja puheenjohtaja YM Kauppi Virkkala. 2.) 21.9.2021. Siirtolai-
suustiedon keräyksen välineet. Keskustelua. KL Jouni Korkiasaari ja 
DI Pekka Rauhala. 3.) 28.9.2021. Siirtolaisuustiedon keräyksen haas-
tattelutilanteiden oppiminen. Keskustelua. DI Pekka Rauhala ja toi-
mittaja/verkostotutkija Juha Tainio. 4.) 5.10.2021. Tiedon taltiointi ja 

YLEISLUENNOT
tietolähteiden käyttö. Keskustelua. FT Outi Järvi ja FT Rainer Smed-
man, KL Jouni Korkiasaari. 5.) 12.10.2021.Kurssin yhteenveto ja ver-
kostojen luominen. Loppukeskustelu. Opetusneuvos Pentti Silven-
noinen ja puheenjohtaja Kauppi Virkkala.

KODIN RAIVAAJAN ABC  819800
VERKKOLUENTO
Ti 18.00–19.30 
12.10.2021 
Karin Hedström 
Vaatiiko kotisi raivausta, mutta aloittaminen tuntuu hankalalta tai et 
tiedä mistä aloittaa? Oletko muuttamassa pienempään asuntoon? 
Vai onko käynyt niin, että tavarat ovat vallanneet kotisi? Tavarasta 
luopuminen on raskasta. Se vaatii aikaa, motivaatiota, tietoa sekä 
taitoa. Jos olet kyllästynyt tavaramäärään ja tiedostat omistavasi lii-
kaa, niin löydät varmasti tästä luennosta vinkkejä ja motivaatiota 
lähteä luopumaan turhista tavaroista. Luennoitsijana on koulutettu 
ammattijärjestäjä Karin Hedström. Luento toteutetaan Teams-sovel-
luksella ja osallistuaksesi tarvitset oman sähköpostiosoitteen. 

PIKKUKAPPELISTA 130107
ALUEKESKUKSEKSI    
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 18.00–19.30 
18.11.2021 
Anne Ruuttula-Vasari 
Ylivieskan kehityksestä pikkukappelista aluekeskukseksi, 
luennoi FT Anne Ruuttula-Vasari.
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VERKKOKURSSIT
SYVÄRENTOUTTAVA 830106 
JOOGA VERKKOKURSSI  
Ma 20.00–21.00 
13.9.–18.10.2021 
Joonatan Jääskeläinen 
Kurssimaksu: 19,00 €  
Syvärentouttavassa joogassa annamme keholle ja mielelle mahdol-
lisuuden rentoutua sekä palautua. Teemme usean minuutin mittai-
sia rauhallisia asentoja maton pinnassa seisovien asanoiden ase-
mesta. Aktiivisen pyrkimyksen sijaan venytämme aggressiivisesti ke-
hoamme, annamme keholle luvan syvärauhoittua ja etsiä itselleen 
sopivan tason joka harjoituksessa. Syvärentouttava jooga on erin-
omainen tapa paitsi rentouttaa, niin myös valmistaa kehoa ja mieltä 
unta varten. Tyyliltään tämän joogan asennot ovat lähellä Yin-joo-
gaa, mutta ilman Yinille tyypillistä keskittymistä meridiaaneihin ja 
energioihin. Kurssi soveltuu kaikille tasoille. Olet tervetullut tunnil-

le vaikka et olisi joogannut aiemmin! Kurssi suoritetaan Zoom-etä-
ohjelmaa käyttäen. Tarvitset toimivan internet-yhteyden sekä tieto-
koneen tai älylaitteen (älypuhelinta käyttäessä Zoom täytyy asen-
taa erikseen puhelimeen). Testaa Zoomin toimivuutta hyvissä ajoin 
ennen kurssin alkua. Pukeudu harjoitusta varten rennosti. Voit pi-
tää lähettyvilläsi viltin harjoituksen loppurentoutusta varten jos ha-
luat. Toisinaan saatamme käyttää joogablokkeja apunamme, mutta 
ne eivät ole välttämättömiä. Ilmoittautumislinkit ja muut ohjeistuk-
set lähetetään viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkua sähkö-
postilla. Tarkistathan myös roskapostilaatikkosi ohjeistuksen varalta. 

TERTUN RYHTI- JA 830109Y
VENYTYSJUMPPA VERKOSSA A 
Ti 16.30–17.30 
14.9.–30.11.2021 
Terttu Rajaniemi  Kurssimaksu: 34,00 €  

Koko kehon monipuolinen lihaskunto-, liikkuvuus- ja venytysjump-
pa. Erityishuomio ryhtiin, keskivartaloon ja lantio- ja niskahartiaseu-
tuun. Liikkeet tuetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi syvien lihasten 
avulla. Erityisen paljon venytyksiä ja niskahartia rentoutta. Tehok-
kaimmissa liikkeissä kevyempiä vaihtoehtoja ja helpompia asen-
toja. Sopii naisille, miehille, aloitteleville ja jokaiselle omasta hyvin-
voinnista kiinnostuneelle. Osallistuaksesi tarvitset oman sähköpos-
tiosoitteen. Kurssi toteutetaan Teams-sovelluksella. 

MINDFULNESSIN  830205
ALKEET VERKOSSA                
Ke 18.45–19.45 
15.9.–6.10.2021 
Joonatan Jääskeläinen 
Kurssimaksu: 22,50 €  
Oletko koskaan miettinyt mitä on mindfulness eli tietoinen läsnä-
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Kurssilla opit pohjoissaamenkielen alkeita. Miten voi tervehtiä, ky-
sellä kuulumisia tai esitellä itsensä pohjoissaameksi? Tutustut kie-
leen monipuolisilla tavoilla etäopetuksessa. Buresboahtin! Kurssin 
oppikirjana on Cealkke dearvvuo?aid 1, jonka on kirjoittanut Helmi 
Länsman (ISBN- numero: 978-952-441-154-7). Osallistuaksesi tarvit-
set oman sähköpostiosoitteen. Taitotaso A1 

CHINESE CULTURE AND 129811 
BASICS OF THE CHINESE 
LANGUAGE VERKKOKURSSI 
Ti 18.00–19.30 
21.9.–9.11.2021 
Yanhong Xi 
Kurssimaksu: 35,50 €  
This course provides you with insights into the rich cultures of Chi-
na and basic study on the Chinese language to introduce yourself 
and simple communication. You will understand the long heritage 
of Chinese society and the diversity of the Chinese landscape, its 
cultures and nationalities. You will develop a basic understanding of 
written Chinese, its history and expression in calligraphy. You will al-
so explore the origins and variety of Chinese cuisine, the role of food 
in festivals and the etiquette of Chinese dining and tea drinking. You 
will also look at the origins of some of the values that underpin Chi-
nese society and how these are being affected by economic deve-
lopment and urbanisation. Language of instruction is English. You 
will need your own email address to participate. Skill level A1 

RPV SYKSY VERKKOKURSSI  8301132
Ke 18.30–19.00 
22.9.–10.11.2021 
Nina Hietanen 
Kurssimaksu: 24,00 €  
Treenataan Reidet, Peppu ja Vatsa kuosiin, mutta koko kroppa piste-
tään kuosiin nopean tehokkaasti. Sopii kaiken kuntoisille. Osallistu-
aksesi tarvitset oman sähköpostiosoitteen. 

KEHONHUOLTO SYKSY 8301133
VERKKOKURSSI 
Ke 19.05–19.35 
22.9.–10.11.2021 
Nina Hietanen 
Kurssimaksu: 24,00 €  
Lempeästi ja monipuolisesti kehoa huoltaen saat oloosi keveyttä 
ja veren virtaamaan. Liikkeitä tehdään istuen, makuulla ja seisten. 
Kurssi soveltuu jokaiselle. Osallistuaksesi tarvitset oman sähköpos-
tiosoitteen. 

ZUMPA SYKSY VERKKOKURSSI 8301134
To 17.30–18.15 
23.9.–11.11.2021 
Nina Hietanen 
Kurssimaksu: 35,00 €  
Tehokas ja iloinen lattarimusiikin tahdeissa etenevä intervallityyp-
pinen tunti, jossa tempo vaihtelee nopeasta hitaaseen. Opit lattari-
tanssien askelsarjoja ja samalla kuntosi kohenee. Soveltuu vasta-al-
kajille ja aiemmin harrastaneille. Osallistuaksesi tarvitset oman säh-
köpostiosoitteen. 
 
TEKSTINKÄSITTELYN ALKEET 3401021
VERKKOKURSSI
To 15.00–16.30 
30.9.–14.10.2021 
Omar Ikni 
Kurssimaksu: 27,00 €  
Kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia tekstinkäsittelyn 
perusteet. Kurssilla käsitellään tekstinkäsittelyn perusasiat ja tutus-
tutaan ohjelmistojen käyttöympäristöön. Tutustumme näppäimis-
tön mahdollisuuksiin ja opimme luomaan ja muokkaamaan tekstiä. 
Opimme asiakirjastandardin mukaiset perusasetukset asiakirjalle. 
Käymme läpi tekstin ja kuvien kopioinnin ja liittämisen perusteet. 

Korjaamme virheitä ja muokkaamme olemassa olevia asiakirjoja. 
1. opetuskerralla tutustutaan tekstinkäsittelyyn ja Notepad (muis-
tio) ohjelmistoon. 2. opetuskerralla muokataan tekstiä. Tutustu-
taan Microsoft Word ohjelmistoon. 3. opetuskerralla tutuksi tulevat 
edistyneet ominaisuudet ja tutustutaan Google Doc -ohjelmistoon. 
Osallistuaksesi tarvitset oman sähköpostiosoitteen. 
 
INTERNETIN IHMEELLINEN  3401022
MAAILMA VERKKOKURSSI
To 15.00–16.30  
21.10.–11.11.2021 
Omar Ikni 
Kurssimaksu: 27,00 €  
Kurssilla käymme läpi yleisempiä ja käytetyimpiä sähköisiä asioin-
tipalveluita. Kurssin puitteissa ei ole tarkoitus hoitaa asiointia, vaan 
tutustumme palveluiden tarjoajiin sekä heidän tarjoamiin palvelui-
hin yleisesti. Internet tarjoaa loputtomasti myös ajanvietettä. Sieltä 
löytyy jokaiselle jotain. Kurssilla tutustutaan erilaisiin helposti saa-
vutettaviin huvi ja hyöty mahdollisuuksiin. Tule mukaan seikkail-
leen! Kurssit toteutetaan Google Meet alustalla. Osallistumislink-
ki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Sisältö: 1. opetusker-
ta, sähköiset asiointipalvelut. 2. opetuskerta, Internetistä hyötyä. 3. 
opetuskerta, Internetistä huvia. Osallistuaksesi tarvitset oman säh-
köpostiosoitteen.

MATKAILUESPANJAN  120706 
LYHYTKURSSI VERKKOKURSSI
Ma 16.30–18.00 
1.–29.11.2021 
Tanja Rautavirta 
Kurssimaksu: 17,00 €  
¿A ti te gusta viajar? Kurssin sisältö painottuu matkailuun ja käytän-
nön asiointiin espanjan kielellä. Kurssi sisältää runsaasti kuullun ym-
märtämistä aitoja espanjankielisiä tilanteita ja tallenteita hyödyntä-
en. Kurssilla keskustellaan ja tutustutaan espanjankielisten maiden 
kulttuureihin. Opettajan lisäksi tunneilla vierailee espanjaa äidinkie-
lenään puhuvia henkilöitä. Kurssi soveltuu espanjan kielen perus-
teet hallitseville ja tarkoituksena on kehittää valmiuksia ymmärtää 
sekä tuottaa itse puhetta käytännön tilanteissa. Kurssi toteutetaan 
Google Meet -alustalla ja oppimateriaalina käytetään sähköistä ma-
teriaalia, erillisiä oppikirjoja ei tarvita. Osallistuaksesi tarvitset oman 
sähköpostiosoitteen. Taitotaso A2

FASCIAMETHOD LIHASHUOLTOA 830114
JA LEMPEÄÄ LIIKEHALLINTAA 
VERKKOKURSSI
To 19.00–19.45 
4.11.–2.12.2021 
Riikka Bergdahl 
Kurssimaksu: 17,00 €  
Kurssilla opit yksinkertaisia liikepareja eli teemme myofaskiaalista 
liikkuvuusharjoittelua, jolla voit pitää huolta liikkuvuudestasi, ain-
eenvaihdunnastasi ja hyvinvoinnistasi. Tunnin lomassa tehdään 
myös lempeitä liikehallintaharjoitteita ja lihaksia fasciakäsitellään 
tennispallon avulla. Tällä viiden kerran kurssilla kerrataan kevään 
liikkeitä ja opitaan myös uutta. Kurssi on tarkoitettu kaikille kiin-
nostuneille, jotka haluavat pitää huolta omasta lihashuollostaan 
ja liikkuvuudestaan. Kurssi ei vaadi mitään aikaisempaa kokemus-
ta, koska liikkeet ovat yksinkertaisia ja turvallisia suorittaa myös ver-
kko-opetuksessa. Osallistuaksesi tarvitset oman sähköpostiosoit-
teen, koska opetus annetaan Teams-sovelluksella. 

olo? Oletko koskaan kokeillut sitä ohjatusti? Tällä neljän viikon Mind-
fulnessin alkeiskurssilla pääset tutustumaan mindfulnessiin opastet-
tujen harjoitusten, teorian sekä kotiharjoitusten kautta. Kurssi suo-
ritetaan oman kodin rauhassa etäyhteyttä käyttäen. Kurssi soveltuu 
sinulle, jos haluat syventyä itsetutkiskeluun, koet työsi tai elämänti-
lanteesi stressaavaksi ja haluat hallita sitä paremmin tai vaikkapa jos 
haluat uusia työkaluja henkisellä polulla kulkemiseen. Mindfulness 
kehittää keskittymiskykyä, itseymmärrystä, stressin hallintaa, tun-
teiden hallintaa sekä kykyä olla läsnä tässä hetkessä. Mikäli Sinul-
la on traumapohjainen mielenterveysongelma tai podet masennus-
ta, neuvottele lääkärisi kanssa, sopiiko mindfulness tähän elämänti-
lanteeseesi. Osallistuaksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden, Zoom-
etäyhteysohjelman (ilmainen) sekä halutessasi mikrofonin ja video-
kameran. Voimme tarvittaessa aloittaa ensimmäisen tunnin hieman 
etuajassa, että kaikki voivat kokeilla järjestelmiensä toimivuutta. 

ENERGISOIVA 830107
AAMUJOOGA VERKKOKURSSI   
To 9.00–10.00 
16.9.–21.10.2021 
Joonatan Jääskeläinen 
Kurssimaksu: 19,00 €  
Aloita päiväsi energisoivalla aamujoogalla, joka herättelee muka-
vasti kehosi ja mielesi päivän askareita varten. Kehosi venyvyys ja 
voimatasot kasvavat, aineenvaihdunta herää, hengityskapasiteetti-
si paranee ja mielesi on terävämpi ja valmiimpi läpi päivän. Myös 
keskittymiskykysi kohoaa ja opit rentouttamaan mieltäsi helpom-
min. Energisoivan aamujoogan harjoitus vaihtelee hieman viikoit-
tain, mutta monet peruselementit pysyvät samana, jotta voit kehit-
tää ja syventää jo opittuja liikkeitä. Haastavia asanoita kuten päällä-
seisontaa emme aamujoogassa tee. Tyylilajiltaan energisoiva aamu-
jooga pohjautuu hatha-joogaan sekä flow-joogaan. Voit osallistua 
energisoivaan aamujoogaan olitpa sitten joogannut aiemmin tai 
et kunhan olet perusterve. Aiemmasta joogataustasta on kuitenkin 
hyötyä, sillä emme opettele liikkeiden linjauksia aina kovin yksityis-
kohtaisesti. Harjoituksessa annetaan liikkeistä eri variaatioita, joilla 
voit mukauttaa harjoitusta. Energisoiva aamujooga ei ole myöskään 
pakkosuorittamista, joten voit ottaa taukoja oman jaksamisesi mu-
kaan. Kurssi suoritetaan Zoom-etäohjelmaa käyttäen. Tarvitset toi-
mivan internet-yhteyden sekä tietokoneen tai älylaitteen (älypuhe-
linta käyttäessä Zoom täytyy asentaa erikseen puhelimeen). Testaa 
Zoomin toimivuutta hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Pukeudu 
harjoitusta varten urheilullisesti ja jätä sukat pois. Voit pitää lähet-
tyvilläsi viltin harjoituksen loppurentoutusta varten jos haluat. Jos 
haluat lisätietoa kurssista, otathan yhteyttä joonatan@avaravalmen-
nus.fi tai puhelimella 050 300 3933 Ilmoittautumislinkit ja muut oh-
jeistukset lähetetään viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkua 
sähköpostilla. Tarkistathan myös roskapostilaatikkosi ohjeistuksen 
varalta. Lämpimästi tervetuloa Energisoivaan aamujoogaan avaa-
maan kehosi ja mielesi päivää varten! 

PARLIAMO ITALIANO ON LINE 120803
HELPPO KESKUSTELU KURSSI ITALIAKSI 
La 13.00–14.00 
18.9.–27.11.2021, 15.1.–9.4.2022 
Sandra Marcelletti 
Kurssimaksu: 28,50 €  
Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet opiskellut italiaa ainakin 2,5 
vuotta ja haluat aktivoida kieltä. Käymme läpi eri teemoja, kieliop-
pia (tarvittaessa) sekä sanastoa. Etäyhteydellä osallistuminen edellyt-
tää, että sinulla on perustiedot etäyhteyden käyttämisestä ja toimiva 
nettiyhteys, kuulokkeet ja mikrofoni. Huomioithan, että kurssin aika-
na opettaja ei voi auttaa tietoteknisten ongelmien kanssa. Materiaali 
opettajalta. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Taitotaso B1-B2 

POHJOISSAAMEN 129830
ALKEISKURSSI VERKKOKURSSI 
Ma 18.00–19.00 
20.9.–22.11.2021 
Tiina Jutila 
Kurssimaksu: 33,00 €  
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KAUSIKORTIT
KAUSIKORTTI 000KK
Kurssimaksu: 195,00 €  
195 € hintainen kausikortti oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuo-
den oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. Mikäli osallistut useille 
kursseille, kausikortti on järkevä vaihtoehto. Kausikortti on voimassa 
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kursseilla toukokuun 2021 loppuun 
saakka. Maksettuja kurssimaksuja EI VAIHDETA kausikorttiin. Kausi-
kortti ei koske taiteen perusopetusta eikä 195 € tai enemmän maksa-
via kursseja. Opinto-oppaassa on mainittu kurssit, joihin kausikortti 
ei käy. 

SENIORIKAUSIKORTTI /NETTI 00001N
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. 
Jaossa netin kautta yht. 50 kpl. 

SENIORIKAUSIKORTTI /PUHELIN  00002P
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa puhelimitse yht. 5 kpl. 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /NETTI 00004N
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen opin-
toseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikortteja ja-
ossa netin kautta 10 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin työttömil-
le. Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. Työt-
tömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Kyöstintie 4, 
84100 Ylivieska. Kanslia on avoinna ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaihto-
ehtoisesti laittamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI / 00005P
PUHELIN 
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen 
opintoseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikort-
teja jaossa puhelimen kautta 5 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin 
työttömille. Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kurs-
seilla. Työttömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa 
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaihtoehtois-
esti laittamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi

SENIORIKAUSIKORTTI  
63 -VUOTTA
TÄYTTÄNEILLE TAI ELÄKKEELLÄ OLEVILLE

Senioriväestöllä tarkoitetaan Ylivieskasta, Sievistä ja 
Alavieskasta 63 vuotta täyttäneitä ja eläkkeellä ole-
via, jotka eivät ole ansiotyössä.
Opetushallituksen myöntämän opintosetelityyppisen 
avustuksen myötä Ylivieskan seudun kansalaisopisto 
myöntää 55 ensimmäiselle seniorikausikortin
170 eurolla (vastaa kausikorttia, joka on normaalis-
ti 195 e). Seniorikausikortti on voimassa 21.5.2022 
saakka ja oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuoden
oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. Kausikortti 
ei koske kursseja, joissa maininta  ”kausikortti ei käy”, 
eikä kursseja, jotka maksavat 195 euroa tai enem-
män.
Ennakkoilmoittautuminen koskee myös seniorikausi-
kortin lunastaneita ja kurssiperuutus on tehtävä 5
vuorokautta ennen ensimmäistä kurssipäivää, muu-
toin joudumme perimään täyden kurssimaksun.
50 seniorikausikorttia on varattavissa netin kautta 
www.ylivieska.
fi/kansalaisopisto > opinto-ohjelma > opinto-ohjel-
ma/kurssiselain > ilmoittautuminen
> kurssit > muu koulutus > ylivieska > kurssinimellä > 
seniorikausikortti/netti >
 
Loput 5 kappaletta on varattavissa vain puhelimitse 
ma-to puh. 044-4294 899.
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n, AVI:n ja alueellisten 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 
Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrätessä. 

 

Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022YLIVIESKAN           KURSSIT
HISTORIA,
YHTEISKUNTA JA TALOUS

MAAILMAN PARANTAJAT,                                                                 329801 
YHTEISKUNNALLINEN KESKUSTELURYHMÄ 
Elämystalo Artteri/ 
Lämpiö, Ratakatu 14 
Ti 10.00–11.30 14.9.–16.11.2021, 11.1.–22.3.2022 
Hannu Isokoski, Kaija-Maija Perkkiö Kurssimaksu: 69,00 €  
Yhteiskunnallinen keskusteluryhmä. Osallistujat päättävät itse ajan-
kohtaiset keskusteluaiheet. Alustajat valitaan joko omasta ryhmäs-
tä tai ulkopuolelta pyydettyinä. Kurssi soveltuu jokaiselle yhteiskun-
nallisista asioista kiinnostuneelle. 

TERVEYDENHUOLTO

ON IHAN OK OLLA HERKKÄ -                                                            830200
KESKUSTELUA 
ERITYISHERKKYYDESTÄ  
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 18.00–19.00  6.–20.10.2021 
Minka  Takala-Kinnunen Kurssimaksu: 18,00 €  
Vertaistukea ja keskustelua erityisherkän aikuisen haasteista ajassa, 
jossa elämme. Kurssin ja keskustelun pohjana käytetään Elaine N. 
Aronin kirjaa HSP Erityisherkkä ihminen. 

TRE -STRESSINPURKU-                                                                         830208
MENETELMÄN                     
ALKEISKURSSI    
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 17.30–20.30  14.10.2021 
Elina Huhtala                                                               Kurssimaksu: 47,00 €  

TRE®-menetelmä (Stress, Tension & Trauma Releasing Exercises) on 
luonnollinen stressinpurkumenetelmä, jossa kehossa käynnistetään 
muutamalla lämmittelyliikkeellä kehon luontainen tärinä tai vapina, 
joka purkaa kehoon jäänyttä stressiä ja kireyksiä. Kyseessä on itsehoi-
tomenetelmä ja alkeiskurssille osallistuja saa työkalut oman harjoit-
telun jatkamiseen itsenäisesti. Menetelmää säännöllisesti harjoitta-
neet kertovat menetelmän moninaisista hyödyistä, kuten kiputilojen 
vähentymisestä, paremmasta unesta, stressin vähentymisestä sekä 
energisemmästä olosta. Menetelmä voi purkaa kehosta myös tunne-
muistoja. Kurssin ikäraja on 18 vuotta ja tietyt fyysiset ja psyykkiset 
tilat ja sairaudet voivat rajoittaa kurssille osallistumista. Näistä saat li-
sätietoa ennen kurssia torstaina 30.09.2021 klo 18–19 Teamsin kautta 
toteutettavassa ilmaisessa infossa. Ilmoittauduthan tähän infoon suo-
raan kurssin vetäjälle sähköpostiosoitteeseen el.huhtala@gmail.com 
ma 27.9. mennessä, niin saat osallistumislinkin sähköpostiisi. Kaikkia 
kurssista kiinnostuneita suositellaan vahvasti osallistumaan infoon, 
jotta voit tehdä valistuneen päätöksen osallistumisestasi kurssille. 
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MUSIIKKI
HARMONINEN LAULU PERUSKURSSI                                          110102
Toimitalo Pietari, Terveystie 11 
Su 14.00–15.30                                   19.9.–24.10.2021, 16.1.–27.2.2022 
Teija Autio Kurssimaksu: 42,50 €
Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa laulukokemusta. Har-
joitteissa käytetään vokaaleilla laulamista ja etsitään syvän äänen 
löytämistä ja kokemista. Laulut ovat varhaiskristillisiä gregoriaanisia 
lauluja, birgittalaislauluja ja uudempia sävellyksiä vanhalla tyylillä. 
Laulu on meditatiivista, hellää ja hoitavaa. Lauluja opetellaan lyhyis-
sä pätkissä opettajan esimerkin mukaan. Mukaan villasukat, lämpi-
mät vaatteet sekä jumppamatto. Kurssin kokoontumispaikka Vitik-
sen hartaustila. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

MIESKUORO 110102A
Toimipaikka avoin 
Ti 18.00–20.15                                  14.9.–30.11.2021, 11.1.–26.4.2022 
Olena Mikhailova                                                       Kurssimaksu: 50,00 €  
Ylivieskan Mieskuoro kutsuu laulusta pitäviä miehiä joukkoonsa lau-
lamaan! Esiintyvä ryhmä. 

HARMONINEN LAULU JATKOKURSSI 110102B
Toimitalo Pietari, Terveystie 11 
Su 16.00–17.30  17.10.–21.11.2021, 23.1.–27.2.2022 
Teija Autio  Kurssimaksu: 36,00 €  
Laulamme gregoriaanisia lauluja, psalmilauluja ja messusävelmiä. 
Sopii peruskurssin käyneille ja muille jonkin verran laulaneille. Ta-
voitteena myös äänissä laulaminen. Laulamme yläsävellaulun imp-
rovisaatioita ja tutustumme herkkävireiseen kuulemiseen. Opette-
lemme seuraamaan äänen liikettä ja resonointia kehossa ja tilassa. 
Ota mukaan villasukat, lämpimät vaatteet sekä jumppamatto. Kurs-
sin kokoontumispaikka Vitiksen hartaustila. Tarvittaessa opetus voi-
daan antaa etäopetuksena. Esiintyvä ryhmä. 

VIIHDEKUORO LEIJAT 110103
Koulutuskeskus JEDU, ruokasali, Kuusitie 6 
Ti 18.00–20.15  31.8.–21.12.2021, 11.1.–19.4.2022 
Lasse Kautto  Kurssimaksu: 50,00 €  
Kuoro on 30-vuotisjuhlavuottaan viettävä naiskuoro. Opit laulamaan 
uudempaa ja vanhempaa viihdemusiikkia kaksiäänisistä moniääni-
siin sovituksiin. Kevät huipentuu juhlavuoden konserttiin Akustiikas-
sa. Uusille laulajille laulutesti. Esiintyvä ryhmä. 

GOSPEL - LAULUYHTYE AGAPE 110104
Kaisaniemen koulu, musiikkiluokka, Mäntytie 2 
Ma 18.30–20.00  13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 36,00 €  
Kiinnostaako gospel ja laulaminen? Opit äänenkäyttöä ja saat laulaa 
mielimusiikkiasi nuorekkaassa ja kivassa porukassa. Esiintyvä ryhmä. 

VIRSIKUORO 110105
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
To 16.30–17.45  2.9.–25.11.2021, 13.1.–7.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 36,00 €  
Kaikenikäisille Siionin virsien ystäville. Laulamme neliäänisiä sovituk-
sia. Esiinnymme messuissa ja tapahtumissa. Uudet laulajat ovat ter-
vetulleita! 

ELÄKELÄISTEN  110106
KANSANLAULUKUORO IKIVIHREÄT 
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, 
Ratakatu 14 
Ma 14.45–16.15  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Pekka Peltola  Kurssimaksu: 36,00 €  
Tule mukaan laulamaan iloiseen joukkoomme. Laulamme vanhoja 
koululauluja, kansanlauluja sekä muita kuoron haluamia kappaleita 
säestyksen kera, yksiäänisesti ja kaksiäänisesti. Tervetuloa myös soit-
totaitoiset säestämään! Esiintyvä ryhmä. 

SENIORIEN LAULU JA SOITTORYHMÄ 110107
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
Ma 10.00–11.30  20.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Opettaja avoin Kurssimaksu: 36,00 €  
Laulellaan ja soitellaan yhdessä päivien ratoksi ja iltojen iloksi. Esiin-
tyvä ryhmä. Aloitetaan, mikäli saadaan opettaja. 

YKSINLAULUKURSSI PAVAROTTI 110108
Päivärinnan koulu, Koulukatu 2 
To 17.00–21.00  16.9.–25.11.2021 
Kristiina Nietula  Kurssimaksu: 112,00 € 
Pavarotti: (Erä 1: 56,00 €, Erä 2: 56,00 €) 
Yksinlaulukurssilla opit hengitys- ja laulutekniikkaa ja kerrytät mie-

leistäsi lauluohjelmistoa. Henkilökohtaista opetusta 30min/henkilö. 
HUOM! KAUSIKORTTI EI KÄY:

YKSINLAULUKURSSI CELINE 110111
Kaisaniemen koulu, 
musiikkiluokka, 
Mäntytie 2 
Ke 18.20–20.35 22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Jaana Yrttiaho Kurssimaksu: 96,00 €  
Kurssilla pääset vahvistamaan kevyen musiikin tyylin laulutekniik-
kaasi ja laulamaan mielikappaleitasi pianosäestyksellä. Samalla saat 
matalan kynnyksen esiintymiskokemusta ryhmän kesken. Saat oh-
jausta laulujen ja sävellajin valinnassa sekä pääset harjoittelemaan 
mikrofoniin laulamista. Tarvittaessa kehitämme myös taustalaulu-
osuuksia lauluihin. Aloitamme yhteisellä äänenavauksella. Henkilö-
kohtainen yksinlauluaika n. 20 min/hlö. 

SYKSYN KARAOKEILLAT YLIVIESKASSA 110112
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
To 18.00–21.00  23.9.–18.11.2021 
Jouko Herranen  Kurssimaksu: 75,00 €  
Tule mukaan ja kokeile karaokelaulamisen iloa! Illan alussa laulam-
me yhdessä muutamia biisejä äänenavauksena. Sen jälkeen jokai-
nen saa laulaa ihania iskelmiä karaoketaustoilla. Laitevuokra sisältyy 
kurssimaksuun. Kokoontuu joka toinen viikko. 
  
VIIHDEORKESTERI  110114
SELVÄT SÄVELET
Elämystalo Artteri/ 
Lämpiö, Ratakatu 14 
La 12.00–17.00  21.8.–27.11.2021, 15.1.–19.3.2022 
Keijo Nivala  Kurssimaksu: 50,00 €  
Esiintyvä alueellinen viihdeorkesteri. Muusikot jo kiinnitetty, mutta 
jos olet kiinnostunut liittymään orkesteriin, voit kysyä lisätietoja oh-
jaaja Keijo Nivalalta. 

QUATTRO DI BOTHNIA 110120 
Kulttuurikeskus  Akustiikka, Koulukatu 2 B 
Ma 18.45–21.00  13.9.–15.11.2021, 10.1.–14.3.2022 
Tomi Luimula  Kurssimaksu: 36,00 €  
Esiintyvä, alueellinen puhallinorkesteri. Orkesteri esiintyy juhlatilai-
suuksissa ja toimii yhteistyössä alueen muiden puhallinorkesterei-
den kanssa. Soittajia Kala- ja Pyhäjokilaaksojen kunnista. Järjeste-
tään yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. Oma 
soitin mukaan. Esiintyvä ryhmä. 

THE SAINT FISH BIG BAND 110121
Kulttuurikeskus  Akustiikka, Koulukatu 2 B 
Su 18.00–21.00  15.8.–28.11.2021, 16.1.–27.2.2022 
Jouko Kantola  Kurssimaksu: 50,00 €  
Perinteinen ja moderni Big Band. Opiskelijalta edellytetään nuotinlu-
kutaitoa ja oman soittimen hallintaa kaikissa sävellajeissa. Oma soi-
tin tulee olla. Esiintyvä ryhmä. Järj. yhteistyössä Ylivieskan seudun 
musiikkiopiston kanssa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäope-
tuksena. 

KANTELEYHTYE KAARNA 110122 
YMP:n tilat, Kotirannantie 8 
Ma 18.30–19.15  6.9.–15.11.2021, 10.1.–21.3.2022 
Riikka Yli-Kotila  Kurssimaksu: 36,00 €  
Kanteleyhtye Kaarna -yhtyeessä soitamme koneistokanteleita. Tar-
vitset nuotinlukutaidon. Esiintyvä ryhmä. Järjestetään yhteistyössä 
Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. Tarvittaessa opetus voi-
daan antaa etäopetuksena. 

ILTATÄHTI, VANHAN TANSSIMUSIIKIN 110123
ORKESTERI 
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
Ma 13.00–14.30  13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Keijo Nivala  Kurssimaksu: 36,00 €  
Soitamme vanhaa tanssimusiikkia pelimannihengessä. 
Esiintyvä ryhmä. 

MUMMOKÖÖRI  110125
YMP:n tilat, Kotirannantie 8 
Ti 10.30–12.00  14.9.–23.11.2021, 11.1.–22.3.2022 
Riikka Yli-Kotila  Kurssimaksu: 36,00 €  
Mummoköörissä opit soittamaan mummovaiheessa ja laulamaan 
tuttuja lauluja ja arvuuttelemaan ja runoilemaan. Oikeaa mummo-
energiaa! Et tarvitse omata aiempaa soittokokemusta. 
Esiintyvä ryhmä. 

ÄÄNENTOISTOKURSSI  110127
Elämystalo Artteri/ 
Teatteri, Ratakatu 14

Ma 18.00–21.00 18.10.–1.11.2021 
Veikko Suihkonen  Kurssimaksu: 25,00 €  
Tehdään keikkaäänentoisto bändille. Harjoitellaan setin pystytystä 
sekä opetellaan perusmikitykset ja johdotukset. Laitetaan pystyyn 
PA ja monitorointi. Kurssilla käytetään Allen&Heath GLD digimikse-
riä. Kurssin jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa halutessasi ääni-
tarkkailutehtävissä teatterituotannossa. Osallistuminen ei vaadi ai-
heen aiempaa tuntemusta. 

RAUTALANKABÄNDI  110129
Kiviojan koulu, musiikkilk, Kiviojantie 16 
Ma 16.30–18.00  13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Pekka Peltola  Kurssimaksu: 36,00 €  
Tällä kurssilla opit bändisoittimien perustaidot kitarasta, bassosta, 
rummuista, laulusta ja syntikasta. Esiintyvä ryhmä. 

BÄNDIKURSSI  110130
Kiviojan koulu, musiikkilk, Kiviojantie 16 
Ti 19.00–20.30  21.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 61,00 €  
Kaikenikäisille suunnattu bändikurssi. Musiikkityyli avoin. Opit yhty-
esoiton perusasioita innostavassa ilmapiirissä. Sopii aloittelevalle tai 
omaa instrumenttia hieman hallitsevalle. Myös laulajat tervetulleita. 

LASTEN MUSIIKKIYHTYE MINET  110132B
Kiviojan koulu, musiikkilk, Kiviojantie 16 
Ke 18.00–18.45  20.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022 
Tanjaana Hannula  Kurssimaksu: 35,00 €  
Kouluikäisille suunnattu lasten musiikkiyhtye harjoittelee yhdessä 
soittamista ja eri soittimiin tutustumista. Soitamme bändisoittimia, 
erilaisia rumpuja, eri rytmisoittimia sekä säestyssoittimia esim. kan-
tele ja piano. Esiintyvä ryhmä. 

HUILUNSOITTO YLIVIESKA  110134
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 17.30–19.45   22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Soile Niskala  Kurssimaksu: 70,00 €  
Huilunsoiton opetusta yhdessä ja erikseen. Kurssilla keskitytään 
poikkihuilun soiton tekniikkaan ja äänenmuodostukseen, sekä soi-
tetaan ohjelmistoa klassisesta kevyempään kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. Tarvittaessa opetus voi-
daan antaa etäopetuksena. Oma soitin mukaan! Soittimen hankki-
misessa saat neuvoa opettajalta soile.niskala@gmail.com.

HARMONIKANSOITTO RYHMÄOPETUS  110136
Kaisaniemen koulu, musiikkiluokka, 
Mäntytie 2 
To 19.15–20.45  16.9.–2.12.2021, 13.1.–28.4.2022 
Janne Lindgren  Kurssimaksu: 36,00 €  
Kurssilla soitetaan yhdessä eri musiikkityylejä. Opit harmonikan kä-
sittelyä, tekniikkaa ja musiikin teoriaa. Tule kokemaan yhdessä soit-
tamisen iloa, oma soitin mukaan. Esiintyvä ryhmä. 

HARMONIKANSOITTO YKSILÖOPETUS 110137
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Pe 14.00–18.00  17.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022 
Janne Lindgren  Kurssimaksu: 130,00 €  
Opit harmonikan käsittelyä, tekniikan ja musiikinteoriaa lähtötaso-
si huomioiden. Opetustunnin pituus 20/30/45 min/henkilö. Kurssi-
maksu 87,50/130/195 e. Oma soitin mukaan. Etusija viime vuoden 
kurssilaisilla. HUOM! KAUSIKORTTI EI KÄY:

KITARANSOITON ALKEET   110139
Kiviojan koulu, musiikkilk, 
Kiviojantie 16 
Ti 17.00–17.45  21.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 50,00 €  
Opit akustisen kitaran tai sähkökitaran soiton alkeita. Sopii aloittele-
ville ja vähän soittaneille. 

KITARANSOITON JATKOKURSSI  110139B 
Kiviojan koulu, musiikkilk, 
Kiviojantie 16 
Ti 18.00–18.45  21.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 50,00 €  
Opit akustisen kitaran tai sähkökitaran soittoa ryhmässä. Sopii alkeis-
kurssin käyneille. 

UUSI 
KURSSI

UUSI 
KURSSI

UUSI 
KURSSI



7Ylivieskan seudun kansalaisopisto
syksy 2021-2022 YLIVIESKAN           KURSSIT

SENIORIEN PIANONSOITTO  YLIVIESKA  110146
Toimitalo Pietari, Terveystie 11 
Ma 12.00–14.15  13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 66,00 €  
Opit soittamaan mielikappaleesi nuoteista kahdella kädellä tai va-
paalla säestyksellä. Sopii aloitteleville ja aiemmin soittaneille. Etusi-
ja viime vuoden kurssilaisilla. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etä-
opetuksena. 

AIKUISTEN PIANONSOITON  110148
JATKORYHMÄ MERIKANNOT 
Suvannon kappeli, Renssulantie 12 
Ma 17.00–19.15  13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Eeva Korhonen  Kurssimaksu: 80,00 €  
Opit klassisen musiikin kappaleiden soittoa ja halutessasi vapaata 
säestystä. Sopii myös Sinulle, joka haluat verestää kauan sitten unoh-
dettuja taitoja. Yksilöohjaus, soittoaika n. 20 min. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

AIKUISTEN PIANONSOITON  110149
JATKORYHMÄ SIBELIUKSET 
Päivärinnan koulu, Koulukatu 2 
Ti 15.10–17.45  14.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Lasse Kautto  Kurssimaksu: 80,00 €  
Opit klassisen ja kevyen musiikin pianokappaleiden soittoa ja halu-
tessasi vapaata säestystä. Sopii jatkajille ja jonkin verran soittoa har-
rastaneille. Yksilöohjaus, soittoaika n. 20 min. Etusija viime vuoden 
kurssilaisilla. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

PIANONSOITTO RAHKOLA  110150
Rahkolan koulu, Hakalahdenkatu 8 
To 15.30–16.15  16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 55,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Rahkolan koulun oppilailla. Soittokirjoista suosi-
tellaan Pianon Avain-sarjaa tai Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

PIANONSOITTO  NUORILLE JA LAPSILLE  110151
Rahkolan koulu, Hakalahdenkatu 8 
Ma 16.30–18.45  20.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Jasmin Rankinen  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit soittamaan kivoja kappaleita nuoteista kahdella kädellä ja ha-
lutessasi vapaata säestystä. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. Tarvit-
taessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

PIANONSOITTO KIVIOJA  110152
Kiviojan koulu, Kiviojantie 16 
Pe 15.00–16.30  17.9.–31.12.2021, 14.1.–22.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Kiviojan koulun oppilailla. Tarvittaessa opetus 
voidaan antaa etäopetuksena. 

PIANONSOITTO  KATAJA  110153
Katajan koulu, musiikkilk, Katajantie 23 
Ma 14.30–16.45  13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja halutessasi vapaata säestystä. Sopii 
jatkajille ja aloitteleville soittajille. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. 
Aloittaville suositellaan Pianon Avain Aapinen tai Soittamalla oppii!-
kirjaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

PIANONSOITTO RANTA  110156
Rannan koulu, Lampintie 23 
Ke 13.30–15.45  15.9.–17.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Rannan koulun oppilailla. Soittokirjoista suosi-
tellaan Pianon Avain-sarjaa tai Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

URKUJENSOITTO  110159
Suvannon kappeli, Renssulantie 12 
Ma 16.00–17.00  13.9.–22.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Eeva Korhonen  Kurssimaksu: 69,00 €  
Pääset tutustumaan urkujen upeaan sointimaailmaan. Opit soitta-
maan virsiä ja urkukappaleita, myös jalkiolla. Yksilöajat, joissa lähde-
tään oppilaan omasta tasosta. Sopii jo hieman pianoa soittaneille. 

VIULUNSOITTO GUARNERIT  110179
Päivärinnan koulu, Koulukatu 2 
Pe 14.00–17.00  24.9.–3.12.2021, 14.1.–22.4.2022 
Anna Kuusniemi  Kurssimaksu: 86,00 € 

(Erä 1: 38,00 €, Erä 2: 48,00 €) 
Opit klassisen viulunsoiton tekniikkaa ja ohjelmistoa omasta lähtö-
kohdastasi käsin. Sopii viime vuodelta jatkaville ja aloittelijoille. Etu-
sija viime vuoden kurssilaisilla. Oma viulu mukaan. Tarvittaessa ope-
tus voidaan antaa etäopetuksena. 

UKULELEKURSSI 10-12-VUOTIAAT  110180 
Katajan koulu, musiikkilk, Katajantie 23 
Ke 17.30–18.15  22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Atte Autio  Kurssimaksu: 40,50 €  
Opit ukulelen soiton perusteita ja koet musisoinnin iloa. Sopii noin 
10-12 vuotiaille. Oma soitin ja viritysmittari mukaan. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

UKULELE ALKEISKURSSI  110181
6-9-VUOTIAAT 
Katajan koulu, musiikkilk, 
Katajantie 23 
Ke 16.30–17.15  22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Atte Autio  Kurssimaksu: 40,50 €  
Opit ukulelen soiton perusteita ja koet musisoinnin iloa. Sopii vasta-
alkajille noin 6-9 vuotiaille lapsille. Oma soitin mukaan. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

AIKUISTEN UKULELERYHMÄ SOLEADOS  110182
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 17.30–18.15  15.9.–17.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 36,00 €  
Tule mukaan mukavaan soitto- ja lauluryhmään! Opetellaan lauluja 
sointusäestyksillä ja soitetaan myös helppoja melodioita. Jos osaat 
jo muutaman perussoinnun, tämä ryhmä on sinulle! Oma soitin mu-
kaan. Esiintyvä ryhmä. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuk-
sena. 

LASTEN KANTELERYHMÄ KÄPYSET  110183
Kiviojan koulu, musiikkilk, Kiviojantie 16 
Ke 17.00–17.45  22.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022 
Tanjaana Hannula, Riikka Yli-Kotila  Kurssimaksu: 50,00 €  
Tule aloittamaan 5-kielisen kanteleen soitto. 
Soittimet löytyvät paikanpäältä. 

TRUMPETINSOITTO   110184
Kaisaniemen koulu, musiikkiluokka, 
Mäntytie 2 

To 17.00–19.15  16.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Petri Jämsä  Kurssimaksu: 90,00 €  
Kurssilla keskitytään trumpetinsoiton tekniikkaan ja äänenmuodos-
tukseen, sekä soitetaan ohjelmistoa klassisesta kevyempään kurssi-
laisten toiveiden mukaan. Sopii aloittelijoille tai jo pitkään soittoa 
harrastaneille. Yksilöohjaus. Oma soitin mukaan! Tarvittaessa opetus 
voidaan antaa etäopetuksena. 

LET’S SING! SOOLOLAULU  110195
LAPSILLE JA NUORILLE
Katajan koulu, musiikkilk, 
Katajantie 23 
Ti 14.30–16.00  21.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022 
Laura Ojamaa  Kurssimaksu: 79,00 €  
Nuorille innokkaille laulajille mahdollisuus kehittyä laulussa ja esiin-
tymisessä. Opettaja auttaa laulujen valinnassa ja säestää pianolla. 
Viimeisellä kerralla luokkakonsertti osallistujien kesken. Yksilöoh-
jausaika n. 15 min. 

YMK BÄNDI  110197
Kaisaniemen koulu, musiikkiluokka, 
Mäntytie 2 
Ma 16.00–18.15  30.8.–8.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 36,00 €  
Iskelmä/tanssimusiikkipainotteinen esiintyvä ryhmä. 
Juha Tapiosta Kari Tapion kautta Laila Kinnusen. 
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KIELET

Ylivieskan seudun kansalaisopiston kielikurssit on sijoitettu 
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1-C2) alle, jotta 
oman tasoisen kieliryhmän löytäminen olisi helpompaa. Tutus-
tu alla oleviin taitotasoihin ennen kuin valitset kurssisi. Lisätie-
toa löydät myös Internetistä, esim. Europass-sivulta.

ALKEISTASO (A1)
Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit 
kertomaan itsestäsi, selviytymään yksinkertaisista keskustelu- ja asi-
ointitilanteista. Opiskeltavat lausekerakenteet ovat yksinkertaisia 
ja sanasto liittyy lähiympäristöön. Harjoiteltavat kielenkäyttötilan-
teet ovat konkreettisia ja myös ne liittyvät välittömästi ympäristöö-
si. Opistossamme kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskel-
laan vähintään n. 1-2 vuotta.

KEHITTYVÄ PERUSKIELITAITO (A2)
A2-tasolla selviydyt jo kielenkäyttötilanteista, jotka yhä liittyvät 
omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. 
Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoita-
vista asiatilanteista, ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruo-
kalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen 
vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltä-
vissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua kieltä. Ääntämisesi on 
ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitäkin esiintyy. Osaat myös kir-
joittaa lyhyitä arkisia viestejä. Kahden viikkotunnin kurssilla opiske-
levilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3-5.

PERUSKIELITAITO (B1)
Tällä tasolla ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, mikäli aihe tut-
tuun asiaan tahi yleistietoon. Osaat ilmaista itseäsi jokseenkin vai-
vattomasti myös uusissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja ymmär-
rät tilanteen mukaisen kielenkäytön vaatimuksen (esim. kohteliai-
suus). Kielenkäyttötilanteet laajentuvat vähitellen monipuolisem-
piin kokonaisuuksiin. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteelli-
sen laajasti, vaikka puheessasi onkin vielä taukoja ja epäröimistä, sa-
moin kielioppivirheitä. B1- taso on työelämässä toimimisen ja vie-
raalla kielellä opiskelun minimitasona.

ITSENÄINEN KIELITAITO (B2)
Tällä tasolla ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen 
elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Pystyt hahmotta-
maan tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityk-
sen keskeisen sisällön. Puheesi on sujuvaa ja pystyt melko vaivatto-
masti keskustelemaan yllättävissäkin tilanteissa. Kykenet perustel-
len esittämään mielipiteitäsi ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita 
selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Osaat käyttää 
kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti. Taitotaso on työelämän 

sujuva kielitaito ja vastaa lukion kieltenopetuksessa laajan oppimää-
rän päättötasoa.

TAITAJAN KIELITAITO (C1)
Tällä tasolla ymmärrät jo vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityk-
siä, voit lukea ammatillista materiaalia jne. myös silloin, kun puhe 
ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennes-
tään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin 
tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja ti-
lanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yh-
teyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, et-
tä satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

FINNISH FOR FOREIGNERS / 120109
SUOMEA ULKOMAALAISILLE A 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 16.30–18.00  16.9.–25.11.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 33,50 €  
Learn Finnish language & culture through practical everyday situa-
tions and basic vocabulary. Grammar and conversation excercises. 
Tutustutaan suomen kieleen ja kulttuuriin arkipäivän tilanteiden ja 
perussanaston avulla. Kieliopin lisäksi paljon keskusteluharjoituksia. 
Book/kirja: Oma Suomi 1. Skill level / taitotaso A1 

 
FINNISH CONVERSATION /  120110
SUOMEN KESKUSTELUKURSSI A 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 17.15–18.45  16.9.–25.11.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 33,50 €  
Practice your Finnish language skills through different exercises in 
good company. Word games, situations from everyday life, and al-
so the student´s ideas and topics. Harjoittele suomen kieltä eri teh-
tävien kautta hyvässä seurassa. Sanapelejä, arkielämän tilanteita ja 
myös oppilaiden ehdottamia aiheita. Skill level / taitotaso B1 

RUOTSIA AIKUISILLE 1  120204A
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 16.30–18.00  16.9.–25.11.2021 
Henna Irvankoski   Kurssimaksu: 56,00 €  
Tämä kurssi soveltuu sinulle, jos olet opiskellut ruotsia jonkin verran 
esimerkiksi peruskoulussa, mutta opinnoistasi on voinut jo vierähtää 
tovi. Kurssin tarkoituksena on kerrata ruotsin perussanastoa niin kir-
jallisten kuin suullisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on saada hy-
vä pohja omalle ruotsin kielen osaamiselle. Oppikirjana kurssilla on 
Häng med! 1. Taitotaso A1-A2 

RUOTSIA AIKUISILLE 2  120204B
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
To 18.15–19.45  16.9.–25.11.2021 
Henna Irvankoski   Kurssimaksu: 56,00 €  
Tämä kurssi soveltuu sinulle, jos sinulla on jo perustaidot ruotsin 
kielessä ja haluat syventää osaamistasi. Kurssilla käydään läpi yksi-
tyiskohtaisempaa sanastoa eri aiheisiin liittyen niin kirjallisten kuin 
suullisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on vahvistaa omaa ruot-
sin kielen osaamista ja kehittää omaa kielitaitoa eteenpäin. Oppikir-
jana kurssilla on Häng med! 2. Taitotaso A2-B1 

ENGLANNIN KIELIKAHVILA -  120300
EASY ENGLISH AND COFFEE 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ma 9.30–11.00  20.9.–8.11.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 32,50 €  
Welcome to talk in English by a cup of coffee. We meet once a week 
and chat about the small and big things in life. Feel free to share your 
stories, ideas and practice English language. Nice exercises and to-
pics. We will speak both English and Finnish. Skill level B2 

ENGLANNIN INTENSIIVI  120302
KERTAUSKURSSI
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ma 18.00–19.30, Ti 18.00–19.30, 
Ke 18.00–19.30, To 18.00–19.30, Pe 18.00–19.30  6.–10.9.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 17,00 €  
Tämä kertauskurssi on suunnattu sinulle, joka haluat pitkän tai lyhy-
en tauon jälkeen kerrata englannin kielen perussäänöt, puhua taas 
paritehtävien kautta kieltä ja muistella sanastoa ennen syksyn kurs-
sien alkamista. Opettaja tuo materiaalit. Voit halutessasi ottaa mu-
kaan English for you, too! kirjasi. Taitotaso A2-B1 

ENGLANTI 1 ALKEISKURSSI  120303
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 16.30–18.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Tervetuloa opiskelemaan englantia. Tämä kurssi sopii sinulle, jos et 
ole vielä koskaan opiskellut englantia, tai olet unohtanut aikaisem-
min opittua. Aloitamme alusta ja etenemme ryhmän tason mukai-
sesti. Pääset tutustumaan englannin kieleen ilman paineita ja mu-
kavien harjoitusten kautta. Oppikirjana English For You, Too! Starter. 
Taitotaso A1 

UUSI 
KURSSI



8 Ylivieskan seudun kansalaisopisto2

Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n, AVI:n ja alueellisten 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 
Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrätessä. 

 

Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022YLIVIESKAN           KURSSIT
ENGLANTI 2  120304
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 19.10–20.40  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Natalia Keski-Ojala  Kurssimaksu: 71,00 €  
Kurssi sopii Sinulle, joka olet hieman opiskellut englantia ja haluat 
kehittää peruskielitaitoasi. Oppikirja: English for You, too! Starter. 
Taitotaso A1 

ENGLANTI 4  120305
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ma 17.30–19.00  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Natalia Keski-Ojala  Kurssimaksu: 71,00 €  
Kurssi soveltuu englannin perusrakenteet -ja sanaston hallitseville 
opiskelijoille, jotka haluavat syventää ja sujuvoittaa keskustelutaito-
jaan. Oppikirja: English for You, too! Book 2. Taitotaso A2 

ENGLANNIN JATKOKURSSI 6 120306 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 18.05–19.35  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Opit englannin kielen perussanastoa, ilmaisuja, keskeisiä kielioppi-
asioita ja ääntämistä - ilman paineita. Hauskoja puhumisharjoituksia 
ja paritehtäviä. Etenemme hitaasti ja kertaamme opittua. Oppikirjas-
ta sovitaan tunnilla. Sopii alkeet jo osaaville. Taitotaso B1 

ENGLISH CONVERSATION A  120312
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 19.40–20.55  15.9.–24.11.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 28,00 €  
Welcome to our English conversation group! We will handle issues 
related to everyday life, work, traveling, family, hobbies and so much 
more. You can suggest new topics as well, and do exercises in pairs 
and small groups. If you understood this, you are perfectly suitable 
for this course :) Skill level B2-C1 
 
VIEL SPAß! SAKSAN  120403
JATKOKURSSI  
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 18.00–19.30  14.9.–23.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Minka Takala-Kinnunen  Kurssimaksu: 71,00 €  
Mikäli saksan taitosi ovat jo melko hyvät, jatkamme nyt kielen opis-
kelua mukavassa aikuisseurassa! Harjoittelemme erityisesti puheti-
lanteita ja keskustelutaitoa. Kurssikirjana Einverstanden 1 ja/tai 2. 
Taitotaso A2-B1 

WIR SPRECHEN DEUTSCH  120404
SAKSAN KESKUSTELUKURSSI A 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 16.30–17.30  14.9.–23.11.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 35,50 €  
Tervetuloa keskustelemaan saksaksi! Kurssi sisältää runsaasti Saksan 
kulttuurintuntemukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kurssin aika-
na käsittelemme myös yhdessä ryhmän kanssa sovittuja teemoja. 
Vaatii saksan kielen hyvän perustason hallinnan. Taitotaso B2 

RANSKAN ALKEISKURSSI   120501
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 

Ti 18.15–19.45  14.9.–23.11.2021 
Henna Irvankoski   Kurssimaksu: 40,50 €  
Tällä kurssilla opit ranskan kielen alkeita, joilla pärjäät käytännöllisis-
sä arkielämän tilanteissa. Opiskelet ranskan perussanastoa, kieliop-
pia, ääntämistä ja harjoittelet myös ranskan puhumista monipuolis-
ten harjoitusten avulla. Pääset myös tutustumaan Ranskaan ja rans-
kalaiseen kulttuuriin. Oppikirjana kurssilla on C’est parfait ! 1. 
Taitotaso A1 

RANSKAN JATKOKURSSI   120502
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 16.30–18.00  14.9.–23.11.2021 
Henna Irvankoski   Kurssimaksu: 40,50 €  
Tällä kurssilla pääset vahvistamaan omaa ranskan kielen taitoasi ja 

kehittämään sitä eteenpäin. Kurssilla laajennat omaa sanavarastoasi 
eri aiheisiin liittyen, harjoittelet kielioppia ja ääntämistä monipuolis-
ten harjoitusten avulla sekä tutustut enemmän ranskalaiseen kult-
tuuriin. Kurssi soveltuu sinulle, jos olet opiskellut ranskaa aikaisem-
min esimerkiksi koulussa, opistossa tai itsenäisesti. Taitotaso A2 
 
VENÄJÄN ALKEISKURSSI 120601
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 

To 18.00–19.30  16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Natalia Keski-Ojala  Kurssimaksu: 71,00 €  
Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä ja tutustumaan venäläiseen 
kulttuuriin! Alussa opiskelemme kyrilliset aakkoset ja harjoittelem-
me ääntämistä. Aihealueina ovat tutustuminen, esittäytyminen, it-
sestä ja perheestä kertominen sekä kahvilassa käynti. Oppikirja: Kafe 
Piter 1. Taitotaso A1 

VENÄJÄ EDISTYNEILLE - JATKOKURSSI  120605
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 17.30–19.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Natalia Keski-Ojala  Kurssimaksu: 71,00 €  
Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja Pora! 3- kirjan avul-
la! Syvennämme venäjän kielen tietoja ja taitoja. Kirjan aihepiirei-
nä mm. luonto ja luonnonsuojelu, liikunta ja vapaa-aika, venäläinen 
ruokakulttuuri. Useamman vuoden venäjää opiskelleille ja kertausta 
kaipaaville. Taitotaso A2-B1 

MUCHO GUSTO - ESPANJA 1  120700
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 
 
To 18.55–20.25  16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Opit espanjan alkeet, perussanaston, ääntämisen ja espanjalaisen 
kulttuurin tärkeimmät piirteet. Ääntämisharjoituksia, paritehtäviä 
ja arkielämän tilanteiden puheharjoituksia. Tervetuloa tutustumaan 
kiehtovaan kieleen! Oppikirjana Buenas Migas 1. Taitotaso A1 

ESPANJA 2  120701
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 16.30–18.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Marja Myllylä  Kurssimaksu: 71,00 €  
Jatkat espanjan alkeiden oppimista, kehität perussanastoa, opit lisää 
kulttuurista. Arkielämän tilanteiden puheharjoituksia. Sopii esim. 
kansalaisopistossa vuoden kieltä opiskelleille. Oppikirjana Buenas 
Migas 1. Kertauksen jälkeen jatkamme kappaleesta 9. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. Taitotaso A1 

ESPANJA 3-4 120702 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 19.40–21.10  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Marja Myllylä  Kurssimaksu: 71,00 €  
Opit lisää espanjan sanastoa, ilmaisuja, uusia rakenteita ja itsenäis-
tä kielen käyttöä. Arkielämän tilanteiden puheharjoituksia. Sopii 
esim. kansalaisopistossa 2-3 vuotta espanjaa opiskelleille. Oppikirja-
na Buenas Migas 2. Aloitamme kirjan alusta. Tarvittaessa opetus voi-
daan antaa etäopetuksena. Taitotaso A2 

ESPANJA 5  120703
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 18.05–19.35  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Marja Myllylä  Kurssimaksu: 71,00 €  
Opit lisää espanjan sanastoa, ilmaisuja, uusia rakenteita ja itsenäistä 
kielen käyttöä. Arkielämän tilanteiden puheharjoituksia. Sopii esim. 
kansalaisopistossa 4 vuotta espanjaa opiskelleille. Oppikirjana Bue-
nas Migas 2. Jatkamme kertauksen jälkeen kappaleesta 9. Tarvittaes-
sa opetus voidaan antaa etäopetuksena. Taitotaso B1 

CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL A  120705
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 16.30–18.00  22.9.–17.11.2021 
Edgar Gonzalez Morales  Kurssimaksu: 45,00 €  
Hablemos Español! Para hablar y entender un idioma tenemos que 
practicarlo, en este curso de conversación vas a platicar con un na-
tivo y mejorar tu español en un ambiente agradable y de confianza. 
Si ya tienes las bases generales anímate a que juntos hagamos que 
el español sea para ti cada vez más natural. Nivel de competencia 
B2-C1 

ITALIA 1    120800
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 

Ti 19.15–20.45  14.9.–23.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Tervetuloa kauan odotetulle italian alkeiskurssille. Sukella ihanan ja 
kiehtovan italian kieleen ja kultuuriin, opi ääntämään sanat ja kerto-
maan perusasiat itsestäsi. Etenemme ryhmän tahdissa ja nautimme 
opiskelusta. Kirja: In Piazza 1. Taitotaso A1 

ITALIAN JATKOKURSSI  120801
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 17.40–19.10  14.9.–23.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Tervetuloa ihanan ja kiehtovan italian kielen opiskeluun! Jatkokurssi 
on suunnattu italiaa n. 5 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille. Ete-
nemme ryhmän yhteisen tason mukaan ja kertaamme opittua. Op-
pikirjana In Piazza 1, jatkamme kappaleesta 21. Taitotaso B1 

JAPANIN KIELEN ALKEET A  129810
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2

To 18.00–19.30  23.9.–2.12.2021 
Pinja Kunelius  Kurssimaksu: 36,50 €  
Opit japanin kielen perussanastoa, perusmerkistöä, ääntämistä ja 
kulttuurin tärkeimpiä piirteitä. Tervetuloa tutustumaan kiehtovaan 
kieleen! Tunnilla käytetty materiaali: Michi 1 – Tie japanin kieleen. 
Taitotaso A1. 

MATKAILU-UNKARIN LYHYTKURSSI  129820
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
Pe 18.00–19.30  8.–29.10.2021 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 10,00 €  
Tervetuloa eksoottisen ja hauskan unkarin kielen ja kulttuurin opis-
keluun! Lyhytkurssilla opit tervehdykset, tärkeimmät sanat, ja mat-
kustat virtuaalisesti ympäri Unkaria. Opettaja tuo materiaalit ja pal-
jon jännitävää tarinaa kotimaastaan. Taitotaso A1 

KREIKKAA MATKAILIJALLE 2A 129826 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
La 10.00–12.30  2.10.–13.11.2021 
Dimitrios Mizaras  Kurssimaksu: 55,00 €  
Kurssilla kertaamme alkeiden oppeja ja menemme eteenpäin mat-
kailukreikkaa opiskelussa. Kun olemme kartoittaneet tarpeitamme 
kurssilla, pääpaino on erityisesti puhetilanteiden harjoittelussa. Ta-
pakulttuuriin liittyvät asiat kuluu myös kurssin tavoitteisiin. Opis-
kelussa käytämme Kreikkaa matkailijoille -kirjan pohjalta valikoitua 
materiaalia, kieliopin rakenteita opiskelemme Ellinika tora -kirjasta 
ja sanavarastoamme rikastetaan Loipon ti les -kirjan tilanteita käyt-
täen. Kurssille voit osallistua myös etänä. Verkkoalustan ja muut oh-
jeet saa opettajalta ennen kurssin alkua. Taitotaso A1. 

UUSI 
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UUSI 
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YLIVIESKAN AAMUVIRKUT  110201
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
Ti 9.00–13.00  14.9.–7.12.2021, 11.1.–3.5.2022 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 70,00 €  
Irroittelemme mielikuvitusta, vapautamme ajattelua, kehoa ja miel-
tä. Nauttien valmistamme esityksen omiin teksteihin tai tekstivalin-
toihin nojaten. Opimme roolin, hahmon, tyypin ja sisällön rakentu-
mista. Lisäksi kehitämme vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, luo-
vuutta ja muistia. Opettelemme myös uusia lähestymistapoja teat-
terin tekemiseen. Mietimme tarinan, juonen, roolihenkilön ja mui-
den teatteritaiteen perusteiden sisältymistä kokonaisuuteen sekä li-
säämme esiintymisvarmuutta. Lähdemme liikkeelle siitä, että yhdes-
sä tekemällä onnistumme hämmästyttämään itsemme.

VALOPILKKU 2  110204
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
To 16.00–18.15  16.9.–25.11.2021, 13.1.–24.3.2022 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 36,00 €  
Käytämme mielikuvitusta, kerromme tarinoita, opettelemme näyttä-
mötyöskentelyä, roolin rakentamista ja sitä miten tyyppi, roolihenki-
lö ja hahmo syntyvät. Teatterin terminologia tulee myös tutuksi. Li-
säksi tärkeitä oppimisalueita ovat läsnäolo-, vuorovaikutus- ja ryh-
mätyötaidot. Oppiminen tapahtuu ryhmässä. Oppija havainnoi, ko-
kee ja reflektoi omaa oppimistaan yhdessä toisten kanssa ikäkauden 
edellyttämällä tavalla. Tärkeää on uskaltautuminen monipuoliseen 
itseilmaisuun turvallisessa ryhmässä. Työskentelemme monipuolis-
ten harjoitteiden myötä ja opettelemme ajattelemaan ja toimimaan 
esittävässä tilanteessa. Kehitämme kokonaisilmaisua sekä kehon – 

ja äänenkäytön valmiuksia. Opintoihin kuuluu esityksen valmistami-
nen. Esitykset syntyvät yhdessä löytämämme materiaalin pohjalta. 
Teatteriryhmässä uppoudutaan ikäryhmään sopivasti teatterin eri 
osa-alueisiin, pidetään hauskaa yhdessä teatteriharjoitteiden paris-
sa, opitaan ainakin vahingossa lisää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, 
sekä tietysti näytellään ja päästään esiintymään! Kurssi yli 10 vuoti-
aille. 

ACTION! - DRAMA IN ENGLISH  110211
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
Ma 18.45–20.15  13.9.–29.11.2021, 10.1.–18.4.2022 
Matti Juntunen  Kurssimaksu: 50,00 €  
Esiintyvä kurssi. Kurssilla toteutetaan englanninkielinen pienoisnäy-
telmä alkuvuodesta 2022. Sopii kaikille aikuisille ja nuorille 16-vuoti-
aasta ylöspäin, opetuskieli suomi ja englanti, aiempi esiintymiskoke-
mus ei välttämätöntä Kurssin lopullinen aikataulu sovitaan yhdessä 
kurssilaisten kanssa. Action! is a performing group that aims to pro-
duce a short one act-play in english to be premiered in early 2022. 

TEATTERI ILOSET  110214
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
Ti 16.30–18.45  14.9.–30.11.2021, 11.1.–26.4.2022 
Eeva Hannula  Kurssimaksu: 50,00 €  
Teatteriryhmä Iloset on kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitse-
ville nuorille ja aikuisille tarkoitettu esiintyvä ja julkinen teatteriryh-
mä. Harjoittelemme mm. ilmaisutaitoa ja esiintymistä iloisesti yhdes-
sä teatterin keinoin. Tervetuloa vanhat ja uudet opiskelijat mukaan. 

SKETSITUBE - SKETSIOHJELMA 110215
Elämystalo Artteri/ Teatteri, 
Ratakatu 14 

Ma 16.15–18.30  13.9.–29.11.2021 
Matti Juntunen  Kurssimaksu: 42,00 €  
Kurssilla toteutetaan lyhyt sketsivideo, joka julkaistaan Youtubessa 
ja kansalaisopiston sosiaalisen median kanavilla. Mahdollisuuksien 
mukaan myös sketsien käsikirjoitusta. Kurssi sopii edellislukuvuo-
den sketsiohjelmaan osallistuneille ja kaikille yli 12-vuotiaille, joita 
kiinnostaa oman ohjelman teko. Myös aikuiset tervetuloa! Ota mu-
kaan ensimmäiselle kokoontumiskerralle vitsikirjoja, valmiita sketse-
jä tms. materiaalia, jota haluaisit esittää. 

KIRJOITUKSESTA ESITYKSEKSI,  110220
ESITYKSESTÄ KIRJOITUKSEKSI
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 

Ke 18.30–20.00  15.9.–24.11.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 49,00 €  
Oppia ymmärtämään kirjoitetun materiaalin esityksellisyys ja esi-
tyksen mieltäminen kirjoitukseksi. Improvisoimme materiaalia ja 
kuvaamme aukikirjoitettavaa materiaalia, jotka muokkaamme teks-
teiksi. Kirjoitamme esitettäviä tekstejä ja opettelemme esittämään 
ne esim. stand-up, runot, biisit, saarnat, julistukset, mielipiteet, kan-
nanotot, puheet jne. 

 

ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS
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ILMAISU- JA ESIINTYMISTAITO  110230
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Ylivieskan kaupungintalo,  
Kyöstintie 4
Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00  3.–5.9.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 48,00 €  
Muistatko tai tiedätkö, miten se päätöksenteko eteneekään? Miten 
laadimme kunnallisen esityslistan, täydentyvän pöytäkirjan, talous-
arvion aikatauluineen? Miten pyydämme ja esitämme kokoustekni-
set puheenvuorot ja eriävät mielipiteet. Miten ja miksi tapahtuvat 
äänestykset kunnallisessa päätöksenteossa ja missä vaiheessa ko-
kousta eri asiat ilmaistaan. Minkälaisia vaikuttamisen välineitä pu-
heenvuorot sisältävät? Miten julkisuus on työväline? Miten laadin 
haluamastani asiasta kolumnin, asiatekstin, vastineen, pakinan, tari-
nan tai kirjeen? Mikä on maalittamista ja mikä on vihapuhetta? Mik-
si päätteelle, paperille, blogiin ja vlogiin pitää ajatella mitä sanoo tai 
miten sanoo? Askarruttaako jokin muu kunnallistaito, vaikkapa asi-
an valmistelu tai virallinen ilmoitus? Miten tämä kaikki on muuttunut 
viime vuosina? Jos askarruttaa, tule mukaan päivittämään tietoja. 

ESIINTYMIS- JA PUHETAITO  110231
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00  15.–17.10.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 48,00 €  
Esiintymistaitoa harjoitellaan äänen, puheen liikkeen, sisällön, tyy-
lin ja itseilmaisun avulla. Kurssin tavoitteena on pienimuotoisen pu-
heen tai esityksen tekeminen oppijan omista lähtökohdista ja tar-
peista lähtien. Opimme ymmärtämään esityksen vaikuttavana työ-
välineenä ja ilmaisemaan persoonamme kautta selkeästi ajatuksi-
amme. Kokonaisuutta arvioidaan reflektoiden ja ryhmässä keskus-
tellen. 

ILMAISUKASVATUS 110232
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00  26.–28.11.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 48,00 €  
Opimme ilmaisutaidon harjotteiden kautta ymmärtämään koke-

musperäiseen oppimiseen ja havaintoihin liittyviä prosesseja sekä 
sitä, miten tuemme lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittymistä täl-
laisten harjoitteiden avulla. Pohdimme teorioihin nojaten mitä ilmai-
sukasvatus on. Kurssilla myös ilmaisukasvatuksen harjoitteet ”työka-
lupakkina” ja harjoitteiden tavoitteet sekä niihin liitetyt teoriat tule-
vat tutuiksi. 

LYRIIKKAPAINOITTEINEN  130207
KIRJOITTAJAKURSSI 
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 
To 18.30–20.00  16.9.–11.11.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 39,00 €  
Opimme kirjoittamaan runoja erilaisilla tekniikoilla. Pohdimme ru-
non ilmaisuksellisuutta sekä kertomaan runomuotoisesti vaikutel-
mia, mielikuvia, tarinoita ja ajatuksia. 

UUSI 
KURSSI
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UUSI 
KURSSI

UUSI 
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KUVATAITEET JA MUOTOILU
TAIDERYHMÄ UNIIKKI A,  MTT 110301 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ke 12.30–14.45  15.9.–24.11.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 30,50 €  
Tekniikat ja teemat vaihtelevat. Kurssi tarkoitettu nykyisille Terapi-
akeskuksen asiakkaille. Ilmoittautumiset anni.saviluoto@kalliopp.fi 
viimeistään 8.9.2021 mennessä. Ryhmään pääsyn ratkaisee Terapi-
akeskuksen asiantuntijaryhmä. 

KIVAT KOLORISTIT KUVATAIDETTA 110303A 
AAMUPÄIVÄLLÄ A  
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ke 9.00–12.15  22.9.–17.11.2021 
Seija Pulli-Marjakangas   Kurssimaksu: 54,00 €  
Opit kurssilla piirtämistä, maalaamista öljy-, akryyli- ja akvarellivä-
rein sekä pastelliväri- ja sekatekniikkatöiden tekemistä. Tutustut ku-
vasommittelun perusteisiin, väri-, muoto- ja materiaalioppiin erilai-
sin harjoituksin. Myös vasta-alkajille! 

VALLATTOMAT VALÖÖRIT A  110305A
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Ke 18.00–21.15  22.9.–17.11.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 54,00 €  
Opit kurssilla piirtämistä, maalaamista öljy-, akryyli- ja akvarellivä-
rein sekä pastelliväri- ja sekatekniikkatöiden tekemistä. Tutustut ku-
vasommittelun perusteisiin, väri-, muoto- ja materiaalioppiin erilai-
sin harjoituksin. Myös vasta-alkajille! 

IKONIMAALAUS 110306  
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 17.30–20.30  5.10.–30.11.2021, 11.1.–1.3.2022 
Aija Uusitalo  Kurssimaksu: 109,00 € 
 Erät: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 54,00 €) 
Opit ikonimaalausta bysanttilaisen perinteen mukaan. Ikonimaala-
us on kaikille ikonimaalauksesta kiinnostuneille eikä vaadi aiempaa 
kokemusta. Aiemmin ikonimaalausta harrastaneille tarjotaan syven-
tävää ohjausta ikonimaalaustekniikassa. Uudet ryhmään tulijat pää-
sevät tutustumaan kädestä pitäen opettajan ohjauksessa ikonimaa-
laukseen ja aloittamaan hienon harrastuksen. 

KAMERAN KÄYTTÄJÄN ABC 110306Y 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 18.00–19.30  15.9.–6.10.2021 
Vilho Kallio  Kurssimaksu: 15,30 €  
Saat tietoa kameran asetuksista, valotuksen merkityksestä, tarken-
nuksesta, aukosta, suljinajasta jne. Ota oma kamerasi ja ohjekirja (mi-
käli on) mukaan. 

LUOVA SUKELLUS VÄRIEN MAAILMAAN 110309 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Pe 17.00–20.15, La 9.00–15.45  15.–16.10.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 26,50 €  
Kurssilla sukelletaan luovasti värien ja vapaan maalauksen maail-
maan, jossa musiikin ja tarinan kautta löydetään itsestä uusia kyky-
jä ja mahdollisuuksia. Tällä kurssilla ei tarvitse osata piirtää tai olla 
taiteenharrastaja. Tärkeintä on vain päästää luovuus virtaamaan ja 
antaa värien tulla paperille. Voit tuoda omia taidetarvikkeita muka-
nasi, mutta se ei ole välttämätöntä. Opettaja tuo mukanaan taidevä-
lineet ja materiaalit. Ota mukaasi suojavaatteet tai esiliina, kertakäyt-
töhanskat ja 20 e rahaa materiaalimaksuun. 

MAANANTAI AKVARELLISTIT  110316
Ylivieskan lukion kuvataideluokka, 
Rahkolan koulun puolella, 
Hakalahdenkatu 8 
Ma 18.00–20.15  18.10.–22.11.2021 
Sinikka Mattila  Kurssimaksu: 41,00 €  
Opi näkemään valon ja värin hienovaraisia sävyjä. Tutustu akvarellin 
mahdollisuuksiin ja sen moninaisuuteen maalaustekniikkana. Ohja-
us on yksilöllistä, joten kurssi soveltuu sekä akvarellimaalausta aloit-
taville että maalaustaitoaan syventäville. 

PAPERITEKNIIKAT -  110317
KUVIOIDUT PAPERIT 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, 
Valtakatu 3 
La 9.00–15.00, Pe 17.00–21.00, Su 9.00–15.00  24.–26.9.2021 
Jaana Öljymäki  Kurssimaksu: 48,00 €  
Opit kuvioimaan papereita monilla eri tekniikoilla mm. maalaus, gel-

li painanta, marmorointi, värjäys ja erilaisilla kuvansiirtotekniikoilla. 
Kuvioituja papereita voi käyttää kirjansidonnassa, lahjapaperina ja 
erilaisissa askarteluissa. Kurssi soveltuu kaikille. 

PIIRUSTUSKURSSI  110318
Ylivieskan lukion kuvataideluokka, 
Rahkolan koulun puolella, Hakalahdenkatu 8 
Ma 18.00–20.15  13.9.–11.10.2021 
Sinikka Mattila  Kurssimaksu: 41,00 €  
Jos eri välineillä piirtäminen kiinnostaa sinua ja haluat kehittää tai-
tojasi, olet tulossa juuri oikealle kurssille. Perehdyt viivan luontee-
seen, valöörien käyttöön, sommitteluun ja oman kuvailmaisun löy-
tämiseen. Syvennymme esimerkiksi ihmisen, eläimen tai maiseman 
kuvaamiseen erilaisilla piirtimillä. 

KORUPAJA A  1104102A
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00  24.–26.9.2021 
Jussi Kokkonen  Kurssimaksu: 55,00 €  
Opit suunnittelemaan ja valmistamaan muodikkaat korut esim. rii-
pukset, korvakorut, sormukset, rannerenkaat, perinteiset lenkkiket-
jut ja paljon muuta. Materiaalina käytämme hopeaa, messinkiä, ti-
taania, hopeasavea, helmiä, kiviä, lusikoita, haarukoita, yms. Voit ot-
taa kurssille mukaan lusikoita, haarukoita ym. sekä hieman mieliku-
vitusta, kaikki muu löytyy kurssipaikalta. Opettajalta voit ostaa hope-
aa ja muuta lisämateriaalia. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja vaan sopii 
kaikille. Työvälinemaksu 12€ 

TIFFANY-TEKNIIKAN 110413
ALKEISKURSSI 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, 
Valtakatu 3 
Ma 11.45–15.00  4.10.–29.11.2021 
Marja-Liisa Åvist  Kurssimaksu: 102,00 € 

Tiffany: (Erä 1: 51,00 €, Erä 2: 51,00 €) 
Kurssilla opit Tiffany-tekniikan perusteet, turvallista lasin työstämis-
tä, lasityön suunnittelua, lasin leikkaamista ja palasten kiinnittämistä 
toisiinsa folionauhalla. Työt valmistetaan kurssilaisten omien toiveit-
ten mukaan, mutta opettajalta on myös saatavilla uusia malleja mm. 
mobile ja fasetit tiffany-työssä. Aloitamme alkeista, joten kurssi so-
veltuu hyvin Tiffany-töistä kiinnostuneille vasta-alkajille, mutta mu-
kaan voi tulla myös aiemmin Tiffany-töitä tehneet. 

KERAMIIKKAA AAMUTUIMAAN 110416 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
To 9.00–11.15  16.9.–25.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 56,00 €  
Savi taipuu tekijänsä käsissä moneen muotoon. Kurssilla on mahdol-
lista toteuttaa savesta kaikenlaisia uniikkeja keramiikkateoksia. Käy-
tössä on mikron ja tiskikoneen kestävät korkeanpolton savet ja la-
sitteet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo kokeneille konkareille. Alussa 
käydään läpi keramiikan perusteet ja opetellaan savenmuotoilun kä-
sinrakennustekniikat. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne laskute-
taan käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta. 

KERAMIIKKAA PUOLILTAPÄIVIN 110417 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
To 11.45–14.00  16.9.–25.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 56,00 €  
Savi taipuu tekijänsä käsissä moneen muotoon. Kurssilla on mahdol-
lista toteuttaa savesta kaikenlaisia uniikkeja keramiikkateoksia. Käy-
tössä on mikron ja tiskikoneen kestävät korkeanpolton savet ja la-
sitteet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo kokeneille konkareille. Alussa 
käydään läpi keramiikan perusteet ja opetellaan savenmuotoilun kä-
sinrakennustekniikat. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne laskute-
taan käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta. 

KERAMIIKKAA EHTOOLLA 110418 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
To 18.00–20.15  16.9.–25.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 56,00 €  
Savi taipuu tekijänsä käsissä moneen muotoon. Kurssilla on mahdol-
lista toteuttaa savesta kaikenlaisia uniikkeja keramiikkateoksia. Käy-
tössä on mikron ja tiskikoneen kestävät korkeanpolton savet ja la-
sitteet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo kokeneille konkareille. Alussa 
käydään läpi keramiikan perusteet ja opetellaan savenmuotoilun kä-
sinrakennustekniikat.. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne laskute-
taan käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta. 

IHANA RAKUKERAMIIKKA KURSSI  110419A
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Pe 17.00–20.15, La 9.00–15.45  1.10.–6.11.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 61,00 €  
Rakukeramiikka on japanilainen keramiikan polttomenetelmä, jota 
on tehty jo 1500 -luvulta lähtien. Historia ulottuu Japanin teekult-
tuuriin ja -seremonioihin. Poikkeuksellisen jännittävän ja yllätykselli-
sen rakusta tekee sen poltto ja savustus. Poltto tapahtuu ulkona kaa-
sulla lämmitettävässä tynnyriuunissa, jossa lämpö nostetaan 1000 
asteeseen, josta esineet nostetaan metallipihdein savustumaan sa-
hanpuruihin, olkiin tai havuihin. Savustumisen jälkeen työt jäähdy-
tetään nopeasti kylmässä vedessä. Rakupolton lopputulosta ei voi 
hallita sillä jokainen työ on uniikki ja lasite yllätys. Rakukeramiikka 
sopii vain koristekäyttöön. Kurssilla opit rakukeramiikkaesineen val-
mistamisen eri vaiheet ja tekniikoita, lasittamisen ja pääset osallistu-
maan elämyksellisen polttotapahtuman. Kurssi kokoontuu pe 1.10 
klo 17-20.15, la 2.10.2021 klo 9- 15.45, pe 5.11. 2021 klo 17.00-19.15 
ja la 6.11. klo 9.00-16.00. Materiaalimaksu n. 25 € ja polttomaksu n. 
3–5 €/ kurssilainen. 

LASINSULATUS 110420 
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Pe 11.45–15.00  8.10.–26.11.2021 
Marja-Liisa Åvist  Kurssimaksu: 89,50 €  
Opit lasitöiden suunnittelun, lasinleikkauksen sekä työn toteutuk-
sen. Kurssi aloitetaan alkeista ja soveltuu hyvin vasta-alkajillekin. 
Työt sulatetaan opettajan lasinsulatusuunissa. Oppilaalla on hyvä ol-
la omat työvälineet mukana (lasiveitsi, halkaisupihdit ja murtopih-
dit), mutta opettajalta voit myös lainata. 

KERAMIIKKAA KEVYESTI 110422 
VIIKONVAIHTEESSA
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–13.45, Su 10.00–13.45
22.10.–19.11.2021
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 35,00 €  
Opit tekemään keramiikkaa käyttäen materiaalina paperisavea. Pa-
perisavi antaa mahdollisuuden tehdä erittäin ohuita ja keveitä ke-
ramiikkaesineitä. Materiaali soveltuu käyttöesineisiin ja erityisesti 
esineisiin, joissa vaaditaan keveyttä esim. lampunvarjostimet, korut, 
kuusenkoristeet jne. Kurssi soveltuu niin aloittelijoille kuin jo pitem-
pään harrastaneille. Kouluikäiset lapset ovat myös tervetulleita kurs-
sille aikuisen seurassa. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne lasku-
tetaan käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät 
pe 22.10., la 23.10., su 24.10. ja pe 19.11. (lasitus). 

KERAMIIKKAA PUKINKONTTIIN 110422Y
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, 
Valtakatu 3 

Pe 18.00–20.15, La 10.00–12.15  12.–26.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 22,00 €  
Tehdään pieniä keramiikka töitä esim. koruja, joulukoristeita, kyntti-
läkippoja yms. Kurssi soveltuu kaiken ikäisille niin aloittelijoille kuin 
konkareille ja kouluikäiset lapset ovat myös tervetulleita kurssille ai-
kuisen seurassa. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne laskutetaan 
käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät pe 
12.11., la 13.11. ja pe 26.11. (lasitus). 

LASIN HIEKKAPUHALLUSKORISTELU A 110449A 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Pe 18.00–21.00, La 10.00–15.15  12.–20.11.2021 
Irma Kokkonen  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit hiekkapuhallukseen tarvittavien välineiden käytön ja hiekkapu-
hallustekniikan erilaiset menetelmät monien lasiesineiden koriste-
lussa. Hiekkapuhaltamalla lasiin saadaan himmeä, mattamainen pin-
ta. Käyttämällä erilaisia sablonia ja muita suojaustekniikoita voidaan 
lasi koristella erilaisilla kuvioilla. Menetelmä soveltuu esim. pullojen, 
maljakoiden, tasolasin tai vaikka aikaisempien sulatustöiden koriste-
luun. Ei vaadi ennakkotaitoja, soveltuu kaikille. Työvälinemaksu 10 € 
maksetaan opettajalle. 
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-
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Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 
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MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022YLIVIESKAN           KURSSIT

KOTITALOUS
SIENIRETKI  719807
Elämystalo Artterin piha, Ratakatu 14 
Pe 16.30–20.30  3.9.2021 
Tuomo Vähäsarja  Kurssimaksu: 22,00 €  
Kurssilla opitaan tunnistamaan parhaimmat ruokasienemme ja nii-
den kasvupaikat. Teemme retken metsään, jolloin tarvitset ulkoi-
luvarusteet, sieniveitsen, sienikirjan ja -korin sekä sateen sattues-
sa myös sadevarusteet. Mahdollisimman usean toivotaan tulevan 
omalla autolla, jotta kaikille järjestyisi kyyti sienimetsään. Kokoontu-
minen Elämystalo Artterin pihalla, Ratakatu 14, Ylivieska. 

 
IN CUCINA -  810200
ITALIALAINEN RUOKAKURSSI
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 
La 10.00–13.00  20.11.2021 
Sandra Marcelletti  Kurssimaksu: 15,00 €  
Tervetuloa italialaiselle ruoanlaittokurssille! Teemme matkan italia-
laiseen makumaailmaan, jossa perehdymme klassisiin perinteisiin 
resepteihin. Ota mukaan essu, rasia(t)/pussi(t), sisäkengät. Allergi-
oista ilm. suoraan opettajalle 10 päivää ennen kurssin alkamista san-
dra.marcelletti@gmail.com. Ota rahaa mukaan 5 euroa materiaali-
maksua varten. 

KALAA JA KASVIKSIA  810201
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2 

To 18.00–21.15  14.10.2021 
Marja-Leena Määttä  Kurssimaksu: 27,00 €  
Kurssilla opit valmistamaan maukkaan ja terveellisen arkiaterian ka-
lasta ja kasviksista. Aterian valmistuksessa hyödynnetään kaupas-
ta saatavia tuoreita kalalajeja ja kalavalmisteita sekä vuoden aikaan 
kuuluvia kasviksia. Materiaalimaksu sisältyy hintaan. 

SUKLAAN YSTÄVIEN ILTA 810202
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
To 18.00–21.15  11.11.2021 
Marja-Leena Määttä  Kurssimaksu: 27,00 €  
Kurssilla tutustut eri suklaalaatujen ominaisuuksiin ja käyttötapoi-
hin. Opit käyttämään suklaata leivonnaisten ja jälkiruokien valmis-
tuksessa. Opit koristelun ja tarjollepanon perusteita. Materiaalimak-
su sisältyy hintaan. 

ILLANISTUJAISTEN MAKUPALAT 810203
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
To 18.00–21.15  2.12.2021 
Marja-Leena Määttä  Kurssimaksu: 27,00 €  
Kurssilla opit valmistamaan erilaisia makeita ja suolaisia tarjottavia 
itsenäisyyspäivän illanistujaisiin. Vietämme yhteisen illanistujaishet-
ken kauniisti katetun pöydän ääressä. Materiaalimaksu sisältyy hin-
taan. 

MAA- JA METSÄTALOUS
MARJAPENSAIDEN LEIKKAUS 710301 
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
Ma 17.30–19.00  27.9.2021 
Marko Ahola  Kurssimaksu: 13,00 €  
Tule opettelemaan marjapensaiden leikkausta yhdessä opettajan 
opastuksella. Käymme läpi marjapensaiden leikkauksen luonnossa 
joko kurssilaisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikas-
sa. Kurssilla saat käytännön vinkkejä ja neuvoja marjapensaiden hoi-
dosta. Ota mukaasi kynä, puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan. 

HELPPOA KOMPOSTOINTIA 710302
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
To 17.30–20.00  21.10.2021 
Marko Ahola  Kurssimaksu: 16,00 €  

Tule ja opettele palauttamaan energia puutarhaasi kompostorin 
avulla! Käymme läpi seuraavat aiheet; kompostoinnin niksit ja ylei-
simmät virheet, mitä kompostoriin voi laittaa ja mitä ei, kompostoin-
ti talvella, itse tehty kompostori, erilaiset kompostorit, kompostori 
mallit esittelyssä. 

LANNOITA OIKEIN 710303
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
To 17.30–19.45  18.11.2021 
Marko Ahola  Kurssimaksu: 16,00 €  
Käymme läpi mm. kasvien lannoitus eri vuodenaikoina, miten ja mil-
lä lannoitat, kalkitus, luonnollinen lannoitus, helpot kotikonstit, jne. 
Saat mukaasi helpot ohjeet joita voit hyödyntää kotipihallasi. Ota 
mukaan muistiinpanovälineet ja valpas mieli. 

JOULUINEN KUKKA-ASETELMA 710308
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2
 
Ti 17.00–19.15  21.12.2021 
Marko Ahola  Kurssimaksu: 17,00 €  
Tule ja ilahduta itseäsi tai muita opettelemalla tekemään jouluinen 
kukka-asetelman, jonka voit viedä valmiina kotiisi. Kurssi sopii niin 
miehille, naisille kuin nuorille. Käymme läpi kukkien lukumäärän, mi-
tä kukat kertovat jne. Opettaja tuo mukanaan leikkokukat, leikkovih-
reät, osasis-sienet. Ota mukaan terävä puukko, pieni malja tai astia 
johon teet kukka-asetelmasi. Kurssi sopii kaiken ikäisille! Ota mukaan 
n. 10 e materiaalimaksua varten. 
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KURSSI
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TANSSI JA LIIKUNTA

Koronatilanteen vuoksi kertamaksupoletit eivät ole 
käytettävissä syyslukukaudella.
Käyttämättömät poletit eivät vanhene, vaan ne voidaan 
käyttää koronatilanteen helpotettua.

 
KISSANPENNUT A - SATUBALETTI  1105003
4-5 VUOTIAILLE (aloittava ryhmä) 
Rannan koulun sali, Lampintie 23 
Ke 18.00–18.30  22.9.–1.12.2021, 12.1.–23.3.2022 
Opettaja avoin Kurssimaksu: 36,50 €  
Satubaletti 4-5 -vuotiaille on tutustumista omaan kehoon ja liikkee-
seen. Teemme 30 minuutin aikana leikkien ja tutkien balettimatkaa 
satumaailmaan. Pääpaino on karkeamotorisilla liikeharjoiteilla ja 
rytmin sekä omien liikeideoiden hahmottamisella. Teemme pieniä 
tanssisommitelmia ja harjoittelemme balettiliikkeitä satumaailman 
kautta. Opetukseen sisältyy myös rytmileikkejä ja pieniä improvisaa-
tioharjoituksia. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Ota mukaan ba-
lettitossut tai sisätossut, balettipuku ja trikoot. Aloitetaan, mikäli saa-
daan opettaja. 

KISSANPENNUT  B - SATUBALETTI 1105004 
4-5 VUOTIAILLE B (aloittava ryhmä) 
Rannan koulun sali, Lampintie 23 
Ke 18.45–19.15  22.9.–1.12.2021, 12.1.–23.3.2022 
Opettaja avoin Kurssimaksu: 36,50 €  
Satubaletti 4-5 -vuotiaille on tutustumista omaan kehoon ja liikkee-
seen. Teemme 30 minuutin aikana leikkien ja tutkien balettimatkaa 
satumaailmaan. Pääpaino on karkeamotorisilla liikeharjoiteilla ja 
rytmin sekä omien liikeideoiden hahmottamisella. Teemme pieniä 
tanssisommitelmia ja harjoittelemme balettiliikkeitä satumaailman 
kautta. Opetukseen sisältyy myös rytmileikkejä ja pieniä improvisaa-
tioharjoituksia. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Ota mukaan ba-
lettitossut tai sisätossut, balettipuku ja trikoot. Aloitetaan, mikäli saa-
daan opettaja. 

LEPPÄKERTUT - SATUBALETIN 1105005 
JATKOKURSSI 6-7 - VUOTIAILLE 
Rannan koulun sali, Lampintie 23 
Ti 18.00–18.30  21.9.–30.11.2021, 11.1.–22.3.2022 
Opettaja avoin Kurssimaksu: 36,50 €  
Jatkamme leppäkerttujen kanssa satubalettitunteja. Teemme 30 
minuutin aikana leikkien ja tutkien matkaa liikkeen ja sadun maa-
ilmaan. Opetukseen sisältyy myös tanko- ja keskilattiatyöskentelyä. 
Teemme pieniä tanssisommitelmia ja harjoittelemme balettiliikkei-
tä satuaiheiden kautta. Ota mukaan balettitossut, balettipuku ja tri-
koot. Aloitetaan, mikäli saadaan opettaja. 

ITÄMAISEN TANSSIN PERUSKURSSI  110551
Ylivieskan Liikuntakeskus, aula, Närhitie 2 
Ti 18.00–19.30  21.9.–16.11.2021 
Taina Kivelä  Kurssimaksu: 69,00 €  
Opit itämaisen tanssin erilaiset askeleet, oman kehon tunnistamista 
ja käyttöä ja liikkumaan erilaisilla tanssiaskelilla itämaisen musiikin 
tahtiin. Oppituntien aikana teemme pieniä koreografioita. Lähdem-
me alkeista, joten kurssi soveltuu jokaiselle omasta hyvinvoinnista 
kiinnostuneelle. Päälle joustava vaatetus, luistavat sukat tai tanssi-
tossut (tanssivyö, mikäli sellainen Sinulla sattuu olemaan). 

JOOGAN ALKEET 830101 
Katajan koulu, liikuntasali, Katajantie 23 
Ma 17.30–19.00  20.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  
Opettelet tekemään helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajooga-
liikkeitä eli asanoita hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Hyviä liikkei-
tä myös niska-hartiaseudun- sekä selkäongelmista kärsiville. Jooga 
myös rauhoittaa katkaisemalla kiireen kehon, hengityksen ja mielen 
löytäessä luonnollisen tasapainonsa. Ota mukaan alusta sekä läm-
min ja rento vaatetus. Sopii alkeita osaavalle ja myös niille, jotka eivät 
ole aiemmin jooganneet. 
 
JOOGAN JATKOKURSSI  830102
Katajan koulu, liikuntasali, Katajantie 23 
Ma 19.15–20.45  20.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  
Hoidat itseäsi tekemällä venytteleviä hathajoogaliikkeitä ja liikesar-
joja eli asanoita kehoasi ja hengitystäsi kuunnellen. Kurssi sopii n. 
vuoden tai pidempään jooganneille ja niille, jotka haluavat syventää 
omaa harjoitustaan. Ota mukaan alusta sekä lämmin ja rento vaa-
tetus. 

JOOGAA YLI 60 -VUOTIAILLE 830104 
NAISILLE JA MIEHILLE A 
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
To 8.45–10.15  16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  
Teet helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajoogaliikkeitä eli asa-
noita omaa hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Pyrit näin löytämään 
kehosi, hengityksesi ja mielesi luonnollisen tasapainon sekä ylläpi-
tämään ja parantamaan terveyttäsi ja toimintakykyäsi. Hyviä liikkei-
tä myös niska-hartiaseudun- ja selkäongelmista kärsiville. Harjoitat 
tasapainoasikin. Ota mukaan oma alusta, lämmin ja rento vaatetus. 

JOOGAA YLI 60 -VUOTIAILLE 830105 
NAISILLE JA MIEHILLE B 
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14 
To 10.30–12.00 16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  

Teet helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajoogaliikkeitä eli asa-
noita omaa hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Pyrit näin löytämään 
kehosi, hengityksesi ja mielesi luonnollisen tasapainon sekä ylläpi-
tämään ja parantamaan terveyttäsi ja toimintakykyäsi. Hyviä liikkei-
tä myös niska-hartiaseudun- ja selkäongelmista kärsiville. Harjoitat 
tasapainoasikin. Ota mukaan oma alusta, lämmin ja rento vaatetus. 

TERTUN RYHTIÄ PARANTAVA 830109 
NIVELIÄ SÄÄSTÄVÄ VENYTYSJUMPPA 
Ylivieskan Liikuntakeskus, iso sali, Närhitie 2 
Ma 10.30–11.30  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Terttu Rajaniemi  Kurssimaksu: 68,00 €  
Koko kehon kuntouttava jumppa. Liikkeet tuetaan tehokkaiksi syvi-
en lihasten avulla. Erityishuomio ryhtiin, keskivartaloon, lantion ja 
niskahartia seutuun. Harjoitusten edetessä tehostetaan liikkeitä ku-
minauhalla, käsipunteilla ja jumppakepillä kykyjen mukaan. Erityi-
sen paljon venytyksiä, liikkuvuusharjoitteita ja niskahartia rentoutta. 
Tehokkaimmissa liikkeissä kevyempiä vaihtoehtoja ja kaikille sopivia 
asentoja. Sopii naisille, miehille ja aloitteleville. Ota mukaan jump-
papatja ja vesipullo. 

LAVIS YLIVIESKA 8301154 
Rannan koulun sali, Lampintie 23 
Ma 19.00–20.00  27.9.–22.11.2021 
Maria Rautionaho  Kurssimaksu: 26,00 €  
Hauska, hikinen ja helppo lavatanssijumppa LAVIS. Et tarvitse paria, 
joten ei pelkoa, että varpaasi tulevat tallotuiksi. Tanssilajeina valssi, 
humppa, jenkka, polkka, tango, rock, jive, foxi, masurkka, fusku, sal-
sa, cha cha, rumba ja samba. Kurssi soveltuu jokaiselle lavatanssimu-
siikista pitävälle niin naisille kuin miehille. Ota mukaan joustava vaa-
tetus, sisäjalkineet ja vesipullo. 

ASAHI A 8301156 
Kaisaniemen koulun liikuntasali, Mäntytie 2 
Ke 19.00–19.45  22.9.–1.12.2021 
Salli Pyykkö   Kurssimaksu: 26,00 €  
Asahi on suomalaisten asiantuntijoiden kehittämä kehonhuolto- ja 
tasapainoharjoituksiin keskittyvä, rauhallinen, JOKAISELLE sopiva lii-
kuntamuoto. Liikevaihtoehtojen avulla saat tunnista tehokkaan ja 
voit osallistua myös jakkaralla istuen. 

TERTUN IKÄÄNTYVIEN KUNTOUTTAVA 8301159
 TUOLI-/SEISOMAJUMPPA (REUMA) 
Ylivieskan Liikuntakeskus, aula, Närhitie 2 
Pe 10.00–11.00  17.9.–26.11.2021, 14.1.–1.4.2022 
Terttu Rajaniemi Kurssimaksu: 65,00 €  
Koko kehon kevyt ryhtiä, niveliä, selkää ja lantiota tukevaa jumppaa. 
Soveltuu erityisen hyvin reumaa sairastaville. Selkää, niveliä ja sy-
däntä kuntouttaen ja säästäen. Erityisharjoitteita tasapainoon ja kai-
kenlaiseen liikkumiseen. Ylävartalon liikkeitä tehostetaan kuminau-

Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan 
kurssimaksun. Saat laskun postitse antamaasi 
osoitteeseen.
Keskeyttäessäsi kurssin, maksua ei palauteta jäljellä 
olevien tuntien osalta. Mikäli opetus joudutaan 
keskeyttämään koronatilanteen takia laskutamme 
vain pidetyistä tunneista, ellei opetusta ole voitu 
siirtää etäopetukseksi.
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halla, pienillä käsipunteilla ja jumppakepillä harjoitusten edetessä. 
Valitaan kaikille sopivat liikkeet. Ota mukaan kengät tai tossut, halu-
tessasi juomaa tai välipalaa. 

KAHVAKUULAILUA ULKONA A 830120
Katajan koulun piha
Katajantie 23
 
To 17.15–18.00  16.9.–25.11.2021 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 25,00 €  
Kurssi sopii hyvin kaiken kuntoisille, valitse kahvakuulan paino oman 
kuntosi mukaan. Kahvakuula on tehokas ja monipuolinen kuntoilu-
väline, joka kehittää lihasten kestovoimaa ja kurssilla tehtäviä tree-
nejä voit hyvin tehdä helposti missä vain. Tarvitset oman kahvakuu-
lan (voit ottaa useammankin eri painoisen), kuntoiluun sopivat ken-
gät ja vaatetus sekä tarvittaessa hanskat. Ota mukaan myös jump-
pamatto. 

MUKSUJUMPPA  830125
Kaisaniemen koulun liikuntasali, 
Mäntytie 2 

Ke 17.15–18.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–23.3.2022 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 49,00 €  
Muksujumppa 5-7-vuotiaille. Musiikillinen lasten jumppa. Monipuo-
lisesti motoriikkaa tukevia liikuntaleikkejä. Mukaan rennot vaatteet 
ja juomapullo. 

VETREYTTÄ VIIKKOON  830126
Kaisaniemen koulun liikuntasali, Mäntytie 2 
Ke 18.05–18.50  15.9.–24.11.2021, 12.1.–23.3.2022 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 49,00 €  
Haluatko helppoa liikuntaa viikkoosi? Tämä tunti tarjoaa musiikin 
tahdissa helppoja askelsarjoja, lihaskuntoa ylläpitävää tasapainoilua 
sekä erityisesti venyttelyä. Mukaan tarvitset jumppamaton ja juoma-
pullon. Soveltuu kaikille niin miehille kuin naisille. 

PERJANTAI-ILLAN PYRÄHDYKSET 830148
Kaisaniemen koulun liikuntasali, 
Mäntytie 2
 
Pe 18.00–21.15  1.–15.10.2021 
Kaisa Pihlajaniemi  Kurssimaksu: 31,00 €  
Opit valssin, humpan, foxin ja tangon perusaskeleet, lavatanssikult-
tuuria ja suomalaista tanssiperinnettä. Kurssi soveltuu vasta-alkajille 
ja aiemmin tanssia harrastaneille. Ota iloinen mieli, vesipullo ja hyvät 
sisäjalkineet mukaan. Kurssi kokoontuu pe 1.10., pe 8.10. ja pe 15.10. 

SENIORILAVIS A  YLIVIESKA 830149 
Ylivieskan Liikuntakeskus, iso sali, Närhitie 2 
To 10.00–11.00  16.9.–25.11.2021 
Kaisa Pihlajaniemi  Kurssimaksu: 32,50 €  
Opit hauskuuden lomassa cha-cha:n, samban, salsan, jenkan, tan-
gon ym. askeleet. Kurssi soveltuu jokaiselle yksintanssia ja liikuntaa 
rakastavalle tanssin ystävälle. Ota mukaan vesipullo, joustavat vaat-
teet ja sisäpelitossut. 

UUSI 
KURSSI

UUSI 
KURSSI

UUSI 
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KÄDEN TAIDOT
PUU- JA METALLITYÖT  110423 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 17.00–20.00  14.9.–23.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Toni Väyrynen  Kurssimaksu: 120,00 € 
 Puu- ja metallityö: (Erä 1: 60,00 €, Erä 2: 60,00 €) 
Kurssilla opiskellaan monipuolisesti puun- ja metallityön työstöä, nii-
den liittämistä ja niihin liittyvien koneiden käyttöä. Valinnoilla ja oi-
keilla ratkaisuilla pyritään laadukkaaseen ja kestävään lopputulok-
seen. Kurssilla opitaan käyttämään välineitä ja laitteita oikein ja tur-
vallisesti. Kurssi sopii hyvin aloittelijoille ja ammattilaisille ja kaikil-
le siltä väliltä. Voit tehdä uusia tuotteita, laitteen osia tai kunnostaa 
vanhaa. Kaisaniemen koululla on laadukkaat ja ajanmukaiset puit-
teet erilaisten materiaalien käsittelyyn. Koululta löytyy myös 3D-tu-
lostin ja CNC-jyrsin, mitä on mahdollista käyttää omissa projekteissa. 
Opiskelija hankkii työhon tarvittavat materiaalit itse. 

NAISTEN JA MIESTEN 110423B  
PUU- JA METALLITYÖ 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ke 17.00–20.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Urho Moilanen  Kurssimaksu: 120,00 € 
Naisten ja miesten puu- ja metallityö: (Erä 1: 60,00 €, Erä 2: 60,00 €) 
Kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on halu oppia tekemään itse puu- 
ja metallitöitä. Voit korjata vanhaa tai tehdä uutta. Sopii myös aloit-
telijoille. Kurssilla opit käsittelemään materiaaleja oikeaoppisesti ja 
kehität hyödyllisiä käytännön- ja kädentaitoja. Voit tuoda myös kun-
nostettavaksi esimerkiksi huonekaluja, kulkupelejä tai niiden osia. 
Voit myös suunnitella ja toteuttaa täysin uniikkeja tuotteita oman 
idean pohjalta. Kaisaniemen koululla on laadukkaat ja ajanmukai-
set puitteet erilaisten materiaalien käsittelyyn. Koululta löytyy myös 
mm. 3D-tulostin, CNC-jyrsin ja tyhjiömuovauslaite muoville. Opiske-
lija tuo mukanaan työhön tarvittavat raaka-aineet/materiaalit. 

PUUTYÖ JA ENTISÖINTI 110424 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ma 17.00–20.00  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Toni Väyrynen  Kurssimaksu: 120,00 € 
Puutyö ja entisöinti: (Erä 1: 60,00 €, Erä 2: 60,00 €) 
Puutyö- ja entisöintikurssilla voit tehdä uusia tai entisöidä vanho-
ja puuesineitä ja tuotteita. Kurssilla on mahdollista käyttää puun li-
säksi myös metallia ja elektroniikkaa ja vaikka retroelektroniikkaa. 
Kaisaniemen koululla on laadukkaat ja monipuoliset laitteet ja vä-
lineet. Koululta löytyy perustyöstökoneiden lisäksi myös 3D tulostin 
ja CNC- jyrsin. Kurssi sopii hyvin kaikille innokkaille, niin aloittelijoil-
le, ammattilaisille, kuin kaikille siltä väliltä. Opiskelija tuo mukanaan 
työhön tarvittavat raaka-aineet/materiaalit. 

PUUKON VALMISTUSKURSSI A 110426 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00  12.–21.11.2021 
Jussi Kokkonen  Kurssimaksu: 78,00 €  
Opit puukon valmistus alusta loppuun, aina terän takomisesta tu-
pen viimeistelyyn. Kurssilaiset voivat valmistaa puukon omien toi-
veittensa mukaan. Puukot valmistetaan parhaista raaka-aineista, joi-
ta voi ostaa opettajalta. Voit halutessasi käyttää myös omia materi-
aaleja. Työvälinemaksu 15/puukko Kurssi sopii niin miehille kuin nai-
sille, ei vaadi ennakkotaitoja. 

NYPLÄYS JA FRANSUT  1104T01
Päivärinnan koulu, tekstiililuokka, Koulukatu 2 
Ke 18.30–21.00  29.9.–1.12.2021, 12.1.–6.4.2022 
Kaisa Haapakoski  Kurssimaksu: 86,00 €  
Tule tutustumaan kauniiden pitsien kiehtovaan maailmaan! Opit 
nypläyksen ja fransujen teon pitsitekniikat. Ensimmäisellä kerralla 
tutustut tarvittaviin välineisiin ja perinteisiin sekä uusiin materiaa-
leihin. Valmistat jatkuvalankaisia- ja palapitsejä koristeiksi sekä si-
sustus- ja käyttötekstiileihin valintasi mukaan. Voit nyplätä vaikkapa 
heijastinlangasta tai oppia helminypläystä. Nypläysvälineitä on lai-
nattavissa. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että pitempäänkin har-
rastaneille. 

TILKKUTYÖT 1104T03 
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
Pe 12.00–16.00  17.9.–26.11.2021, 14.1.–1.4.2022 
Raija-Leena Leppikangas  Kurssimaksu: 80,00 €  
Opit perus- ja pikatekniikoiden lisäksi uusia tapoja ja keinoja suunni-
tella ja valmistaa unelmiesi tilkkutyö. Hyödynnä tilkkuvarastosi. Tar-
jolla laaja idea-aineisto ja ryhmän tuki. Tule tutustumaan tilkkutöi-
den maailmaan innostavassa seurassa! Ryhmä kokoontuu joka toi-
nen viikko. 

VAATEOMPELU A 1104T05 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ti 18.00–20.30 14.9.–30.11.2021 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 48,00 €  

Opit ompelemaan lasten tai aikuisten vaatteita ja kodintekstiilejä. 
Voit myös korjata ja muokata vanhoja uuteen kuosiin. 

LUONNOSTA VÄRIT LANKOIHIN 1104T07 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–16.00, Su 10.00–15.00  24.–26.9.2021 
Tuija Törmikoski  Kurssimaksu: 55,00 €  
Kurssilla värjäät luonnosta ja pihamaalta kerätyillä kasveilla, kukilla 
ja lehdillä sekä sienillä villa- ja villasekoitelankoja omia neuletöitäsi 
varten. Kurssilla läpikäymme lankojen esikäsittelyn, värien keittämi-
sen, puretustavat, lankojen värjäämisen ja jälkivärit sekä lankojen kä-
sittelyn värjäyksen jälkeen sekä lankojen purkkivärjäyksen. Ks. kurs-
sin lisätiedot 

IHANA EKOPRINTTI  1104T09
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Pe 17.00–20.00, La 9.00–16.00, Su 10.00–15.15  8.–10.10.2021 
Tuija Törmikoski  Kurssimaksu: 50,00 €  
Ekoprintti on mukava ja luonnonläheinen kankaiden kuviointita-
pa, jossa kuviot kankaille syntyvät kasvien muodoista ja väriaineista 
höyrytyksen avulla. Lopputulos on yllättävä ja uniikki. Kankaita voi 
käyttää sellaisenaan tai jatkaa niitä esim. kirjomalla esim. tilkkutöi-
hin. Kurssilla perehdymme kankaiden esikäsittelyyn, kuviointiin ja 
paketointiin höyrytykseen sekä kankaiden viimeistelyyn. 

KUDOTTUJA KANKAITA 1104T10 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ti 9.00–12.15  14.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 122,50 € 
Kudottuja kankaita: (Erä 1: 61,25 €, Erä 2: 61,25 €) 
Kurssilla opit kankaanrakentamisen ja kudonnan perusteita. Suun-
nittelemme ja rakennamme kangaspuihin muunneltavat yhteisloi-
met, joihin toteutat omat kuosisi. Syvennät osaamistasi sekä itse 
kokeillen että yhdessä oppien. Tarjolla ideoita ja loimia mattoihin, 
liinoihin, huopiin, muihin sisutuskankaisiin ja vaatetuskankaisiin 
hyvässä seurassa. Edeltävän talven koronatilanteen vuoksi kurssille 
ovat etusijalla edellisen lukuvuoden opiskelijat joilla on töitä kesken 
ja varauksia loimiin. Myös uudet aloittelevat kutojat tervetuloa! 

KÄDENTAITOJEN KURSSI MTT 1104T12 
MTT Toimintakeskus, Rautatiekatu  
Ma 12.00–14.00  20.9.–22.11.2021, 10.1.–25.4.2022 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 62,00 €  
Käsitöitä omien tarpeiden mukaan toimintakeskuksen asiakkaille. 
Kurssi tarkoitettu nykyisille Terapiakeskuksen asiakkaille. Ilmoittau-
tumiset anni.saviluoto@kalliopp.fi viimeistään 10.9. mennessä. Ryh-
mään pääsyn ratkaisee Terapiakeskuksen asiantuntijaryhmä. 

KÄSITYÖT JA ASKARTELU 1104T13 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ti 11.00–13.30  21.9.–30.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 63,00 €  
Käsitöitä ja askartelua sopii myös nivelrikkoa ja reumaa sairastaville. 
Opit valmistamaan käyttö ja sisustustuotteita erilaisilla tekniikoilla ja 
materiaaleilla 

OMPELUKONEEN TAI 1104T16 
SAUMURIN HUOLTOKURSSI   
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
La 10.00–14.00  20.11.2021 
Veijo Isokääntä  Kurssimaksu: 27,00 €  
Opit ompelukoneesi tai saumurisi huoltamisen perusteet ja saat toi-
mivia vinkkejä esim. koneen neuloista, langoista ja osista. Ota mu-
kaasi huollettava kone, varustelaatikko ja käyttöohje. Huom: päivän 
aikana ehtii huoltaa vain yhden koneen/kurssilainen. 

PÄIVÄOMPELU A 1104T18
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
To 9.00–11.30  16.9.–25.11.2021 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 45,50 €  
Opit ompelemaan lasten tai aikuisten vaatteita ja kodintekstiilejä. 
Voit myös korjata ja muokata vanhoja vaatteita ja kodintekstiilejä 
uuteen kuosiin. 

BETONIA PUUTARHAAN 1104T21 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
To 17.00–20.00, Pe 17.00–20.00  9.–10.9.2021 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 21,50 €  
Tällä lyhytkurssilla teemme betoniesineitä syksyiseen ja talviseen 
puutarhaan. Tule opettelemaan betonikulhojen tekoa, raparperi- tai 
muiden lehtivatien valamista, tuulisuojien tekoa ulkotulille tai kynt-
tilänjalkojen valua. Ks. lisätiedot sekä tarvikkeet. 

METALLILANKATYÖT 1104T22  
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ke 18.00–20.15  17.11.–1.12.2021 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 22,50 €  
Kolmen illan lyhytkurssilla opit metallilankatöiden työmenetelmiä ja 
saat ideoita omiin töihisi. Kurssilla voit tehdä käyttöesineitä ja koris-
teita kotiin, ulos tai jouluun. Voit punoa erilaisia koreja, taiteilla ko-
risteiksi lintuhäkkejä, keveitä kransseja, naulakkokoukkuja, lampun-
varjostimen, mobilen, taideteoksen tai kynttilänalusen. Kurssilla on 
tarjolla myös vähän offset-peltiä, jota voi käyttää rautalangan lisänä.
Kurssi voidaan järjestää myös etänä. 

SYKSYN HELMET HIMMELEIKSI 1104T25
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14 

Pe 10.00–15.15  24.9.2021 
Leila Kallio  Kurssimaksu: 20,50 €  
Tule valmistamaan kauniita syyskoristeita luonnonmateriaaleista. 
Helmihimmeliin voit käyttää pihlajanmarjoja, ruusunkiulukoita tai 
vaikka pieniä käpyjä, kunhan saat pujoteltua niitä lankaan. Voit teh-
dä myös sisäkäyttöön sopivan himmelin esim. puuhelmistä tai huo-
papalloista. Kehikoksi tarvitaan rautalankaa tai valmiita metallikehiä. 
Kehikkotarpeita saa myös opettajalta, maksut käytön mukaan. Tar-
vittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 
 
PAPERISET RASIAT 1104T27
Kansalaisopiston TAIDELUOKKA, Valtakatu 3 
La 10.00–16.00, Pe 18.00–21.00, Su 10.00–16.00 
8.–10.10.2021 
Leila Kallio  Kurssimaksu: 33,50 €  
Opit itse valmistamaan erilaisia rasioita ja koteloita. Rasiat päällyste-
tään kauniilla papereilla. Usein näitä kutsutaan myös japanilaisiksi ra-
sioiksi. Ne sopivat kynien, korttien ym. pikkutavaroiden säilytykseen, 
sisustusesineiksi tai lahjaksi.. Rasioita on helppo muokata ja mitoit-
taa eri käyttötarkoitusten mukaan. Kokeillaan päällystämistä myös 
muilla materiaaleilla, esim. vahvistetulla kankaalla. Materiaaleja saa 
opettajalta, kts. lisätiedot. 

PAPERINAUHASTA JOULUKSI  1104T29
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14
 
Pe 10.00–15.15  3.12.2021 
Leila Kallio  Kurssimaksu: 20,50 €  
Tehdään paperinauhasta pukkeja ja poroja perinteisen olkipukin ta-
paan. Niistä saat hauskoja ja kestäviä koristeita jouluun. Mallia on 
helppo muunnella. Myös muita koristeita voi tehdä. Paperinauhaa 
on saatavana valmiina, mutta sitä voi tehdä itsekin esim. läpivärjä-
tystä paksusta paperinarusta. Myös luonnon niini sopii tähän hyvin. 
Tarvittaessa opetus voidaan järjestää etäopetuksena. 

JOULUISIA HAVU-, RISU- JA PAJUTÖITÄ 1104T30 
Kaisaniemen koulu,
Mäntytie 2

Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.15  12.–13.11.2021 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 22,50 €  
Tule opettelemaan jouluisten koristeiden tekoa. Voit tehdä ovikoris-
teita, poroja, ripustettavia tekstejä ja kransseja havusta, pajusta ja ri-
suista. Koristeina voit käyttää esim. käpyjä, nauhoja, helmiä, pitsejä, 
led-valoja ja mitä ikinä keksitkin. 

HIMMELI 1104T31
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14
 
Ma 11.00–14.00  15.–29.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 23,50 €  
Opit valmistamaan uusia ja perinteisiä, pieniä tai isoja himmeleitä. 
Himmelin voit valmistaa oljesta, paperi-, muovipilleistä tai lasiputkista. 

VALOHIMMELIT  1104T32
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14
Pe 10.00–13.00, Pe 9.30–14.45  12.–26.11.2021 
Leila Kallio  Kurssimaksu: 22,50 €  
Tule valmistamaan pimeän vuodenajan pihakoristeiksi tunnelmalli-
sia valohimmeitä. Materiaaleina käytetään akryyliputkea ja led-ko-
ristevalonauhaa. Valot pujotellaan putken sisälle. Rungon voi tehdä 
myös jostakin muusta siihen soveltuvasta materiaalista, esim. me-
tallilangasta, jolloin valot sidotaan rungon päälle. Voit valmistaa va-
lohimmelin valmiin mallin mukaan tai muokata itsellesi sopivaksi. 
Mahdollisuus yhteiseen tarviketilaukseen, kts. lisätiedot. Tarvittaes-
sa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-
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Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022

JÄRJESTYKSEN VALVOJAN  820202
PERUSKURSSI
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ma 17.00–20.15, To 17.00–20.15  20.9.–14.10.2021 
Jyrki Rajaniemi, Hannu Rautio  Kurssimaksu: 199,00 €  
Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön ohjeiden mukaisesti. Kurssi 
sisältää teorian lisäksi käytännön harjoitteita voimankäytöstä, hätä-
ensiavusta sekä alkusammutuksesta. Kurssilla käydään lävitse mm. 
seuraavia aihealueita: perustuslain säännöksiä, järjestyksenvalvoja-
na toimiminen, hyväksyminen, tehtävät, toimialue, oikeudet ja vel-
vollisuudet, voimankäytön välineet ja niiden kantaminen, jokamie-
hen oikeudet, päihteet, väkivaltaisen henkilön kohtaaminen. Kurssin 
hyväksytysti suorittanut henkilö on oikeutettu hakemaan hyväksyn-
tää järjestyksenvalvojaksi oman kotipaikkansa poliisilaitokselta. Hy-
väksymismenettelyn yhteydessä tarkistetaan henkilön sopivuus jär-
jestyksenvalvojaksi. Hyväksyntä on voimassa 5 vuotta ja oikeuttaa 
toimimaan järjestyksenvalvojana kaikissa tilaisuuksissa Suomessa, 
mihin järjestyksenvalvojia on mahdollista asettaa. Alkusammutus-
materiaali n. 15 e.  HUOM! KAUSIKORTTI EI KÄY.

JÄRJESTYKSEN VALVOJAN  820210
KERTAUSKURSSI 

Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 
Ma 17.00–20.15, To 17.00–20.15  8.–11.11.2021 
Jyrki Rajaniemi  Kurssimaksu: 55,00 €  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo voimassa oleva hyväksyn-
tä järjestyksenvalvojaksi, mutta hyväksyntä on menossa vanhaksi tai 
mennyt vanhaksi maksimissaan puoli vuotta aikaisemmin. 

KAHVIPUSSEISTA TUOTTEEKSI  1104T33
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
Ma 18.00–21.15  13.9.–15.11.2021 
Jaana Lapintaival  Kurssimaksu: 41,50 €  
Opit valmistamaan kahvipusseista eri menetelmin koriste-esineitä, 
laukkuja ja rasioita. Kokoonnumme 13.9., 27.9., 11.10., 18.10., 1.11., 
15.11. 

KAHVIPUSSEISTA TUOTTEEKSI 1104T33Y 
LAUANTAISIN A 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
La 10.00–15.45  2.10.–13.11.2021 
Jaana Lapintaival  Kurssimaksu: 41,50 €  
Opit valmistamaan kahvipusseista eri menetelmin koriste-esineitä, 
laukkuja ja rasioita. Kokoonnumme 2.10., 16.10., 23.10., 13.11. 

MAKRAMEE SOLMEILU 1 1104T40 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
To 11.00–14.00  30.9.–21.10.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Perinteisiä ja uusia makramee solmeiluja. Kurssilla opetellaan solmut 
ja valmistetaan esim. seinävaate, tyyny, kukka-amppeleita. Tarvitta-
essa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

MAKRAMEE SOLMEILU 2 1104T40B 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ma 18.00–21.00  27.9.–18.10.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Perinteisiä ja uusia makramee solmeiluja. Kurssilla opetellaan solmut 
ja valmistetaan esim. seinävaate, tyyny, kukka-amppeleita. Tarvitta-
essa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

MAKRAMEE SOLMEILU 3 1104T40C 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
To 18.00–21.00  21.10.–25.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Perinteisiä ja uusia makramee solmeiluja. Kurssilla opetellaan solmut 
ja valmistetaan esim. seinävaate, tyyny, kukka-amppeleita. Tarvitta-
essa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 
  
PERINTEISIÄ NAUHOJA 1104T41
Elämystalo Artteri/ 
Tekstiili, Ratakatu 14 

Ma 18.00–21.00  1.–22.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Tutustutaan perinteisiin nauhatekniikoihin: pirta- ja lautanauhat. 
Nauhat käyvät esim, laukkuihin ja kasseihin sangoiksi. 

JOULUISET OMPELUKSET 1104T43
Kaisaniemen koulu, 
Mäntytie 2

Pe 18.00–20.30, La 10.00–15.15  26.–27.11.2021 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 22,50 €  
Tällä kurssilla saat keskittyä rauhassa jouluisiin tekstiileihin. Tervetu-
loa ompelemaan joulun makeimmat essut, joulukalenterit, pannun-
aluset, patalaput ja liinat. 

NALLEPAJA 1104T48
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, 
Ratakatu 14
 
Ke 18.00–21.00, Pe 17.00–20.45, La 10.00–16.00, Su 10.00–13.45 
6.–24.10.2021 
Leila Kallio  Kurssimaksu: 36,50 €  
Kurssilla valmistetaan nalleja käsin mohairteddystä. Opit nallenval-
mistuksen eri työvaiheet. Voit tehdä antiikkinallen, johon laitetaan 
täytteeksi lastuvillaa, metallinivelet, lasisilmät ja sisälle äänite tai voit 
tehdä pehmonallen vanutäytteellä. Itse tehty nalle kestää aikaa ja 
sopii hyvin vaikka lahjaksi. Pienille lapsille tehtävissä nalleissa käyte-
tään turvaosia. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään tarvike-
tilaus, kts. lisätiedot. 

REBORN- NUKKE 1104T49
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14 

Pe 18.00–21.00, La 9.00–16.00, Su 10.00–15.15  5.–7.11.2021 
Paula Kantis  Kurssimaksu: 49,00 €  

Kurssilla tehdään joko nukkuva tai silmät auki oleva 45-51cm kokoi-
nen vauvanukke oman valinnan mukaan. Reborn-nukke näyttää ja 
tuntuu aidolta vauvalta, esim. niskaa on nostettaessa tuettava. Nuk-
keja käytetäänkin paljon opetuksessa, elokuvissa ja mainoksissa kor-
vaamassa oikeaa vauvaa ja lisäksi terapianukkeina. Nuken paino tu-
lee olemaan valintasi mukaan 1,5-3kg. Maalauksessa käytetään Real 
Effectin ilmakuivuvia maaleja. Kangasvartalo täytetään pehmeällä si-
likonipelletillä ja pienellä vanumäärällä. Nukke painotetaan lasikuu-
lalla. Hiukset, ripset ja kulmat istutetaan 1-2 kerralla neulalla laaduk-
kaasta mohairista. Hereillä oleva nukke saa puhalletut kristallilasisil-
mät. Magneettitutti ja -rusetti laitetaan halutessa. 
 
HELPPOA JA HAUSKAA 1104T59 
KIRJANSIDONTAA  
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14 
Pe 17.00–21.00, La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00  15.–17.10.2021 
Jaana Öljymäki  Kurssimaksu: 49,00 €  
Kurssilla opit sitomaan kirjoja luovilla ja helpoilla sidonnoilla, kuten 
salainen belgialainen-, kopti-, korsetti- ja pitkäpistosidoksilla. Voit 
käyttää uutta tai kierrätysmateriaalia. Voit valmistaa ihanat ja per-
soonalliset muisti-, leike-, skräppäys- tai ruokaohjekirjat. Mahdolli-
suus tehdä myös Altered bookseja eli muunneltuja kirjoja. Kurssi so-
veltuu aikuisille ja lapsille. 
 
NUKKEKOTI JA MINIATYYRI  1104T74
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Ke 11.00–14.00  3.–24.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Tutustutaan nukkekotimaailmaan. Valmistetaan erilaisia tavaroita 
nukkekotiin tai tonttulaan. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etä-
opetuksena. 

PERINTEINEN 1104T75 
PEITTOKIRJONTA  
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, 
Ratakatu 14 
Pe 18.00–20.30, La 10.00–14.00  1.–15.10.2021 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 25,00 €  
Kurssilla opit perinteisen peittokirjonnan erilaiset pistot ja mallin 
suunnittelua. Voit kirjoa sohvatyynyn, repun, seinätekstiilin tai kirjoa 
villakangastakkisi uuden näköiseksi. Kokoonnumme yhtenä viikon-
loppuna: pe 1.10. klo 18-20.30, la 2.10. klo 10-14, ja sen jälkeen vielä 
kahtena perjantaina: pe 8.10. klo 18-20.30 ja pe 15.10. klo 18-20.30. 

KAARROKE- JA KIRJONEULEET 1104T77 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14 

Ke 18.00–20.15  15.9.–10.11.2021 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 41,50 €  
Islantilaisneule vielä haaveena? Tällä kurssilla voit neuloa islantilais-
tyylisen villapaidan (aloitus helmasta tai pääntieltä), kirjoneulepon-
chon, -kaulurin, -säärystimet, -hameen (suomeksi myös pyllytin tai 
peputin), ja myös Ylivieska 50-v. neulemallikilpailun voittajan Yli-
vieskasukkien malli on kurssilla tarjolla. Kurssilla opit laskemaan kir-
joneuleeseen ja kaarrokeneuleeseen sopivan koon ja kavennukset 
oman neulekäsialasi mukaan. Opit myös lankadominanssin, lyhen-
netyt kerrokset ja steekkauksen eli aukileikkauksen. Kurssilla voit 
neuloa valmiita malleja tai suunnitella oman kirjoneulemallin. 

VIRKATAAN ENKELEITÄ 1104T78
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14 

To 11.00–14.00  4.–25.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 23,50 €  
Kurssilla voit virkata erikokoisia ja -näköisiä enkeleitä. Ohjeen voi va-
lita aina helposta mallista haastavaan pitsienkeliin. Tarvittaessa ope-
tus voidaan antaa etäopetuksena. 

KESKENERÄISET KÄSITYÖT  1104T79
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14
 
Ma 11.00–14.00  20.9.–8.11.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 44,00 €  
Tule valmistamaan kesken jääneitä neule-, virkkaus- ja kirjontatöitä. 

KUVALLISIA MUISTIINPANOJA  -RETKI 1104T86
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14
 
Pe 10.00–14.00  24.9.2021 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 18,00 €  
Ideoiden etsimistä Törmäjärven nuotiopakalla ja sen ympäristös-
sä. Tule etsimään syksyisestä metsästä värejä, aiheita ja inspiraatio-
ta omiin töihisi olivatpa ne sitten kudonnaisia, neuleita, virkkauksia, 
maalauksia tai muunneltuja kirjoja. Inspiraatioretkellä tehdään pie-
niä ympäristöherkkyysharjoituksia, pysähdytään, ollaan läsnä, kuva-
taan kännykällä, maalataan tai piirretään pieniä luonnoksia ja syö-
dään eväitä. 

JOULULAHJAKSI ERILAISET  1104T90
SUKAT JA TOSSUT  
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
To 18.00–21.00  30.9.–14.10.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 23,50 €  
Kurssilla voit valita minkälaiset sukat tai tossut haluat neuloa pukin-
konttiin. Neulotaan sukat jotka aloitetaan kantapäästä, tutustutaan 
dominoivaan kirjoneuleeseen, kontinsilmään ja palatossuihin. Tar-
vittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

NEULOTAAN KAUNIS 1104T93 
BRIOSSIHUIVI TAI KAULURI
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, 
Ratakatu 14 
Ke 11.00–14.00  29.9.–20.10.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Opit briossi-neuletekniikkan ja voit neuloa tekniikalla kaksivärisen 
huivin tai kaulurin. 

RINTALIIVIT OMILLA MITOILLA 1104T95 
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14 
Pe 15.00–21.00, La 9.00–16.00  26.–27.11.2021 
Sisko Mustaparta  Kurssimaksu: 57,00 €  
Kurssilla ommellaan yhdet rintaliivit käyttäen suoraa ja siksak om-
melta. Materiaalit ja kaava kaksiin liiveihin maksaa n. 45€, mikä mak-
setaan kurssilla. Ilmoita opettajalle p. 0400-672 139 5.11 mennessä, 
otatko mustan vai valkean tarvikepaketin, sekä sen teetkö kaarituel-
lisen vai -tuettoman mallin.

NÄKÖVAMMAISTEN KÄSITYÖT 1104T97
Elämystalo Artteri/ Lämpiö, 
Ratakatu 14
 
Ke 9.00–12.00  29.9.–8.12.2021, 2.2.–27.4.2022 
Pirkko Oikarinen  Kurssimaksu: 47,00 €  
Kurssilla tehdään erilaisia näkövammaisille soveltuvia kädentaito-
jen töitä. Kurssilla voi tehdä omia käsitöitään tai osallistua opettajan 
järjestämiin tehtäviin. Kurssi kokoontuu 29.9., 27.10., 24.11. ja 8.12.  
2021 ja Kevätlukukaudella 2.2., 2.3., 30.3. ja 27.4. 2022. 

VÄRIANALYYSI - LAUANTAI  I 1104T99 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2 La 10.00–13.30 
25.9.2021 
Minka  Takala-Kinnunen  Kurssimaksu: 11,00 €  
Haluatko sinäkin puhjeta kukkaan? Tiesitkö, että hyvät ja oikeat värit 
saavat ihosi hehkumaan, nuorentavat sinua ja nostavat persoonalli-
suutesi esiin. Tervetuloa löytämään omat parhaat pukeutumisvärisi. 
Tule paikalle ilman voimakkaita meikkejä. 

VÄRIANALYYSI - LAUANTAI  II 1104T99B 
Kaisaniemen koulu, Mäntytie 2
La 10.00–12.45  16.10.2021 
Minka  Takala-Kinnunen  Kurssimaksu: 11,00 €  
Haluatko sinäkin puhjeta kukkaan? Tiesitkö, että hyvät ja oikeat värit 
saavat ihosi hehkumaan, nuorentavat sinua ja nostavat persoonalli-
suutesi esiin. Tervetuloa löytämään omat parhaat pukeutumisvärisi. 
Tule paikalle ilman voimakkaita meikkejä. 
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MUU KOULUTUS

YLIVIESKAN           KURSSIT

TYÖTTÖMIEN KAUSIKORTTI
Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa Ylivieskasta, Sievistä ja Alavieskasta, joka on ilman työtä tai kokopäivätyöhön 
käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö.
Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen tuella Ylivieskan seudun kansalaisopisto
myöntää 15:lle ensimmäiselle työttömälle kausikortin alennettuun hintaan 60 e. Kausikortti on voimassa 21.5.2022 saakka 
ja oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuoden oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. 
Ilmoittaudu www.opistopalvelut.fi/ylivieska > kurssit > ylivieska > muu koulutus > kurssinimellä kausikortti > työttömien 
kausikortti. Samalla voit ilmoittautua valitsemillesi kursseille. Netin kautta työttömien kausikortteja on varattavissa 10 kpl. 
Ja puhelimitse kausikortteja on varattavissa 5 kpl p. 044-4294 899.
Todentaaksesi, että olet työtön työnhakija, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti:
TE-toimiston asiakas voi tulostaa työnhakutietonsa www.te-palvelut.fi -osoitteesta >
oma työnhaku -palvelusta. Tätä varten tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset ja
avainlukulistan. Sinulla on mahdollisuus tulostaa työnhakutietosi myös TE -toimiston
asiakastilan koneilla. Tulostusohje: www.te-palvelut.fi > asioi verkossa >kirjaudu >
oma asiointi-sivulla: muuta tai katsele työnhakutietojasi > katsele omia tietojasi >
tulosta työnhaun voimassa oleva todistus.
Saatuasi tulosteen käy näyttämässä se kansalaisopiston kansliassa ke 30.9.2022 mennessä.
Kanslia on avoinna ma-to klo 12-16, Kyöstintie 4, Ylivieska.
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ALAVIESKAN             KURSSIT

NIEMELÄ
PIANONSOITTO NIEMELÄ 110157
To 13.45–15.15  16.9.–18.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Niemelän koulun oppilailla. Soittokirjoista suosi-
tellaan Pianon Avain-sarjaa tai Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena.

KUNTOJUMPPA NIEMELÄ 830127 
Niemelän koulu, Niemelänkyläntie 353 
Ti 18.20–19.05  14.9.–23.11.2021, 11.1.–22.3.2022 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 49,00 €  
Musiikillinen kuntojumppa, joka sisältää helppoja askelsarjoja, lihas-
kuntoa sekä venyttelyä ja kehittää lihasten kestävyyttä ja voimaa. 
Mukaan tarvitset juomapullon sekä jumppamaton. 

OJAKYLÄ
PIANONSOITTO OJAKYLÄ 110154 
Ojakylän koulu, Perkkiöntie 50 
Ke 16.00–16.45  15.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 55,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Ojakylän koulun oppilailla. Soittokirjoista suosi-
tellaan Pianon Avain-sarjaa tai Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena.

KÄSITYÖKURSSI OJAKYLÄ  1104T17
Ojakylän koulu, Perkkiöntie 50 
Ma 15.00–17.30  20.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Anna-Liisa Ojala  Kurssimaksu: 92,00 €  
Opit uusia menetelmiä ja valmistamaan erilaisia tekstiilikäsitöitä - 
toiveidesi mukaisen työn parissa

PYLVÄS
PYLVÄSKIN SENIORITANSSII JÄLLEEN! A 8301162A 
Pylvään kylätalo, Lentokentäntie 327 
Ti 17.00–18.00  21.9.–30.11.2021 
Seija   Mattila  Kurssimaksu: 31,50 €  

Tanssi on yksi parhaista kuntoilumuodoista. Senioritanssikurssilla 
opit helppoja, uusimpia ja hauskoja tanssikuvioita mukavassa seu-
rassa. Tule parisi kanssa tai vaikka yksin. Senioritanssissa pari vaihtuu 
joka tapauksessa. Kuntosi kasvaa ja saat iloa ihan vahingossa. Musiik-
ki on mukaansatempaavaa ja virkistävää.

KUDOMME PYLVÄÄN KYLÄTALOLLA 1104T11 
Pylvään kylätalo, Lentokentäntie 327 
Ti 13.00–16.15  14.9.–30.11.2021, 11.1.–5.4.2022 
Sari Vierimaa Kurssimaksu: 122,50 €
 (Erä 1: 61,25 €, Erä 2: 61,25 €) 
Kodin tekstiilejä kangaspuilla - kudonnaisia omaan käyttöösi tai 
lahjaksi! Opit loimen kangaspuihin rakentamisen työvaiheita, työn 
suunnittelua yhteisloimeen ja kankaan kudonnan taitoja. Suunnitte-
lemme loimet ja ideoimme valmistettavia tuotteita yhdessä. Terve-
tuloa myös uudet aloittelevat kutojat. 

RAUDASKYLÄ
NAISBÄNDI IRONIA 110124 
Raudaskosken koulu musiikkilk, Raudaskoskentie 7 
Ma 18.45–20.15  13.9.–15.11.2021, 10.1.–11.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 36,00 €  
Esiintyvä naisten rock-bändi. Kurssi täynnä, ilmoittaudu varalle. 

PIANONSOITTO RAUDASKYLÄ 110160 
Raudaskosken koulu, Raudaskoskentie 7 
Ti 15.00–17.15  14.9.–16.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Jasmin Rankinen  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla ja Raudaskosken koulun oppilailla. Aloittaville lapsi-
oppilaille suositellaan Pianon Avain-sarjaa tai muuta alkeispianokir-
jaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

HIKI PINTAAN,  RAUDASKOSKI  830128
Raudaskosken koulu, liikuntasali, Raudaskoskentie 7 
Ke 19.20–20.05  15.9.–24.11.2021, 12.1.–23.3.2022 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 49,00 €  
Iloinen ja musiikillinen tehokas kuntojumppa. Sisältää helppoja as-
kelluksia, lihaskuntoa sekä venyttelyä. Tehdään pääosin kehonpai-
nolla koko kehoa. Tarvitset jumppamaton, kuminauhan ja juoma-

pullon. Kurssi soveltuu kaikille kuntojumpasta pitäville aikuisille niin 
miehille kuin naisille. 

SORVISTO
LAVIS SORVISTO  8301155
Sorviston ent. koulu, Savontie 907 
To 17.00–18.00  30.9.–25.11.2021 
Maria Rautionaho  Kurssimaksu: 26,00 €  
Hauska, hikinen ja helppo lavatanssijumppa LAVIS. Et tarvitse paria, 
joten ei pelkoa, että varpaasi tulevat tallotuiksi. Tanssilajeina valssi, 
humppa, jenkka, polkka, tango, rock, jive, foxi, masurkka, fusku, sal-
sa, cha cha, rumba ja samba. Kurssi soveltuu jokaiselle lavatanssimu-
siikista pitävälle niin naisille kuin miehille. Ota mukaan joustava vaa-
tetus, sisäjalkineet ja vesipullo. 

KÄSITYÖT JA KUDONTA, SORVISTO 1104T14 
Sorviston ent. koulu, Savontie 907 
Ti 18.30–21.00  21.9.–30.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 88,00 €  
Opit kutomaan kangaspuilla käyttö- ja sisustustekstiilejä ja teke-
mään käsitöitä eri tekniikoin neuloen, virkaten tai helmityönä. Opit 
uusia käsityömenetelmiä toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

VÄHÄKANGAS
PIANONSOITTO VÄHÄKANGAS 110162 
Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 624 
Ke 13.45–15.15  15.9.–17.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Minna-Liisa Saastamoinen  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita. Etusija viime vuoden kurssilaisilla ja 
Vähäkankaan koulun oppilailla. Tarvittaessa opetus annetaan etä-
opetuksena. 

YLIVIESKAN SIVUKYLÄT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU
TAIDEKOULU ARTTERI 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa taiteenperusopetus lakiin 
(633/1998) ja asetukseen (813/1998) pohjautuvaa yleisen oppimää-
rän mukaista opetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, sanatai-
teessa ja teatteri-ilmaisussa (syksyllä 2021 kuvataiteessa, käsityössä 
ja teatteri-ilmaisussa).  Opetus on suunnattu lapsille. Annettavassa 
opetuksessa noudatamme Opetushallituksen antamia opetussuun-
nitelman perusteita. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 
500 tuntia ja kokonaiskesto noin kuusi vuotta. 
Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taidetta pää-
määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
mukaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja 
elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle omi-
naista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen.  
Yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kult-
tuurisen osallisuuden edistäminen sekä oppimisen ilon, opiskelu-
motivaation ja luovan ajattelun edistäminen huomioimalla oppi-
laan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Opinnot tarjoavat innostavia 
ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, 

taiteesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen 
taiteen keinoin. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeile-
vat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moni-
aistisesti taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä ja ottamalla 
huomioon myös historiallisen ja yhteiskunnallisen näkökulman. Kai-
kissa ryhmissä noudatetaan syksyllä 2018 uusittua opetussuunnitel-
maa.

EMERALDIT,  110307A
LASTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS I   
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
To 13.30-15.00  9.9.–2.12.2021, 13.1.–19.5.2022 
Tellervo Junkala  Kurssimaksu: 110,00 € 

Emeraldit: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 55,00 €) 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tukea op-
pilaan kulttuurien tuntemusta kuvataiteen keinoin. Opetus vahvis-
taa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena 
toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot 
kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan 
ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. 
Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntu-

mista ja avoimia rajoja. Opetus koostuu 300 tunnin mittaisista yh-
teisistä opinnoista ja 200 tunnin mittaisista teemaopinnosta. Yhtei-
set opinnot jakautuvat viiteen opintokokonaisuuteen ja opintojen 
aikana saat monipuoliset tiedot ja taidot kuvataiteesta. Teemaopin-
noissa on kaksi opintokokonaisuutta, joiden tavoitteena on taitojen 
laajentaminen, kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä 
tietojen että vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Ryhmään 
otetaan 7-9 -vuotiaita. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin. 

TITAANIT, LASTEN KUVATAITEEN  110300A
PERUSOPETUS VI (+ 10 t etätehtäviä) 
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Ti 15.00–17.15  24.8.–23.11.2021, 11.1.–10.5.2022 
Tellervo Junkala  Kurssimaksu: 164,50 € 
 Titaanit: (Erä 1: 82,25 €, Erä 2: 82,25 €) 
Ryhmä tarkoitettu Titaaneissa viisi vuotta opiskelleille, mutta mu-
kaan voidaan ottaa uusia 11- 14-vuotiaita kuvataiteesta kiinnostu-
neita oppilaita. Kurssimaksu sisältä oppimateriaalin. 

KAUSIKORTIT
KAUSIKORTTI  000KK
Kurssimaksu: 195,00 €  
195 € hintainen kausikortti oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuo-
den oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. Mikäli osallistut useille 
kursseille, kausikortti on järkevä vaihtoehto. Kausikortti on voimassa 
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kursseilla toukokuun 2021 loppuun 
saakka. Maksettuja kurssimaksuja EI VAIHDETA kausikorttiin. Kausi-
kortti ei koske taiteen perusopetusta eikä 195 € tai enemmän maksa-
via kursseja. Opinto-oppaassa on mainittu kurssit, joihin kausikortti 
ei käy. 

SENIORIKAUSIKORTTI /NETTI  00001N
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa netin kautta yht. 50 kpl. 

SENIORIKAUSIKORTTI /PUHELIN  00002P
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa puhelimitse yht. 5 kpl. 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /NETTI  00004N
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen opin-
toseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikortteja ja-
ossa netin kautta 10 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin työttömil-
le. Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. Työt-
tömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Kyöstintie 4, 
84100 Ylivieska. Kanslia on avoinna ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaihto-
ehtoisesti laittamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /PUHELIN  00005P
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen opin-
toseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikortteja ja-
ossa puhelimen kautta 5 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin työttö-
mille. Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. 
Työttömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Kyöstin-
tie 4, 84100 Ylivieska, ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaihtoehtoisesti lait-
tamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi

YLIVIESKAN           KURSSIT

CHORUS VALLIS -KAMARIKUORO 110101 
Alavieskan seurakuntakoti, Papinpolku 1  
Ke 18.30–21.00  8.9.–8.12.2021, 12.1.–25.5.2022 
Soili Autio  Kurssimaksu: 36,00 €  
Oletko kohtalokas sopraano, lempeä altto vai uljas tenori tai dra-
maattinen basso? Olet tervetullut Chorus Vallis -kamarikuoroon, eri-
tyisesti miesääniin. Kuoro on Ylivieskan seudun ja Kalajoen kansa-
laisopistojen yhteinen kamarikuoro, joka harjoittelee pääosin Ala-
vieskassa. Ohjelmisto on monipuolista, kansainvälistä ja joskus haas-
teellistakin alkaen kansanlauluista ja klassikoista aina nykysäveltäjiin 
ja kevyempään musiikkiin. Kurssimaksun lisäksi tulee kuoron yhdis-
tyksen jäsenmaksu. 

ISKELMÄLAULUKURSSI  110106A
Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9 
La 10.00–14.30, Su 10.00–14.30  
25.9.–21.11.2021, 29.1.–26.3.2022 
Kirsi Koivisto  Kurssimaksu: 225,00 € 
Iskelmälaulukurssi: (Erä 1: 112,50 €, Erä 2: 112,50 €) 
Laulunopetusta henkilökohtaisesti räätälöitynä. Oppitunnin pituus 
45 min/oppilas/opetuskerta. Tuntiajat sovitaan opettajan kanssa 
erikseen. Opetuspäivät syksy: la-su 25.-26.9, la 16.10. ja la-su 20.-
21.11.2021 Kevät: la-su 29.-30.1, la-su 19.-20.2 ja la 26.3.2022. Huom! 
KAUSIKORTTI EI KÄY! Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuk-
sena. 

Ilmoittautuessasi kurssille varmistathan, että 
sähköpostiosoitteesi on varmasti oikein.

Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun. 
Saat laskun postitse antamaasi osoitteeseen.

MUSIIKKI
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n, AVI:n ja alueellisten 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 
Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrätessä. 

 

Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022

LAVIS ALAVIESKA 8301219 
Alavieskasali, Koulutie 9 
Ke 18.30–19.30  29.9.–24.11.2021 
Maria Rautionaho  Kurssimaksu: 26,00 €  
Hauska, hikinen ja helppo lavatanssijumppa LAVIS. Et tarvitse paria, 
joten ei pelkoa, että varpaasi tulevat tallotuiksi. Tanssilajeina vals-
si, humppa, jenkka, polkka, tango, rock, jive, foxi, masurkka, fusku, 
salsa, cha cha, rumba ja samba. Kurssi soveltuu jokaiselle lavatanssi-
musiikista pitävälle (niin naisille kuin miehille). Ota mukaan joustava 
vaatetus, sisäjalkineet ja vesipullo. 

HIKI PINTAAN, ALAVIESKA  830124
Alavieskasali, 
Koulutie 9 

Ti 19.40–20.25  14.9.–23.11.2021, 11.1.–22.3.2022 
Viivi Määttä  Kurssimaksu: 49,00 €  
Iloinen, musiikillinen ja tehokas kuntojumppa. Sisältää helppoja as-
kelluksia, lihaskuntoa sekä venyttelyä. Tehdään pääosin kehonpai-
nolla koko kehoa hyödyntäen. Tarvitset jumppamaton, kuminauhan 
ja juomapullon. Kurssi soveltuu kaikille kuntojumpasta pitäville ai-
kuisille niin miehille kuin naisille.

ALAVIESKAN             KURSSIT

  TAITOTASOT, EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS 
  A1 alkeistaso 
  A2 selviytyjän taso 
  B1 kynnystaso 
  B2 osaajan taso 
  C1 taitajan taso          Kts sisällöt s. 7

ENGLANNIN JATKO- JA 120309A 
KESKUSTELUKURSSI  
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Ma 19.35–20.50  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 59,00 €  
Syvennät englannin kielen taitojasi, opit lisää ja kertaat jo opittua. 
Harjoittelemme suullista kielenkäyttöä pari- ja ryhmätehtävien kaut-
ta. Aihepiirejä ovat mm. ruoka, työelämä, luonto, matkailu, sekä va-
paa-aika. Oppikirja: Way Ahead. Kurssi alkaa kertaamisella kirjan 
alusta. Taitotaso B1-B2 

ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO 120311A 
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Ma 18.00–19.30  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Lucia Pavlovics  Kurssimaksu: 71,00 €  
Alkeet kuntoon rennosti ja tehokkaasti! Kertaat aiemmin opittua. 
Pääset tutustumaan kielen oppimiseen ilman paineita ja opit kielen 
ääntämistä, perussanastoa ja -rakenteita. Paljon paritehtäviä. Terve-
tuloa mukavaan ryhmään! Oppikirja: English for You, too! Book1., 
Book 2. Taitotaso A2

ALAVIESKAN TYTTÖTEATTERI  110224
Alavieskan yhtenäiskoulun ruokala,
Koulutie 9
 
Ti 16.00–17.30  14.9.–7.12.2021, 11.1.–19.4.2022 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 36,00 €  
Alavieskassa teemme nyt Tyttöteatteria, jonka harjoituksissa opim-
me improvisaatiota, luovaa kirjoittamista, näyttelijäntyötä, esiinty-
mistaitoja sekä vuorovaikutustaitoja, sosiaalista vahvistumista ja us-
kallusta taiteen tekemiselle ominaiseen heittäytymiseen. Huomaa. 
Tyttöteatteriin voi tulla mukaan vaikka ei haluaisikaan näyttämölle. 
Tyttöteatterissa on tärkeää löytää ja jakaa juuri sinun haluamasi aja-
tukset, tarinat, maailma ja näkemys, joita opit ilmaisemaan taiteen 
keinoin. Tehtävä vaatii sitoutumista työskentelyyn. 

ALAVIESKA LUOVA KIRJOITTAMINEN  130203A
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9  
Ti 17.45–20.00  14.9.–2.11.2021 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 51,00 €  
Tavoitteena kehittää omia valmiuksia kirjoittajana. Käymme läpi 
tekstilajeja etsiessämme ja vahvistaessamme jokaisen kirjoittajan 
omaa ääntä ja teemme nopeita ”näppiharjoituksia” ja opettelemme 
kirjoittamisen tekniikoita yhdessä . Opimme myös antamaan ja vas-
taanottamaan palautetta ja opettelemme ryhmän havainnoinnin 
kautta tekstin kohdentamista lukijoille. 

KAMERAN KÄYTTÄJÄN ABC 110306A
Alavieskan yhtenäiskoulu, 
Koulutie 9
 
To 18.00–19.30  16.9.–7.10.2021 
Vilho Kallio  Kurssimaksu: 15,30 €  
Saat tietoa kameran asetuksista, valotuksen merkityksestä, tarken-
nuksesta, aukosta, suljinajasta jne. Ota oma kamerasi ja ohjekirja (mi-
käli on) mukaan. 

LUOVA SUKELLUS 110309A
VÄRIEN MAAILMAAN A 
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Pe 17.00–20.15, La 9.00–15.45  19.–20.11.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 26,50 €  
Kurssilla sukelletaan luovasti värien ja vapaan maalauksen maail-
maan, jossa musiikin ja tarinan kautta löydetään itsestä uusia kyky-
jä ja mahdollisuuksia. Tällä kurssilla ei tarvitse osata piirtää tai olla 
taiteenharrastaja. Tärkeintä on vain päästää luovuus virtaamaan ja 
antaa värien tulla paperille. Voit tuoda omia taidetarvikkeita muka-
nasi, mutta se ei ole välttämätöntä. Opettaja tuo mukanaan taidevä-
lineet ja materiaalit. Ota mukaasi suojavaatteet tai esiliina, kertakäyt-
töhanskat ja 20 e rahaa materiaalimaksuun. 

TAIDEKÄRPÄSEN PUREMAT 110312A 
-KUVATAIDERYHMÄ
Alavieskan yhtenäiskoulu, 
Koulutie 9
Ma 17.30–19.45  27.9.–22.11.2021 
Jonna Takkunen  Kurssimaksu: 40,50 €  
Harjoitellaan kuvallista ajattelua ja ilmaisua sekä maalaamisen ja 
piirtämisen perusteita sekä opetellaan oman luovan virran tunnis-
tamista ja löytämistä. Opit havainnointia, luonnostelua, käyttämään 
erilaisia välineitä ja värejä maalausharjoituksissa ja harjoitusten myö-
tä opit uusia tekniikoita ja löytämään persoonallista luovaa ilmaisua. 
Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin aiemmin kuvataidetta harras-
taneille. 

KERAMIIKAN ABC 110455A
Alavieskan yhtenäiskoulu,
Koulutie 9 

Ti 18.00–20.15  14.9.–23.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 56,00 €  
Keramiikan peruskurssilla opit rakentamaan ja muotoilemaan esinei-
tä erilaisilla käsityötekniikoilla. Opit myös lasittamaan valmistamasi 
esineet. Käytössä on mikron ja tiskikoneen kestävät korkeanpolton 
savet ja lasitteet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo kokeneille konkareille. 
Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne laskutetaan käytön mukaan, 
materiaalit voi ostaa opettajalta. 

Koronatilanteen vuoksi kertamaksupoletit eivät ole käytettä-
vissä syyslukukaudella.
Käyttämättömät poletit eivät vanhene, vaan ne voidaan käyttää 
koronatilanteen helpotettua.

JOOGA 830101A 
Alavieskasali, Koulutie 9 
Ti 18.00–19.30  21.9.–30.11.2021, 11.1.–29.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  
Opit helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajooga liikkeitä eli asa-
noita hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Tunneilla myös hyviä liik-
keitä niska-hartiaseudun sekä selkäongelmista kärsiville. Jooga 
myös rauhoittaa katkaisemalla kiireen kehon, hengityksen ja mielen 
löytäessä luonnollisen tasapainonsa eli joka kerta opetellaan rentou-
tumista. Sopii alkeita osaavalle ja myös niille, jotka eivät ole aiemmin 
jooganneet. Ota mukaan oma alusta sekä lämmin ja rento vaatetus. 

PÄIVÄJOOGA 830102A 
Alavieskan Viri, Pääskyntie 1 
To 13.00–14.30  16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Tuija Jutila  Kurssimaksu: 89,00 €  
Opit helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajooga liikkeitä hengi-
tystäsi ja kehoasi kuunnellen. Niska-hartiaseudun ja selkäongelmis-
ta kärsiville hyviä, monipuolisia liikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. 
Voit käyttää tuolia myös apuna harjoituksissa ja tehdä liikkeitä tuo-
lilla istuen. Opit löytämään kehon, hengityksen ja mielen luonnolli-
sen tasapainon. Saat monipuoliset mahdollisuudet terveytesi ja toi-
mintakykyksi ylläpitoon ja parantamiseen. Sopii alkeita osaavalle ja 
myös niille, jotka eivät ole aiemmin jooganneet. Ota mukaan oma 
alusta sekä lämmin ja rento vaatetus. 

TERTUN RYHTIÄ PARANTAVA 830110A 
VENYTYSJUMPPA  
Alavieskan Viri, Pääskyntie 1 
Ke 11.00–12.00  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Terttu Rajaniemi  Kurssimaksu: 69,00 €  
Koko kehon monipuolinen lihaskunto-liikkuvuus ja venytysjumppa. 
Erityishuomio ryhtiin, keskivartaloon ja lantion- ja niskahartiaseu-
tuun. Liikkeet tuetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi syvien lihasten 
avulla. Harjoitusten edetessä tehostetaan liikkeitä kuminauhalla, kä-
sipunteilla ja jumppakepillä. Erityisen paljon venytyksiä ja niskahar-
tia rentoutta. Tehokkaimmissa liikkeissä kevyempiä vaihtoehtoja ja 
helpompia asentoja. Sopii naisille, miehille ja aloitteleville. 
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SAARISTOLAIVURI KURSSI 510200
Alavieskan yhtenäiskoulu, 
Koulutie 9
 
To 18.00–21.15  21.10.–2.12.2021 
Raimo Marjakangas  Kurssimaksu: 79,00 €  
Saaristomerenkulun kurssi on Suomen Navigaatioliitto ry:n kurssi-
vaatimusten mukainen liiton laivuriopintojen ensimmäinen taso. 
Kurssi on peruskurssi, joka soveltuu vasta-alkajille, mutta veneilyä 
omatoimisesti jo harjoittaneille. Opit saaristomerenkulkua, joka kes-
kittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Opit vesillä-
liikkujan perustietoja, kuten mm. merikartan ja kompassin käyttöä, 
nopeuslaskua, maisemanavigointia ja turvallisuus- ja merenkulun la-
ki- ja asetusasioita. Näin saat varmuutta pienveneilytoimintaan vesil-
lä. Kurssi sisältää harjoitustehtäviä. Tentin läpäissyt saa saaristolaivu-
rin arvon. Tenttipäivä pe 10.12.2021 klo 18.00-22.00. Oppimateriaali 
noin 90 e. 

JÄRJESTYKSEN VALVOJAN  820210A
KERTAUSKURSSI  
Alavieskan Viri, 
Pääskyntie 1 
Ma 17.00–20.15, To 17.00–20.15  15.–18.11.2021 
Jyrki Rajaniemi  Kurssimaksu: 55,00 €  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo voimassa oleva hyväk-
syntä järjestyksenvalvojaksi, mutta hyväksyntä on menossa vanhaksi 
tai mennyt vanhaksi maksimissaan puoli vuotta aikaisemmin. 

MUU KOULUTUS

UUSI 
KURSSI

HUILUNSOITTO ALAVIESKA 110117A 
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Ti 16.00–17.30  21.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Soile Niskala  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit huilunsoiton perustekniikkaa ja saat soittaa kivoja kappalei-
ta. Sekä yksilöllistä opetusta että yhteismusisointia. Kaiken ikäisille, 
aloittelijoista jo kokeneempiin soittajiin. Oma soitin mukaan. Tarvit-
taessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

NICEBAND 110126K 
Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9    
Ke 18.00–19.30  15.9.–24.11.2021, 12.1.–6.4.2022 
Mikko Koivu  Kurssimaksu: 36,00 €  
Esiintyvä poprock-bändi. Kurssi täynnä, ilmoittaudu varalle. 

PIANONSOITTO ALAVIESKA  110128A
Alavieskan yhtenäiskoulun kirjasto, Koulutie 9 
Pe 12.15–14.30  17.9.–19.11.2021, 14.1.–22.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime 
vuoden kurssilaisilla. Aloittaville lapsioppilaille suositellaan Pianon 
Avain-sarjaa tai Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa opetus voidaan 
antaa etäopetuksena. 

SYKSYN KARAOKEILLAT ALAVIESKASSA 110188A 
Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9 
Pe 18.00–21.00  24.9.–19.11.2021 
Jouko Herranen  Kurssimaksu: 75,00 €  
Tule mukaan ja kokeile karaokelaulamisen iloa! Illan alussa laulam-
me yhdessä muutamia biisejä äänenavauksena. Sitten jokainen saa 
laulaa ihania iskelmiä karaoketaustoilla. Laitevuokra sisältyy kurssi-
maksuun. Kokoontuu joka toinen viikko. 

SYKSYN YHTEISLAULUILLAT 110194A
Alavieskan yhtenäiskoulu, 
musiikkilk, Koulutie 9
 
Ma 18.30–19.30  27.9.–29.11.2021 
Pekka Peltola  Kurssimaksu: 24,00 €  
Tule laulamaan tuttuja yhteislauluja mukavassa porukassa! Huo-
maat, miten yhdessä laulaminen antaa hyvää mieltä ja vahvistaa lau-
luääntä. Säestyssoittimena opettajalla haitari ja piano. 

UUSI 
KURSSI

PERUUTUSEHDOT:

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 
Lasku lähetetään sinulle

kotiosoitteeseen. Mahdollinen peruutus on tehtävä 
5 päivää ennen kurssin alkua   

ilmoittamalla siitä opiston toimistoon 
puh. 044-4294 899 ma-to klo 12-16. 

Jos kurssipaikkaa ei peruuteta 5 pv ennen kurssin 
alkua, laskutamme kurssimaksun. Käytäntö koskee 
myös kausikorttilaisia. Hätätilassa laita sähköpostia 

kansalaisopisto@ylivieska.fi.

NAISTEN JA MIESTEN  110434A
PUU- JA METALLITYÖ 
Alavieskan yhtenäiskoulun puutyöluokka, Koulutie 9 
Ma 18.00–21.15  20.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Tapio Haapakoski  Kurssimaksu: 120,00 € 
 Erä: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 65,00 €) 
Kurssilla opit tekemään pieniä puu- tai metallitöitä esim. huoneka-
lujen kunnostusta ja korjausta, tai voit rakentaa aivan uutta oman 
tarpeesi mukaan. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Käytettävissä 
ovat tavanomaiset käsityökalut sekä puutyöluokan koneet ja lait-
teet, samoin metallityötilan koneet ja laitteet. Opit tarvittavien lait-
teiden turvallisen käytön ja saat henkilökohtaista ohjausta. Tarvitta-
va materiaali on hankittava itse. 

KAHVIPUSSIT TUOTTEIKSI 1104T08A 
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9 
Ke 18.00–21.15  15.9.–17.11.2021 
Jaana Lapintaival  Kurssimaksu: 41,50 €  
Opit valmistamaan kahvipusseista laukkuja, koriste-esineitä ja rasi-
oita erilaisilla tekniikoilla. Kurssille mukaan kynä, viivain ja terävät 
sakset. 
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LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU
TAIDEKOULU ARTTERI 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa taiteenperusopetus laki-
in (633/1998) ja asetukseen (813/1998) pohjautuvaa yleisen op-
pimäärän mukaista opetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, sa-
nataiteessa ja teatteri-ilmaisussa (syksyllä 2021 kuvataiteessa, käsi-
työssä ja teatteri-ilmaisussa).  Opetus on suunnattu lapsille. Annet-
tavassa opetuksessa noudatamme Opetushallituksen antamia ope-
tussuunnitelman perusteita. Yleisen oppimäärän laskennallinen laa-
juus on 500 tuntia ja kokonaiskesto noin kuusi vuotta. 
Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia opiskella taidetta 
päämäärätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien kiinnostuksen kohtei-
den mukaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja 
elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle omi-
naista osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen.  
Yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kult-
tuurisen osallisuuden edistäminen sekä oppimisen ilon, opiskelu-
motivaation ja luovan ajattelun edistäminen huomioimalla oppi-
laan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Opinnot tarjoavat innostavia 
ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, 
taiteesta nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen 
taiteen keinoin. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeilevat, 
harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistis-
esti taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä ja ottamalla huo-
mioon myös historiallisen ja yhteiskunnallisen näkökulman. Kaikissa 
ryhmissä noudatetaan syksyllä 2018 uusittua opetussuunnitelmaa.

SIENNAT, LASTEN KUVATAITEEN 110307S 
PERUSOPETUS I 7-9 vuotiaille
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2 
Ma 15.15–16.45  30.8.–29.11.2021, 10.1.–16.5.2022 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 110,00 € 

Erä: (Erä 1: 55,00 €, Erä 2: 55,00 €) 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tukea op-
pilaan kulttuurien tuntemusta kuvataiteen keinoin. Opetus vah-
vistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiiv-
isena toimijana sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. 
Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, 
tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden op-
pimiselle. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa 
muuntumista ja avoimia rajoja. Opetus koostuu 300 tunnin mittai-
sista yhteisistä opinnoista ja 200 tunnin mittaisista teemaopinnosta. 
Yhteiset opinnot jakautuvat viiteen opintokokonaisuuteen ja opinto-
jen aikana saat monipuoliset tiedot ja taidot kuvataiteesta. Teemao-
pinnoissa on kaksi opintokokonaisuutta, joiden tavoitteena on tai-
tojen laajentaminen, kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen 
sekä tietojen että vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Ryh- 
mään otetaan 7-9 -vuotiaita. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin. 
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YLEISLUENNOT

PARAS LINTUMIES SIEVISTÄ 410202S 
KAUKO HUHTALA 85 VUOTTA -
ELÄMÄNTYÖSEMINAARI 
Sievin kunnantalo, Haikolantie 16 
To 13.00–15.15  4.11.2021 
Luennotsijaryhmä 
klo 13 Seminaarin avaus FT Anne Ruuttula-Vasari Sievi Kaukon tut-
kijakollegat:Professori Erkki Korpimäki Turun yliopisto - ”Pöllöjen ja 
myyrien kohtalonyhteys”, Dosentti Risto Tornberg Oulun yliopisto - 
”Luita ja höyheniä”, Dosentti Heimo Mikkola Itä-Suomen yliopisto - 
”Pöllöt kalastajina ja ravustajina”. Kaukon oppilas: FM Markku Huk-
kanen - ”Polkuja pöllönpesille”Kaukon työtoveri: Dosentti Arto Mar-
jakangas– ”Mies Pesänevalta”Langat yhteen: FL Kauko Huhtalaklo 
15 Kahvikutsu ja vapaa sana: Sievin kunnanjohtaja Kai Korhonen. 
Järjestäjät Sievin kunta ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto/Anne 
Ruuttula-Vasari

KAUSIKORTIT
KAUSIKORTTI 000KK 
Kurssimaksu: 195,00 €  
195 € hintainen kausikortti oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuo-
den oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. Mikäli osallistut useille 
kursseille, kausikortti on järkevä vaihtoehto. Kausikortti on voimas-
sa Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kursseilla toukokuun 2021 lop-
puun saakka. Maksettuja kurssimaksuja EI VAIHDETA kausikorttiin. 
Kausikortti ei koske taiteen perusopetusta eikä 195 € tai enemmän 
maksavia kursseja. Opinto-oppaassa on mainittu kurssit, joihin kau-
sikortti ei käy. 

SENIORIKAUSIKORTTI /NETTI  00001N
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa netin kautta yht. 50 kpl. 

SENIORIKAUSIKORTTI /PUHELIN 00002P 
Kurssimaksu: 170,00 € 
Lukukausierät: (Erä 1: 85,00 €, Erä 2: 85,00 €) 
170 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä 
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa puhelimitse yht. 5 kpl. 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /NETTI  00004N
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen opin-
toseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikortteja ja-
ossa netin kautta 10 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin työttömille. 
Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. Työt-
tömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Kyöstintie 4, 
84100 Ylivieska. Kanslia on avoinna ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaih-
toehtoisesti laittamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi 

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /PUHELIN  00005P
Kurssimaksu: 60,00 €  
Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää Opetushallituksen 
opintoseteliavustuksen tuella 60 € hintaisia työttömien kausikort-
teja jaossa puhelimen kautta 5 kpl Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin 
työttömille. Oikeuttaa opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kurs-
seilla. Työttömyys täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa 
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, ma-to klo 12.00-16.00. Tai vaihtoehtois-
esti laittamalla todistus kansalaisopisto@ylivieska.fi

MUSIIKKI

SENIORIEN YHTEISLAULU  110103S
JA SOITTORYHMÄ SIEVI 
Sievin kirjasto, Haikolantie 19 
Ti 11.30–13.00  21.9.–23.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Opettaja avoin Kurssimaksu: 36,00 €  
Yhteislaulua ja -soittoa mukavassa senioriporukassa. Esiintyvä ry-
hmä. Aloitetaan, mikäli saadaan opettaja. 

KLASSINEN LAULU VOICE 110104S 
Sievin Seurakuntakoti, Haikolantie 44 
Ma 17.30–19.45  13.9.–29.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Marita Härö  Kurssimaksu: 80,00 €  
Kehität laulamisen perustekniikkaa ja kerrytät ohjelmistoasi. 
Aloitamme yhteisellä äänenavauksella. Ohjelmisto pääosin klassista. 
Mukaan voi ottaa omia nuotteja tai valita opettajan ohjelmistosta 
lauluja. 

YKSINLAULUKURSSI  110106S
Lauri Haikolan koulu, musiikkiluokka, Jussinmäentie 29 B 
La 10.00–14.30, Su 10.00–14.30  
11.9.–13.11.2021, 15.1.–19.3.2022 
Kirsi Koivisto  Kurssimaksu: 160,50 € 

Yksinlaulukurssi: (Erä 1: 80,25 €, Erä 2: 80,25 €) 
Opit yksinlaulua omien lähtökohtiesi mukaan. Sopii kaikille laulusta 
kiinnostuneille. Kurssipäivät syksy la-su 11.-12.9, la-su 9.-10.10 ja la 
13.11.2021 Kevät la-su 15.-16.1 la-su 5.-6.2. la 19.3.2022. Tarvittaessa 
opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

SYKSYN KARAOKEILLAT SIEVISSÄ 110109S 
Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2 
Pe 18.00–21.00  1.10.–3.12.2021 
Jouko Herranen  Kurssimaksu: 75,00 €  
Tule mukaan ja kokeile karaokelaulamisen iloa! Illan alussa laulamme 
yhdessä muutamia biisejä äänenavauksena. Sitten jokainen saa 
laulaa ihania iskelmiä karaoketaustoilla. Laitevuokra sisältyy kurssi-
maksuun. Kokoontuu joka toinen viikko. 

HARMONIKKARYHMÄ SIEVI  110110S
Sievin Lukio, Jussinmäentie 2 
To 16.30–18.45  16.9.–2.12.2021, 13.1.–28.4.2022 
Janne Lindgren  Kurssimaksu: 36,00 €  
Harmonikansoitto ryhmäopetuksena. Opit harmonikan käsittelyä, 
tekniikkaa ja musiikin teoriaa. Tule kokemaan soittamisen riemu! 
Oma soitin mukaan. Esiintyvä ryhmä. 

PIANONSOITON ALKEET/JATKO 110116S 
Lauri Haikolan koulu, Jussintie 29 B 
Ti 14.30–16.45  14.9.–15.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja alkeisohjelmistoa. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla. Soittokirjoista suositellaan Pianon Avain-sarjaa tai 
Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäo-
petuksena. 

 
PIANONSOITON JATKOKURSSI 110119S 
ALLEGRETTO 
Lauri Haikolan koulu, Jussintie 29 B 
To 18.00–19.30  23.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Kirsi Anias  Kurssimaksu: 79,00 €  
Tällä kurssilla pääset kehittämään soittotekniikkaasi ja musiikillista 
ilmaisua. Sopii myös sinulle, joka haluat virittää uudelleen aiemmin 
hankkimaasi soittotaitoa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäo-
petuksena. 

KIELET

  TAITOTASOT, EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS 
  A1 alkeistaso 
  A2 selviytyjän taso 
  B1 kynnystaso 
  B2 osaajan taso 
  C1 taitajan taso   Kts. sisällöt s. 7

KIELIKAHVILA, SUOMI -  120100
COFFEE AND FINNISH   SIEVI
Sievin kirjasto, Haikolantie 19 

La 12.00–13.30  25.9.–20.11.2021 
Paula Ahola  Kurssimaksu: 27,50 €  
Welcome to talk in Finnish by a cup of coffee or tea. We meet once a 
week and chat about just current topics. You can ask about the things 
that concern you in Sievi, that you have considered. We will speak 
both Finnish and English. Skill level A2. Järjestetään yhteistyössä 
Sievin kirjaston kanssa.

SUOMEN ALKEISKURSSI 120108S 
ULKOMAALAISILLE 
Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2 
Ma 18.00–19.30  13.9.–22.11.2021, 10.1.–28.3.2022 
Paula Ahola  Kurssimaksu: 71,00 €  
Learn Finnish language & culture through practical everyday situa-
tions and basic vocabulary. Grammar and conversation excercises. 
Tutustutaan suomen kieleen ja kulttuuriin arkipäivän tilanteiden ja 
perussanaston avulla. Kieliopin lisäksi paljon keskusteluharjoituksia. 
Skill level / taitotaso A1 

SUOMEN JATKOKURSSI  120109S
ULKOMAALAISILLE  
Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2 
Ke 18.00–19.30  15.9.–24.11.2021, 12.1.–30.3.2022 
Paula Ahola  Kurssimaksu: 71,00 €  
Continue your studies in Finnish language & culture through practi-
cal everyday situations and basic vocabulary. Grammar and conver-
sation excercises. Jatketaan suomen kielen ja kulttuurin opiskelua 
arkipäivän tilanteiden ja perussanaston avulla. Kieliopin lisäksi pal-
jon keskusteluharjoituksia. Skill level/taitotaso A1 

ENGLANNIN JATKOKURSSI 5 120312S 
Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2 
To 18.00–19.30  16.9.–25.11.2021, 13.1.–31.3.2022 
Paula Ahola  Kurssimaksu: 71,00 €  
An advanced English course for you who have been studying Eng-
lish for 4-5 years. The theme of the book is the United States. The 
course is suitable e.g. for you who are planning a trip to the United 
States. Topics related to tourism, everyday situations and differences 
between British English and American English. Book: English for You, 
too! Book 4. Skill level B1

UUSI 
KURSSI

ESITTÄVÄ TAIDE 
JA KIRJALLISUUS

SIEVIN SANA- JA ILMAISUTAIDE,  110225
LAPSET JA VARHAISNUORET
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2 
Ma 16.00–17.30  13.9.–13.12.2021, 10.1.–25.4.2022 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 36,00 €  
Sisältöjä ovat teatteri-ilmaisun eri osa-alueet: mielikuvitus, tarina, 
roolin ja tyypin muodostaminen; se miten hahmo syntyy ja miten es-
itys, tila, puhe, ääni ja liike otetaan haltuun. Lisäksi tärkeitä oppimis-
alueita ovat läsnäolo-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, sosiaalin-
en vahvistuminen ja uskallus taiteen tekemiseen ja ikäkaudelle om-
inaiseen heittäytymiseen ja luovaan ilmaisuun. Lukuvuoden aikana 
valmistelemme myös esiintymisiä mahdollisuuksien mukaan. Kurssi 
on kaikille 8-12 vuotiaille. 

SIEVIN SANA- JA ILMAISUTAIDE, 110226 
TYTTÖTEATTERI
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2 
Ma 17.45–20.00  13.9.–13.12.2021, 10.1.–25.4.2022 
Minna Vilenius  Kurssimaksu: 50,00 €  
Sievissä teemme nyt Tyttöteatteria, jonka harjoituksissa opimme im-
provisaatiota, luovaa kirjoittamista, näyttelijäntyötä, esiintymistaito-
ja sekä vuorovaikutustaitoja, sosiaalista vahvistumista ja uskallusta 
taiteen tekemiselle ominaiseen heittäytymiseen. Huomaa: Tyttöte-
atteriin voi tulla mukaan vaikka ei haluaisikaan näyttämölle. Tyttöte-
atterissa on tärkeää löytää ja jakaa juuri sinun haluamasi ajatukset, 
tarinat, maailma ja näkemys, joita opit ilmaisemaan taiteen keinoin. 
Tehtävä vaatii sitoutumista työskentelyyn. Kurssi on 13-18 vuotiaille 
tytöille ja aikuisille alle 25 vuotiaat. 

UUSI 
KURSSI

UUSI 
KURSSI

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 
30.8.2021 klo 12:00.

www.opistopalvelut.fi/ylivieska 
Puh. 044 4294 899 ma-to 12.00-16.00

Tule mukaan! 
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Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoil-
moittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opinto-
piiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa 
käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille 
opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa. 

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutukses-
ta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, 
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö 
koskee myös kausikorttilaisia.

MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollis-
ten lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen 
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä maksuja 
palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että opetusta ei ole 
ehditty lainkaan aloittaa. Mikäli opetus joudutaan keskeyttä-
mään  koronatilanteen takia laskutamme vain pidetyistä tun-
neista, ellei opetusta ole voitu siirtää etäopetukseksi.

Yleisluennot ja opiston näyttelyt ovat ilmaisia, ellei toisin mai-
nita.

ritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi 
siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perin-
tään.

OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita, 
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää it-
sellään oikeuden muutoksiin.

OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opis-
kelijat. Yhdistys järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
opiston juhlat, näyttelyt ja retkiä. Puheenjohtaja on Eeva Han-
nula puh. 044-351 9471. 

OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seu-
dun kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen 
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan henkilötieto-
lain (1999/523) säännöksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointi-
tarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovute-
ta kolmannelle osapuolelle.

58. toimintavuosi

ikä yhdistää kodin, työn ja harrastukset? Korona. 

-
dollisuuden. Opinto-oppaastamme löydät runsaasti 
täysin uusia kursseja ja kannattaa kurkata myös etä-
opetuksena annettavaa opetusta. Tule ja tuo ystäväsi-
kin mukaan!

 
Toivotamme niin uudet kuin entisetkin  

opiskelijamme lämpimästi tervetulleeksi  
opiskelemaan ja oppimaan!

Seija Pulli-Marjakangas  
& kansalaisopiston henkilökunta

Kansi: Opiskelijoiden töiden kuvat Sari Vierimaa, Seija Niskakangas, Jaana Öljymäki, Seija Pulli-Marjakangas.

OHJEET OPISKELIJOILLEMME!

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n,  
AVI:n ja alueellisten viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituk-
sia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijoidemme 
terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin 
ryhdytään tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen 
niin määrätessä.
Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun 
lähdet opetustilasta.
Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huo-
mioon turvavälit opetustiloissamme. Muistathan huolehtia 
turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois lähtiessäsi.
Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä 
huolehtiminen ei ole mahdollista.

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja 
yhteiskäytössä olevien opetusvälineiden hygieniasta opettajan 
antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti 
roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa aivasta hihaan. Et-
hän aivasta tai yski käsiisi.
Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulko-
maille. Suositus koskee erityisesti maita, joiden osalta on maa-
hantulon rajoituksia.
Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronaviruk-
selle tai matkustanut ulkomailla, älä tule kurssille.
Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla 
on hengitystieinfektio.

MIKÄLI SAIRASTUT
KORONAINFEKTIOON
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 
yskä, hengenahdistus, kuume, flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pa-
hoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin heikkene-
mistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohta-
laisia ylähengitystieinfektioita.
Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla opistomme oppi-
tunneille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oirei-
ta. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen 
ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti mahdolliseen 
koronavirustestiin. Oireileva on poissa siihen saakka, kun-
nes koronavirustestin tulos on selvinnyt tai kunnes hän on 
oireistaan tervehtynyt. Jos koronavirustesti osoittautuu po-

 

 

 

 

ohjeet opiskelijoillemme! 
 
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa noudatamme THL:n, OPH:n, AVI:n ja alueellisten 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. 
Opiskelijoidemme terveys on meille erityisen tärkeää ja mikäli tilanne muuttuu tai 
opetusjärjestelyissä on tarpeen toteuttaa poikkeustoimia, niihin ryhdytään tartuntatautien 
torjunnasta vastaavan viranomaisen niin määrätessä. 

 

Pese tai desinfioi kätesi, kun tulet opetustilaan ja kun lähdet opetustilasta. 

Olemme pienentäneet ryhmäkokoja, jotta voimme ottaa huomioon turvavälit 
opetustiloissamme. Muistathan huolehtia turvaväleistä myös tullessasi oppitunneille ja pois 
lähtiessäsi. 

Suosittelemme käyttämään maskia, jos turvaväleistä huolehtiminen ei ole mahdollista. 

Huolehdithan turvallisen oppimisympäristön luomisesta ja yhteiskäytössä olevien 
opetusvälineiden hygieniasta opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Yski ja aivasta paperinenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Pese kädet. Hätätilanteessa 
aivasta hihaan. Ethän aivasta tai yski käsiisi.  

Suosittelemme välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Suositus koskee erityisesti 
maita, joiden osalta on maahantulon rajoituksia.  

Jos Sinulla on flunssaoireita, olet altistunut koronavirukselle tai matkustanut ulkomailla, älä tule 
kurssille. 

Suosittelemme kotiin jäämistä, jos samassa taloudessa asuvalla on hengitystieinfektio. 

 

MIKÄLI SAIRASTUT KORONAINFEKTIOON 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, 
flunssa, kurkkukipu, lihaskivut, pahoinvointi tai ripuli. Lisäksi osalla on haju- ja makuaistin 
heikkenemistä. Koronavirusinfektiot voivat aiheuttaa sekä lieviä että kohtalaisia 
ylähengitystieinfektioita.  

KORONATILANTEEN TAKIA KURSSIEN 
ALKAMISPÄIVÄMÄÄRIIN VOI TULLA 
MUUTOKSIA. 
SEURAA ILMOITTELUAMME!

syksy 2021-2022

ASEMAKYLÄ
KUDONTAA JA KÄSITÖITÄ ASEMAKYLÄ 1104T011S 
Kenkäkangas 3 
To 17.15–20.15  16.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 122,50 € 

(Erä 1: 61,25 €, Erä 2: 61,25 €) 
Opit kutomaan kangaspuilla ja kankaanrakentamisen työvaiheita. 
Teemme myös muita käsitöitä kuten neulontaa, kirjontaa ja kokei-
lemme erikoistekniikoita. 

JOKIKYLÄ
LUSIKKAKORUT ITSELLESI TAI LAHJAKSI 110450S  
Jokikylän koulu, Kajaanintie 1012 
Ma 18.00–21.00  18.10.–22.11.2021 
Jussi Kokkonen  Kurssimaksu: 55,00 €  
Opit suunnittelemaan ja valmistamaan muodikkaat korut esim. 
riipukset korvakorut, sormukset, rannerenkaat, ym. Hyödynnä tar-
peettomat hopea-, messinki- ja alpakkalusikat ja haarukat, kakku-
lapiot ym. ruokailuvälineet, myös tarpeettomat ja rikkinäiset hope-
akorut ja koriste-esineet sopivat materiaaliksi. Ota kurssille mukaan 
lusikoita, haarukoita ym. sekä hieman mielikuvitusta, kaikki muu löy-
tyy kurssipaikalta. Opettajalta voit ostaa hopeaa ja muuta lisämate-
riaalia. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja vaan sopii kaikille. Työväline-
maksu 12€/lukukausi. Huom! kurssi alkaa, mikäli Jokikylän koulu on 
käytettävissä. 

JYRINKI
PIANONSOITTO JYRINKI  110124S
Jyringin koulu, Kylätie 47 
Ke 15.00–16.30  22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Kirsi Anias  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perustekniikkaa ja tasosi mukaista ohjelmistoa ro-
hkaisevassa ohjauksessa. Samalla opit nuotinlukua ja musiikin teo-
riaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena.

SIEVIN SUIHKIVAT SIVELTIMET A 110308S 
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2
 
Ma 17.30–19.45  20.9.–15.11.2021 
Jaana Vähäsöyrinki  Kurssimaksu: 40,50 €  
Sievin suihkivat siveltimet on iltataideryhmä, joka kulkee omia polku-
jaan. Tällä taidekurssilla opit löytämään maalamisen ja piirtämisen 
ilon. Kurssin tarkoitus on kehittää omaa persoonallista tapaasi teh-
dä taidetta. Voit tutustua eri materiaaleihin ja tyyleihin. Opettaja tuo 
omia taidetarvikkeitaan ensimmäiselle kerralle kokeiltavaksi, jotta 
saat tuntuman siitä, mitä taidevälineitä haluat ostaa myöhemmin it-
sellesi. Sopii myös vasta-alkajille. Ota mukaan; paperia, kyniä, pens-
seleitä, maaleja ym. suojavaatteet, kertakäyttöhanskat. 

KORUPAJA A 110448S 
Jussinpekan koulun teknisentyön luokka 
Ma 18.00–21.00  13.9.–11.10.2021 
Jussi Kokkonen  Kurssimaksu: 55,00 €  
Opit suunnittelemaan ja valmistamaan muodikkaat korut esim. 
riipukset, korvakorut, sormukset, rannerenkaat, perinteiset lenk-
kiketjut ja paljon muuta. Materiaalina käytämme hopeaa, messinkiä, 
titaania, hopeasavea, helmiä, kiviä, lusikoita, haarukoita, yms. Voit ot-
taa kurssille mukaan lusikoita, haarukoita ym. sekä hieman mieliku-
vitusta, kaikki muu löytyy kurssipaikalta. Opettajalta voit ostaa hope-
aa ja muuta lisämateriaalia. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja vaan sopii 
kaikille. Työvälinemaksu 12€ 

KERAMIIKKA A 110455S 
Sievin kunnantalo, Haikolantie 16 
Ke 18.00–20.15  15.9.–24.11.2021 
Seija Niskakangas   Kurssimaksu: 56,00 €  
Savi taipuu tekijänsä käsissä moneen muotoon. Kurssilla on mah-
dollista toteuttaa savesta kaikenlaisia uniikkeja keramiikkateoksia. 
Käytössä on mikron ja tiskikoneen kestävät korkeanpolton savet ja 
lasitteet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo kokeneille konkareille ja alus-
sa käydään läpi keramiikan perusteet ja opetellaan savenmuotoilun 
käsinrakennustekniikat. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja, ne lasku-
tetaan käytön mukaan, materiaalit voi ostaa opettajalta.

HAPEROT TUTUKSI  719806S
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2 

Ma 17.00–20.00  30.8.2021 
Annika Rahkonen  Kurssimaksu: 17,50 €  
Opettelemme tunnistamaan haperot, teoriassa ja käytännössä sekä 
opimme poimintaohjeet, tutustumme myös sienten ravintoarvoihin. 
Voit tuoda mukanasi haperoita/sieniä tunnistettaviksi. Kokoon-
numme Jussinpekan koulun parkkipaikalle, josta lähdemme yh-
dessä maastoon. Maastovarustus. Sienikori ja veitsi mukaan. 

OMENAPUUN LEIKKAUSKURSSI 710301S
Jussinpekan koulu, 
Jussinmäentie 2
 
Ke 17.00–19.15  22.9.2021 
Marko Ahola  Kurssimaksu: 17,00 €  
Tule ja opettele omenapuun leikkausta yhdessä opettajan opastuk-
sella. Käymme läpi omenapuun leikkauksen luonnossa joko kurssi-
laisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla 
saat käytännön vinkkejä ja neuvoja omenapuun hoidosta. Ota mu-
kaasi hyvä mieli, puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan. 

KUVATAIDE JA MUOTOILU

UUSI 
KURSSI

KOTITALOUS

UUSI 
KURSSI

MAA- JA METSÄTALOUS

TANSSI JA LIIKUNTA

UUSI 
KURSSI

Koronatilanteen vuoksi kertamaksupoletit eivät ole käytet-
tävissä syyslukukaudella.
Käyttämättömät poletit eivät vanhene, vaan ne voidaan käyttää 
koronatilanteen helpotettua.

SENIORILAVIS SIEVI  830134S
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
Ke 14.00–15.00  15.9.–24.11.2021 
Kaisa Pihlajaniemi  Kurssimaksu: 32,50 €  
Opit hauskuuden lomassa cha-cha:n, samban, salsan, jenkan, tan-
gon ym. askeleet. Kurssi soveltuu jokaiselle yksintanssia ja liikuntaa 
rakastavalle tanssin ystävälle. Ota mukaan vesipullo, joustavat vaat-
teet ja sisäpelitossut. 

SENIORITANSSI A 830150S
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
Pe 11.00–12.30  17.9.–26.11.2021 
Hanna Mäkikauppila  Kurssimaksu: 42,00 €  
Senioritanssi on iloista ja hauskaa musiikkiliikuntaa. Opit helppoja 
tanssikuvioita ja askelikkoja. Senioritanssi on erinomaista terveyslii-
kuntaa ja se antaa oppimisen iloa. Kurssi soveltuu kaikille musiikkil-
iikunnasta pitäville. 

JOOGA 830151S 
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
Ti 19.00–20.30  14.9.–30.11.2021 
Salli Pyykkö   Kurssimaksu: 47,00 €  
Opit hathajoogan lempeitä liikkeitä kehoa kuunnellen ja hengitystä 
seuraten. Kurssi sopii jokaiselle. Väljä, lämmin vaatetus ja oma harjo-
itusmatto mukaan. 

JOOGA 830152S 
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
To 17.00–18.30  23.9.–2.12.2021 
Salli Pyykkö   Kurssimaksu: 43,00 €  
Opit hathajoogan lempeitä liikkeitä kehoa kuunnellen ja hengitystä 
seuraten. Kurssi sopii jokaiselle. Väljä, lämmin vaatetus ja oma harjo-
itusmatto mukaan. Sekaryhmä aloittelijoille 

KÄDEN TAIDOT

PUUTYÖ JA ENTISÖINTI SIEVI  110457S
Jussinpekan koulun teknisentyön luokka 
Ke 18.00–21.15  15.9.–24.11.2021 
Jukka Wörlin  Kurssimaksu: 58,00 €  
Opit valmistamaan huonekaluja ja koriste-esineitä oman mielen-
kiintosi mukaan. Voit tutustua koristeveistoon tai entisöidä vanho-
ja huonekalujasi, opetella puuesineiden korjausta ja pintakäsittelyä 
erilaisilla menetelmillä (mm. ootraus). Opit myös turvallisen puun-
työstövälineiden käytön. Materiaalihankinnat jokainen tekee itse. 
Kurssi soveltuu vasta-alkajille ja aiemmin puutöitä tehneille. 

NYPLÄYSTÄ JA KIRJONTAA 1104T06S 
Sievin kunnantalo, Haikolantie 16 
Ma 17.00–19.30  13.9.–22.11.2021, 10.1.–4.4.2022 
Raija-Leena Leppikangas  Kurssimaksu: 88,00 €  
Opit nypläyksen ja kirjonnan alkeita tai laajennat jo osaamaasi tai-
toa mielenkiintoisessa nypläyksen ja kirjonnan maailmassa. Voit val- 
mistaa koriste- ja käyttötekstiilejä ja valita mieleisesi menetelmän,  
esim. Hardangerkirjonnan. 

MAKRAMEE SOLMEILU SIEVI  1104T51SK
Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2 
Ke 18.00–21.00  29.9.–20.10.2021 
Marjo Pylväs  Kurssimaksu: 28,50 €  
Perinteisiä ja uusia makramee solmeiluja. Kurssilla opetellaan solmut 
ja valmistetaan esim. seinävaate, tyyny, kukka-amppeleita. 

SIEVIN SIVUKYLÄT

LAVIS SIEVI 830185S 
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
To 19.00–20.00  30.9.–25.11.2021 
Maria Rautionaho  Kurssimaksu: 26,00 €  
Hauska, hikinen ja helppo lavatanssijumppa LAVIS. Et tarvitse paria, 
joten ei pelkoa, että varpaasi tulevat tallotuiksi. Tanssilajeina valssi, 
humppa, jenkka, polkka, tango, rock, jive, foxi, masurkka, fusku, sal-
sa, cha cha, rumba ja samba. Kurssi soveltuu jokaiselle lavatanssi-
musiikista pitävälle (niin naisille kuin miehille). Ota mukaan jousta-
va vaatetus, sisäjalkineet ja vesipullo. 

ILONPISARAT -  830170
AIKUINEN & LAPSI JUMPPA 
Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B 
Ke 17.30–18.15  15.9.–24.11.2021 
Tiina Hietamäki  Kurssimaksu: 38,00 €  
Kurssilla aikuinen ja lapsi (2-5 -vuotias) voivat yhdessä nauttia liikun-
nan ilosta ja leikin riemusta. Tule mukaan nauttimaan yhdessäolos-
ta. Aikuinen voi olla oma vanhempi, mummu, pappa tai joku muu 
läheinen. Mukaan vesipullo ja jumppatossut (voi olla myös varpasil-
laan). Kurssimaksu 38 e sisältää aikuisen ja yhden lapsen. 

JÄRVIKYLÄ
PIANONSOITTO JÄRVIKYLÄ  110120S
Järvikylän koulu, Raudaskyläntie 144 
To 16.15–17.45  23.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Kirsi Anias  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perustekniikkaa ja tasosi mukaista ohjelmistoa 
rohkaisevassa ohjauksessa. Samalla opit nuotinlukua ja musiikin te-
oriaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

KIISKILÄ
PIANONSOITTO KIISKILÄ 110121S 
Kiiskilän aluekoulu, Kiiskilänkyläntie 74 
Ti 17.05–19.20  14.9.–16.11.2021, 11.1.–12.4.2022 
Jaana Yrttiaho  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perusteita ja vapaasäestystä. Etusija viime vuo-
den kurssilaisilla. Aloittaville suositellaan Pianon Avain Aapinen tai 
Soittamalla oppii!-kirjaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäo-
petuksena. 

VENYTTELYJUMPPA A 830163 
Kiiskilän aluekoulu, liikuntasali, Kiiskilänkyläntie 74 
Ma 19.00–19.45  20.9.–29.11.2021 
Elena   Kangasoja  Kurssimaksu: 25,00 €  
Monipuolinen musiikiton jumppa; välineinä pallot, kuminauhat, 
kepit jne. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

MIESTEN JUMPPA A  830164S
Kiiskilän aluekoulu, liikuntasali, Kiiskilänkyläntie 74 
Ma 20.00–20.45  20.9.–29.11.2021 
Elena   Kangasoja  Kurssimaksu: 25,00 €  
Monipuolinen koko kehon jumppa, jossa helppojen, mutta tehok-
kaiden liikkeiden avulla opit lisäämään lihasten kestävyyttä ja liikku-
vuutta. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

KUKKO
PIANONSOITTO KUKKO 110122S 
Kukonkoski, Poleentie 29 
Ke 17.00–18.30  22.9.–24.11.2021, 12.1.–13.4.2022 
Kirsi Anias Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perustekniikkaa ja tasosi mukaista ohjelmistoa ro-
hkaisevassa ohjauksessa. Samalla opit nuotinlukua ja musiikin teo-
riaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena. 

LEPPÄLÄ
PIANONSOITTO LEPPÄLÄ 110123S 
Leppälän koulu, Leppälänkouluntie 25 
To 14.30–16.00  23.9.–25.11.2021, 13.1.–21.4.2022 
Kirsi Anias  Kurssimaksu: 61,00 €  
Opit pianonsoiton perustekniikkaa ja tasosi mukaista ohjelmistoa ro-
hkaisevassa ohjauksessa. Samalla opit nuotinlukua ja musiikin teo-
riaa. Tarvittaessa opetus voidaan antaa etäopetuksena.

VANHAKIRKKO
KUDO KANGASPUILLA  1104T02S
VANHANKIRKON KOULULLA 
Vanhankirkon koulu, Rautiontie 460 
To 13.45–17.00  16.9.–2.12.2021, 13.1.–7.4.2022 
Sari Vierimaa  Kurssimaksu: 122,50 €  

(Erä 1: 61,25 €, Erä 2: 61,25€)
Opit kutomaan kodin tekstiilejä ja valmistamaan tuotteita. Opit loi-
men kangaspuihin rakentamisen työvaiheita ja kankaan kutomista. 
Kurssilla voi tehdä myös muita käsitöitä toiveiden mukaan. Tervetu-
loa myös uudet aloittelevat kutojat.

SIEVIN            KURSSIT

Koronan takia koko lukuvuoden 
kurssimaksut laskutetaan kauden 

lopussa lukukausierissä.


