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LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY
Lievestuoreen Setlementti ry:n
hallitus: Risto Montonen pj.,
Kirsti Puurula vpj., Pentti Jääskeläinen, Anneli Orbinski, Arja
Otsala, Piia Kovanen, Jaakko
Sääskilahti. Hallituksen sihteerinä toimii Sari Puttonen.
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Toiminnanjohtaja, kansalaisopisto, Tapahtumien Kyläkauppa- hanke
Sari Puttonen
sari@lievestuorela.fi
puh. 040 581 8392
Kansalaisopiston rehtori,
musiikinopettaja
Minja Niiranen
minja@lievestuorela.fi
Tavattavissa sovitusti tai jätä
yhteydenottopyyntö.

puh. 040 581 8392
040 734 9392
Toimisto, asiakaspalvelu,
palkanmaksu
Tuula Niemilä
opisto@lievestuorela.fi
puh. 040 734 9392
Hanketoiminta, kädentaidot,
JOPO-ohjaaja
Piia Kovanen
piia@lievestuorela.fi
puh. 040 734 9392
Jälkkäri
Susanna Lunkka
lapset@lievestuorela.fi
puh. 040 727 5035

Rehtorin kolumni
Tuleva vuosi on Lievestuoreen kansalaisopistotoiminnan 75-vuotisjuhlavuosi. Opetusministeriö hyväksyi kansalaisopiston työohjelman 12.
tammikuuta ja silloinen Kouluhallitus vahvisti opiston ohjesäännön
22. tammikuuta vuonna 1946. Käytännössä opistotoiminta alkoi Lievestuoreen kylällä jo 20. tammikuuta samana vuonna. Vuosikymmenten saatossa kansalaisopisto on kasvanut ja vakiintunut paikkakunnan
asukkaita palvelevaksi, monipuoliseksi harrastustoiminnan keskukseksi. Harrastusryhmät palvelevat kaikenikäisiä ja kurssitarjottimelle
halutaan valita kursseja ja koulutusta, jotka kumpuavat paikallisten ja
käyttäjiensä tarpeista.
Pieni opistomme pyrkii sinnittelemään isompien joukossa urhoollisesti, vaikka minimiosallistujamäärä ei pienellä paikkakunnalla toteudu
yhtä helposti kuin vaikka Jyväskylässä: 140 000:n asukaspohjasta on
huomattavasti helpompaa kasata kurssille tarvittavat 8–10 osallistujaa
kuin 2500 asukkaan joukosta. Ja laki on sama kaikille; OPH eli opetushallitus tarkastelee ja valvoo toimintaamme täysin samoin perustein kuin muitakin maantieteellisestä sijainnistamme riippumatta.
Onkin hienoa, että myös uudet lievestuorelaiset ovat löytäneet opistomme kursseille ja ottaneet opiston omakseen.
75-vuotisjuhlallisuuksia vietetään syyskaudella 2021 Liisan Tarinat
-kulttuuripäivien yhteydessä marraskuussa. Missä ja miten – se on vielä avoinna. Seurataan ajan ja arjen ilmiöitä ja tehdään päätökset sen
mukaisesti. Monenlaista mukavaa on kuitenkin jo mielessä!
Kulunut syksy on mennyt ehkä vielä edellisiäkin nopeammin: yhtä
aikaa olemme pyrkineet reagoimaan ja vastaamaan pandemian aiheuttamiin muutosvaateisiin ja silti luomaan ja etsimään sitä tuttua ja
tavallista. Meille kaikille niin tärkeää arkea, turvallisuus edellä. Isona
juttuna ja valopilkkuna syksyssä on ollut Tapahtumien Kyläkauppahankkeen Radio Lievestuore, joka on saanut suuren suosion ja paljon
kuulijoita. Hullut, hassut ja rohkeat ideat ovat joskus niitä kaikkein
parhaita.
Menestystä Uuteen Vuoteen! Toivottavasti opetusohjelmamme sisältää
kannaltasi monenlaista mielenkiintoista.
Minja
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LIEVESTUOREEN
KANSALAISOPISTO on vapaan sivistystyön
oppilaitos, joka on perustettu 1946. Ensi vuonna olemme
toimineet paikkakunnalla jo 75
vuotta!

Tervetuloa opiskelemaa kevättyökaudella 2021!
OPISKELU
Tarjoamme kaikille ja kaiken ikäisille
oppimisen mahdollisuuksia harrastamisesta ja itsensä kehittämisestä
aina aktiiviseen, tavoitteelliseen opiskeluun asti. Toivottavasti löydät jotakin juuri Sinulle mieluisaa!
Kevättyökausi alkaa to 07.01.2021.
Kunkin opintoryhmän kohdalla on
tieto sen alkamisesta ja viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.
Kansalaisopiston oppitunnin pituus
on 45 min. Kurssimaksu muodostuu
tuntimäärän ja opetuskustannusten
perusteella. Opistossa on talviloma
viikolla 9 (1.3.-7.3.2021).
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ILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautuminen
kaikille
kursseille alkaa ma 14.12.2020 klo
09.00.
Ilmoittautuessasi annathan seuraavat
tiedot: Opiskelijan nimi, puhelinnumero, osoite ja kurssin nimi.
Ennakkoilmoittautuminen muuttuu
sitovaksi viikkoa ennen ko. kurssin alkua, jolloin opiskelijalle lähetetään lasku. Maksutavasta riippumatta kaikkiin ryhmiin ilmoittaudutaan
ennakkoon:
* lomakkeella osoitteessa:
www.lievestuorela.fi
* sähköpostilla:
opisto@lievestuorela.fi
* kansalaisopiston toimistossa,
Opistotie 8
* soittamalla tai teksti- tai ääniviestillä:
040 734 9392

Toimisto on avoinna ajalla
ma 14.12.2020 – pe 08.01.2021
ma-pe
klo 9-15
ma 11.01.2021 – pe 05.02.2021
ma
klo 9-18
ti-ke-to
klo 9-15
pe
klo 9-13
Tämän jälkeen toimisto on kevättyökaudella auki
ma – pe klo 09.00-15.00
Ennakkoon ilmoittautuminen on
tärkeää! Mikään ryhmä ei ala vajaana, ryhmäkoko vaihtelee 8 – 10 opiskelijan välillä opetusryhmästä riippuen.
Kurssin alkamisesta EI ilmoiteta
erikseen, vaan kurssi alkaa aina opetusohjelman mukaisesti. Mahdollisista muutoksista/kurssin peruuntumisesta lähetetään ilmoittautuneille tekstiviesti.
Lomakkeella, sähköpostilla, teksti- tai
ääniviestillä voit ilmoittautua mihin
kellon aikaan tahansa viikonpäivästä tai loma-ajasta riippumatta. Kaikki
ilmoittautumiset käsitellään heti seuraavana toimiston työpäivänä.
Kansalaisopistolla on talviloma
viikolla 9, pääsääntöisesti opintoryhmät ovat tuolloin tauolla.
Tuona aikana voit olla yhteydessä/
ilmoittautua kursseille sähköpostitse opisto@lievestuorela.fi.
HUOMIOI:
Ilmoittautumalla sitoudut maksamaan kurssimaksun! Ilmoittautuminen on aina sitova, ja kurssimaksut laskutetaan sen perusteella.
Lasku/maksuyhteystiedot lähetetään opiskelijalle tekstiviestillä
tai sähköpostilla. Halutessasi saat
myös paperilaskun. Keskeyttämi-

nen tai peruminen kesken kurssin
ei vapauta opiskelijaa kurssimaksusta. Kun kurssi on alkanut, kurssimaksua ei palauteta.
KURSSIMAKSUT
Opetusohjelmassa on mainittu kurssihinta kunkin kurssin kohdalla. Kun
kurssille on ilmoittautunut vähintään minimiryhmäkoon verran (8-10
opiskelijaa), saat maksuyhteystiedot
sovitulla tavalla. Maksa kevättyökauden kurssimaksu ennen ensimmäistä opintokertaa. Vain muualla kuin
opistolla kokoontuvissa ryhmissä voidaan sopia opettajalle maksamisesta
(tasaraha).

Joihinkin ryhmiin on mahdollista
osallistua myös kertamaksulla (6 €)
suoraan opettajalle. Kertamaksukäytäntö on voimassa silloin, kun ryhmän minimikoko on toteutunut. Kertamaksukäytäntö ei koske musiikin
yksityisopetusta. (Kuntonyrkkeilyssä
ja puutöissä kertamaksu on 9 €)
Maksumuistutuksesta
perimme
9,00 € toimistokuluina.
Peruuttamattomasta poisjäännistä
laskutetaan täysi kurssihinta.
Lievestuoreen Setlementti ry:n hallituksen päätöksellä maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti
Trust perintätoimistolle.
OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN
Ennakkoilmoittautuminen
muuttuu sitovaksi viikkoa ennen kurssin
alkua. Pelkkä kurssilta poisjääminen
ei ole peruutus. Jos opisto peruuttaa kurssin, maksettu kurssimaksu palautetaan tai hyvitetään toisen
kurssin hinnasta.
OPETUSKERRAN PERUUTUS
Noudatamme
kansalaisopistoissa käytettävää yleisen käytännön
periaatetta:

Viikoittaisen opintoryhmän opetuksen peruuntuminen esim. opettajan sairastumisen,
tilavarauksien
peruuntumisen jne. vuoksi kerran
työkauden aikana ei lisää opetuskertojen määrää, eikä aiheuta opistolle
korvausvelvollisuutta. Jos peruutuksia tulee enemmän, korvauskerrat/
sijainen järjestetään.
Opetuksen peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestitse sekä
kansalaisopiston
Facebook-sivujen
kautta. Jotta viesti löytää perille, on
tärkeää, että meillä on yhteystietosi.
(Koskee myös kertamaksulaisia)
ALENNUKSET MUSIIKIN YKSITYISOPETUKSESSA
Saman perheen toinen ja seuraavat
sisarukset saavat 20 % alennuksen
musiikin yksityisopetuksessa. Perhemuskarissa toiselle ja seuraaville
samassa ryhmässä oleville sisaruksille 15.00 € alennus.
OPISKELIJA- JA PERHEKOHTAINEN
ALENNUS
Opiskelijan tai perheen joka neljännestä kevättyökauden 2021
kurssista 20 % alennus.
Yksityisopetus ja erikseen määritellyt lyhytkurssit eivät kerrytä alennusoikeutta. Huomaa myös muutamat
kurssikohtaiset alennukset.
OPINTOSETELIALENNUS
OLETKO TYÖTÖN, SENIORI (63+)
tai ELÄKELÄINEN? Voit saada Opetushallituksen rahoittaman opintosetelin (1 kpl/hlö/vuosi). Kysy lisää toimistosta!
MATERIAALIT
Opiskelija kustantaa itse kurssimateriaalit. Tietoja hankinnoista ja
kurssilla tarvittavista välineistä ja
materiaaleista saat ilmoittautumisen
yhteydessä toimistosta sekä opettajalta.
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TODISTUKSET
Säännöllisestä opiskelusta voit saada
virallisen todistuksen. Sen hinta
on 10,00€

MAKSUVÄLINEET
Kansalaisopiston kursseille käyvät
maksuvälineenä:
Smartum Oy:n Liikuntaseteli, Kult6 tuuriseteli RJ- Kuntoiluseteli Oy:n
VAKUUTUKSET 6
Tyky -Kuntoseteli, Laukaan liikuntaOpisto ei vakuuta opiskelijoitaan. ja Kulttuuriseteli, Sporttipassi sekä
Huolehdi, että vakuutuksesi on kun- ePassi. Kysy seteleitä työnantajaltasi.
nossa.

TIEDOTUS
Seuraa kotisivuamme www.lievestuorela.fi, Laukaa-Konnevesi -lehteä ja
www.lievestuore.fi –sivustoa. Opistomme Facebook-sivu päivittyy aktiivisesti. Instagramissa opisto löytyy
nimellä liepeenopisto. Tiedotus kulkee
usein ryhmäkohtaisesti myös ryhmän
opettajan kautta. Myös alueen ilmoitustauluja kannattaa seurata.
KURSSITOIVEET
Opiston henkilökunta, tuntiopettajat
ja Setlementin hallitus ottavat mielellään vastaan palautetta ja kurssiehdotuksia. Ole aktiivinen ja vaikuta
opetusohjelmamme tarjontaan ja
sisältöön!
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KEHITTÄMINEN
Kansalaisopisto haluaa kurssitarjonnallaan palvella Lievestuoreen asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä mahdollisimman hyvin. Otamme mielellämme
toiveita ja kurssi-ideoita vastaan ja
pyrimme toteuttamaan niitä olemassa olevien resurssien (aika, paikka,
tilat, opettajat, kustannukset) puitteissa mahdollisimman hyvin toiveiden suuntaisesti.

TAPAHTUMAT JA LUENNOT
Reppureissulla Boliviassa.
Nojatuolimatkalla Montosen
Riston kanssa sanoin ja kuvin.
Ti 02.02.2021 klo 18.00-19.30
opiston salissa.
Pelkkää Draamaa -näytelmäryhmä
esittää:
PIKKUKAUPUNGIN AARTEET
(Kärkkäinen/Puttonen)
Liikaa rahaa vai liian vähän – Kas,
siinä pulma!
Ensi-ilta su 14.02.2021 klo 14.00
opiston näyttämöllä.
Lipunmyynti alkaa ma 14.12.2020.
Lippuvaraukset
puh. 040 734 9392.

THÖ SÄÄLITTÄVÄT IMPROSHOW
”JOKO NYT?!”
Pe 19.03.2021 klo 19.00 opiston
näyttämöllä.
Liput 10/5 € (rinkihinta).
Lippuvaraukset
puh. 040 734 9392.
KEVÄTSOITTAJAISET OPISTON
SALISSA
Su 11.04.2021 klo 15.00
Musiikin yksityisopiskelijat esiintyvät.
MUSKARIN KEVÄTJUHLA OPISTON
SALISSA
to 15.04.2021 klo 17.00
Muskariryhmät esiintyvät

Muista aina ennakkoilmoittautua kursseille!
Vain silloin, kun meillä on yhteystietosi,
pystymme välittämään sinulle kurssiin liittyvää
tietoa (esim. peruutukset, siirrot yms.).
Ja ainoastaan ennakkoilmoittautumisilla varmistamme
kurssien alkamisen (minimiryhmäkoko on täytyttävä).

Tämän lehden sisällön on tuottanut ja siitä vastaa
Lievestuoreen Setlementti ry:n henkilökunta.
-Varaamme oikeuden muutoksiin.
Lievestuoreen Setlementti ry:n hallitus kiittää yhteistyöstä kaikkia
niitä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimijoita, jotka ilmoittivat lehdessämme.
Lehden on painanut Kirjapaino Kari Ky.
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KURSSIT KAIKENIKÄISILLE
KIRJALLISUUS, KESKUSTELU,
KIRJOITTAMINEN
KOOPEE-PIIRI: KOVAKANTISIA JA
POKKAREITA
1001
Kati Mutalahti/Opisto
To klo 13.00-14.30 kuukauden toinen
torstai: 14.01., 11.02., 11.03., 08.04.
Uusia kirjoja, vanhoja kirjoja, ohuita ja
paksuja, pehmyt- ja kovakantisia... Tule
mukaan jakamaan lukukokemuksia ja
vaihtamaan ajatuksia. Tai tule vain kuulolle. Mikä kirja tempaisi mukaansa, jäikö
joku lojumaan pöydänkulmalle? Minkä
kirjan pariin palaat yhä uudelleen?
Kurssimaksu 23 €/8 t = 4 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01
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tuvat aika ajoin? Keskustelun aiheita riittää: tule ja tuo ystäväsikin!
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
ESPANJAN ALKEET/JATKO
1004
Simo Lönnblad/Kahvio/Opisto
To klo 17.00-18.30, alkaa 14.01
Yhdistetty espanjan alkeis-/jatkoryhmä.
Oppikirjoina Fantastico 1-4 tason mukaisesti.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

KOTITALOUS

CAFE LOS MUMMOS
1002
Arja Otsala, Sirkka Manninen/Kahvio/
Opisto
Ke klo 11.45 - 13.30, joka toinen keskiviikko 13.01. alkaen
Keskustelu- ja harrastuspiiri mummoille
ja mummonmielisille päivän piristeeksi. Kädentaitoja ja käsitöitä, lauluhetkiä,
aivojumppaa. Kevyempää rupattelua tai
vakavampaa keskustelua osallistujien
toiveiden mukaan.
Opintoseteli +2 € (tai 32 €) 14 t = 7
kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim.
07.01.

HERKUTTELUA HERROJEN KESKEN
1005
Mikko Äijänen/Juhlatalo Humina
Ti klo 17.30-20.00, alkaa 12.01., joka
toinen viikko
Opetellaan valmistamaan herrojen herkkuja! Samalla opitaan maustamaan vivahteikkaasti ja käyttämään ruoka-aineita monipuolisesti kaudet huomioiden.
Kokkaamisen jälkeen syödään yhdessä.
Kurssin ruokalajit ja sisältö suunnitellaan
ensimmäisellä kerralla. Raaka-ainemaksu maksetaan opettajalle.
Kurssimaksu 45 €/15 t = 5 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.

KIELET

TIETOTEKNIIKKA, ATK

ENGLANNIN KESKUSTELU
1003
Bob Boulter/Kahvio/Opisto
Ma klo 18.00-19.30, alkaa 11.01
Bob on ehtinyt asua useassa maassa,
joten hänen voidaan sanoa olevan maailmankansalainen. Mitä kaikkea mahtuu
elämään, kun kotimaa ja kulttuuri vaih-

TIETOKONEEN HYÖTYKÄYTTÄMINEN
1006
Kirsti Puurula/Sali/Opisto
To klo 10.00-11.30, alkaa 14.01
Kurssilla lähdetään liikkeelle tietokoneen
käytön perusteista. Tavoitteena on oppia käyttämään netissä olevia palveluja opiskelijoiden tarpeita huomioiden.

Opetellaan myös eniten käytetyt toiminnot tekstinkäsittelyohjelmista. Oma tietokone mukaan.
Kurssimaksu 30 €/opintoseteli/20 t
= 10 kertaa. Sitova ilmoittautuminen
viim. 07.01.

LIIKUNTA
Liikuntaryhmiin voit osallistua myös
6,00 € (kuntonyrkkeilyssä 9,00 €) kertamaksulla. Maksu suoraan opettajalle tunnin alkaessa! Hyödynnä setelit maksuvälineenä: Smartum Oy:n
Liikuntaseteli, RJ-Kuntoiluseteli OY:n
Tyky-kuntoseteli, Laukaan liikunta- ja
kulttuuriseteli, ePassi ja Sporttipassi.
KAHVAKUULA 1
1007
Nina Sirkka/Tervamäen koulu
Pe klo 17.00-18.00, alkaa 08.01.
Tehokas lihasvoimaa, -kestävyyttä ja kehonhallintaa kehittävä tunti sekä miehille
että naisille. Huom! Nämä tunnit pidetään aina ULKONA, (sisätilamahdollisuus huomioitu). Oma kuula ja säänmukainen varustus.
Kurssimaksu 52 € / 14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
LIIKKUVUUTTA JA KEHONHALLINTAA
1008
Nina Sirkka/Opisto
Pe klo 18.15-19.15, alkaa 08.01.
Monipuolisia liikkuvuusharjoitteita koko
keholle unohtamatta kehon tukilihasten
aktivointia. Lisätään liikkuvuutta ja kehonhallintaa toiminnallisten harjoitteiden
ja dynaamisten venytysten avulla. Ota
oma matto ja lämmintä vaatetta mukaan. Kahvakuulaan osallistuneille oiva
palautustunti!
Kurssimaksu 40 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
1009
Susanna Auvinen/Opisto
La klo 10.00-10.55, alkaa 09.01.

LAVIS®

Lavis on helppoa, hauskaa ja hikistä
tanssijumppaa. Laviksessa tanssitaan
yksin kaksi samaa tanssin lajia perätysten, niin kuin lavatansseissa konsanaan.
Seinäruusuksi ei jää kukaan. Lavis on
mahtava terveysliikuntatunti, jossa treenaat huomaamatta!
Kurssimaksu 44 €/13,44 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
PILATES

1010
Susanna Auvinen/Sali/Opisto
La klo 11.00-12.00, alkaa 09.01.
Kehonhuoltotunti, jossa hengitys rytmittää tarkasti virtaavasti tehtäviä liikkeitä.
Keskivartalon syvät lihakset vahvistuvat
ja pinnallinen lihaksisto rentoutuu. Pilateksen avulla kehonhallinta kohenee ja
tunnin harjoittelun jälkeen sinulla on kepeä, ryhdikäs olo.
Kurssimaksu 42 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
KEVYT MATTOJUMPPA
1011
Sari Puttonen /Sali/Opisto
Ma klo 13.00-13.45, alkaa 11.01.
Selkeitä ja tehokkaita perusliikkeitä rauhallisesti edeten. Välineillä tehoa ja vaihtelua.
Kurssimaksu 35 €/opintoseteli + 5 €/
12 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
SPINNINGAKATEMIA
1012
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva
Ma 17.30-18.30, alkaa 11.01.
Kohota kuntoasi spinningillä! Sinulle
laaditaan henkilökohtainen sykekortti/
harjoitus-ohjelma, saat henkilökohtaista
ohjausta ja liikuntaneuvoja tavoitteelliseen kunnon kohotukseen ja/ tai painonhallintaan. Spinning sopii kaikille:
sydänkuntoutujista lähtien aina kovaa
treeniä haluaville. Yhteistyössä Fysioterapia Oivan kanssa.
Kurssimaksu 120 €/15,96 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
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Liepeentie 7 B 12, Lievestuore
www.tasantili.fi
puh. 045 8835726
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Kotileipomo ja pitopalvelu

Leivonnaiset ja ruuat juhliisi

Hohontie 453,
41400 Lievestuore
Puh: 040 577 0421
www.lempileivos.com
posti@lempileivos.com

ÄIJÄJUMPPA
1013
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva
Ma klo 18.30-19.30, alkaa 11.01.
Liikuntaryhmä miehille ikään ja kokoon
katsomatta. Kuntosalityyppistä harjoittelua laitteilla ja ilman, alkulämmittelyineen ja loppuvenyttelyineen. Yhteistyössä Fysioterapia Oivan kanssa.
Kurssimaksu 84 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.

TUOLIJUMPPA

TEEMAJUMPPA
1014
Sari Puttonen/Laurinkylän koulu
Ti klo 18.00-18.55, alkaa 12.01.
Monipuolista ja tehokasta jumppaa välineillä (mm. steplaudat, jumppakepit,
kuminauhat, pallot) ja ilman. Alkulämmittely, aerobinen/cardio-osuus, lihaskunto-osuus (erityisesti reisi-pakaravatsa-alue) ja venyttely. Omat käsi- ja/
nilkkapainot mukaan: Saat tuntiin vielä
enemmän tehoja.
Kurssimaksu 40 €/14,67 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.

KAHVAKUULA
1018
Eeva Sirkiä/Laurinkylän koulu
Ke klo 17.30-18.25, alkaa 13.01.
Pöllytä kuulasi ja liikuta itsesi kahvailemaan! Aloitetaan perusasioista, käytetään välillä myös kuminauhoja ja kepakkoja kehonhuoltoa unohtamatta. Oma
kahvat mukaan!
Kurssimaksu 42 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

1015
ZUMBA®
Sari Puttonen/Laurinkylän koulu
Ti klo 19.00-20.00, alkaa 12.01.
Tule zumbaamaan! Ihanat Zumbarytmit
odottavat jälleen juuri Sinua. Liikkeet
kohdistuvat koko kehoon: hiki tippuu, ja
kalorit sulavat!
Kurssimaksu 58 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.
HUOLTAVAA HYVINVOINTIA
KEHOLLESI
1016
Eeva Sirkiä/Sali/Opisto
Ti klo 10.00-10.50, alkaa 12.01.
Kehonpainoharjoittelua rauhallisella sykkeellä: liikkuvuus, ryhti, tasapaino, myös
välineitä (keppi yms.) käyttäen. Sopii kaikille.
Kurssimaksu 40 €/13,33 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 06.01.

1017
Eeva Sirkiä/Sali/Opisto
Ke klo 13.00-13.50, alkaa 13.01.
Tuuthan siekii... Taivutellaan, tasapainoillaan, vahvistetaan, venytellään... sopii kaikille ja kaikenikäisille. `Komennosta´ vastaa fysioterapeutti Eeva.
Kurssimaksu 35 €/tai opintoseteli + 5
€/12 h = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

1019
LAVIS®
Susanna Auvinen/Laurinkylän koulu
Ke klo 18.30-19.25, alkaa 13.01.
Lavis on helppoa, hauskaa ja hikistä
tanssijumppaa. Laviksessa tanssitaan
yksin kaksi samaa tanssin lajien perätysten niin kuin lavatansseissa konsanaan.
Seinäruusuksi ei jää kukaan. Lavis on
mahtava terveysliikuntatunti, jossa treenaat huomaamatta!
Kurssimaksu 44 €/13,44 t = 11 kertaa.
Sitovaa ilmoittautuminen viim. 07.01.
PILATES
1020
Susanna Auvinen/Laurinkylän koulu
Ke klo 19.30-20.30, alkaa 13.01.
Kehonhuoltotunti, jossa hengitys rytmittää, tarkasti virtaavasti tehtäviä liikkeitä.
Keskivartalon syvät lihakset vahvistuvat
ja pinnallinen lihaksisto rentoutuu. Pilateksen avulla kehonhallinta kohenee ja
tunnin harjoittelun jälkeen sinulla on kepeä, ryhdikäs olo.
Kurssimaksu 38 €/13,33 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.
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URHEAT URHOT
1021
Eeva Sirkiä/Sali/Opisto
To klo 18.45 – 19.45, alkaa 07.01.
Miten nivelesi voivat? Tunnetko olosi
kankeaksi? Urhot jatkavat jäykkyyden
selättämistä kohti uusia ulottuvuuksia
rennosti, mutta jämäkästi. Tule: mukaan
mahtuu!
Kurssimaksu 43 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.

MUSIIKKI RYHMÄOPETUS
AIKUISET
LAULAEN ENERGIAA
1022
Marja Peura/Laurinkylän koulu
To klo 18.00 – 19.30, alkaa 14.01.
Hyvää mieltä yhdessä laulamisesta:
Harjoitellaan yhdessä omaksi iloksi sekä
mahdollisiin esiintymistilaisuuksiin. Kokoontumiset sovitaan ryhmän kesken.
Tervetuloa iloiseen laulujoukkoon!!
Kurssimaksu 48 €/16 t = 8 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

PIANO, 5-KIELINEN KANTELE
1023
Anniina Rytkönen
To (alkaa 07.01.) Opisto
Ti (alkaa 12.01.) Opisto
LAULU, PIANO, KITARA
Pe (alkaa 08.01.) Opisto
Ke (alkaa 13.01.) Opisto

1024
Leila Saari

KITARA, BASSO

1025
Antti Korhonen
Ti (alkaa 12.01.) Laurinkylän koulu
RUMMUT

1026
Kari Hokkanen
Ke (alkaa 13.01.) Liepeentie/Teletalon
alakerta
HUILU, KANTELE

1027
Hanna Naumanen
To (alkaa 14.01.) Opisto
2 oppilaspaikkaa vapaana
klo 14.00-14.50

MUSIIKIN YKSITYISOPETUS
Musiikin yksityisopetuksen opiskelijapaikan varanneiden kanssa on sovittu
opetusaika. Myös pareittain tai pienryhmässä tapahtuva opetus on mahdollista.
Kysy vapaita aikoja opiston toimistosta,
12 puh. 040 734 9392.
Kevättyökausi on kestoltaan 12 opetusviikkoa.
Yksityisopetuksen maksut kevätkaudella 2021:
12 x 15 minuuttia = 112 €
12 x 30 minuuttia = 217 €
12 x 45 minuuttia = 329 €
Opiskelija hankkii opetusmateriaalin
itse opettajan ohjeiden mukaan.

TEATTERI, DRAAMA
PELKKÄÄ DRAAMAA
1028
Sari Puttonen/Sali/Opisto
Ma klo 18.00-20.30, harjoituskausi
käynnissä, jatkuu 04.01.2021.
Pikkukaupungin aarteet (Kärkkäinen/
Puttonen) ensi-ilta su 14.02.2021 klo
14.00.
Lipunmyynti alkaa ma 14.12.2020.

KÄDENTAIDOT, KUVATAIDE
KUVIA

1029
Piia Kovanen/Paja/Opistoo
Ti klo 18.00-20.00, harjoituskausi
käynnissä, jatkuu 04.01.2021.
Löydä oma persoonallinen tapasi ilmaista itseäsi kuvallisesti! Kurssilla etsitään
erilaisia tapoja luoda kuvia monipuolisia
tekniikoita käyttäen, ja valmistetaan mm.
tauluja, kortteja ja kirjasia.
Kurssimaksu 32 € /13,33 t = 5 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. ti 05.01.

Eeva Sirkiä
Fysioterapeutti
Puh. 040 522 1063
Liepeentie 7,
41400 Lievestuore
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Keittiö– ja kylpyhuonekalusteet
Eteis– ja komeroryhmät
Liukuovikomerot, kalusteovet
Tasot, altaat ja helat
Myös asennettuna
Hyödynnä kotitalousvähennys

KARI LIIKANEN
Hakakuja 3, 41400 Lievestuore
0400 602 447

Sisä-Suomen
Notariaatti,
Sisä-Suomen
Sisä-Suomen
Notariaatti,
Notariaatti,
LKV Tarja
Tarja
Kärki
LKV LKV
Tarja
KärkiKärki
Myös kotikäynnit

✆ 040 583 4857
tarja.karki@ssnotariaatti.fi
www.ssnotariaatti.fi
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Muista aina ennakkoilmoittautua kursseille! Vain silloin, kun
meillä on yhteystietosi, pystymme välittämään sinulle kurssiin
MYYNTI••HUOLTO
HUOLTO • VARAOSAT
•• MYYNTI
liittyvää
tietoa (esim.• VARAOSAT
peruutukset, siirrot yms.) Ja ainoastaan
T:miMOOTTORISAHA,
MOOTTORISAHA,MOPEDIMOPEDIT:mi
ennakkoilmoittautumisilla varJA
JA
mistamme
kurssien alkamisen
PIENKONEHUOLTO
PIENKONEHUOLTO
(minimiryhmäkoko on täytyttävä).

Vesa Kirri
Kirri
Vesa

Puh.040
0407743
7743061
061
Puh.
Rokkakankaantie12
12BB
Rokkakankaantie
Laukaa
Laukaa

MYYNTI,HUOLTO,
HUOLTO, VARAOSAT
VARAOSAT
MYYNTI,

T:miMOOTTORISAHA,
MOOTTORISAHA,MOPEDIMOPEDIT:mi
JAPIENKONEHUOLTO
PIENKONEHUOLTO
JA

VESAKIRRI
KIRRI
VESA

✆040
040 774
774 3061
3061
✆
Rokkakankaantie12
12BB
Rokkakankaantie
Laukaa
Laukaa
13

KURSSIT LAPSILLE JA NUORILLE
KÄDENTAIDOT, KUVATAIDE
KUVATAIDERYHMÄ VÄRILÄISKÄ
1030
Piia Kovanen/Paja/Opisto
TI klo 15.00 -16.15, alkaa 12.01.
Kuvataideryhmä noin 9-12-vuotiaille.
Piirtämistä, maalaamista, sekatekniikoita, kolmiulotteista rakentelua ja muita
kuvataiteen ilmaisutapoja. Materiaalit ja
välineet sisältyvät kurssimaksun hintaan.
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.
KUVATAIDERYHMÄ VÄRIYMPYRÄ
1031
Piia Kovanen/Paja/Opisto
Ti klo 16.30 -17.25, alkaa 12.01.
Kuvataideryhmä 6-8-vuotiaille taiteen
harrastajille. Tutustutaan kuvataiteeseen
käyttäen monipuolisesti eri työtapoja ja
materiaaleja.
Kurssimaksu 27 €/12,22 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.
KUVATAIDERYHMÄ VÄRISÄVYT
1032
Piia Kovanen/Paja/Opisto
To klo 15.00 -16.15, alkaa 14.01.
Kuvataideryhmä noin 13-16-vuotiaille.
Syvennämme kuvataiteen eri tekniikoiden osaamista. Tavoitteena järjestää taidenäyttely kauden päätteeksi.
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.
LENNOKKIKERHO
1033
Risto Montonen/Kahvio/Opisto
Ma klo 16.30-18.00, alkaa 11.01.
Tule suunnittelemaan ja rakentamaan
uniikki lennokki! Kerho on suunnattu yli
7-vuotiaille ja se järjestetään yhteistyössä Laukaan vapaa-aikatoimen kanssa.

Kerho on ilmainen, tarvikkeet maksetaan itse. Sitova ilmoittautuminen
viim. 04.01.

LIIKUNTA
RIEHUTUNTI
1034
Sari Puttonen, Piia Kovanen/
Sali/Opisto
Ma klo 16.30-17.30, alkaa 11.01.
Monipuolinen ja vauhdikas liikuntatunti
4-6-vuotiaille. Motorista kehitystä tukevia harjoitteita, pelejä ja liikuntaleikkejä.
Draamaliikuntaa. Ryhmässä toimimisen
harjoittelua.
Kurssimaksu 45 €/16 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.

MUSIIKKI
MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Toiminnan
tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä
kokonaisvaltaisesti ja herättää lapsessa
kiinnostus musiikkia kohtaan. Tule mukaan muskariin!
KULKU MUSKARIIN :
Saapuessa ja lähtiessä
• Muruset yläovesta
• Pirpanat alaovesta (jälkkärin ovi)
• Soittoryhmä yläovesta
Muskarin kevättyökausi alkaa to
14.01.2021. Kaikkiin lasten muskariryhmiin ilmoittaudutaan viim. to
07.01.2021. Kysy lisää toimistosta,
puh. 040 734 9392.
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ETÄMUSKARI 0-5-vuotiaat
vanhempineen
1035
Hanna Naumanen/Sali/Opisto
To klo 10.00 - 10.30
Etämuskarissa lauletaan, leikitään ja soitetaan yhdessä vanhemman kanssa, kuten perinteisessä lähiopetusryhmässäkin. Opetus tapahtuu Zoom-sovelluksen
kautta netissä (lisätietoja ja ohjeet sovelluksen lataamiseen ym. saat opettajalta ennen opetuksen alkua). Tunnit ovat
live-tunteja ja tapahtuvat reaaliajassa.
Etämuskariin voi osallistua koko perheen voimin.
Kurssimaksu 35 €/8 t = 12 kertaa.
PERHEMUSKARI MURUSET
(0-2-vuotiaat)
1036
Hanna Naumanen/Sali/Opisto
To klo 15.45-16.30
Murusissa leikitään ja lauletaan yhdessä
oman vanhemman tai vaikkapa isovanhemman kanssa.
Kurssimaksu 47 €/12 t /lapsi = 12 kertaa.
MUSKARI PIRPANAT
(3-4-vuotiaat)
1037
Hanna Naumanen/Sali/Opisto
To klo 16.40-17.25
Ryhmissä lauletaan, leikitään, liikutaan,
ja soitetaan yhdessä. 3-4-vuotiaat osallistuvat tunneille itsenäisesti ilman van16 hempia.
Kurssimaksu 47 €/12 t = 12 kertaa.
SOITTORYHMÄ 5-7-vuotiaat
1038
Hanna Naumanen/Sali/Opisto
To klo 17.35-18.20
Myös isompien muskariryhmässä lauletaan, leikitään, liikutaan ja soitetaan.
Harjoittelemme myös yleismusisoinnin
alkeita ja soittamista leikin kautta. Tutustumme erilaisiin soittimiin. Jos sinulla
on oma kantele, voit ottaa sen mukaan
muskariin.
Kurssimaksu 47 €/12 t = 12 kertaa.

TEATTERI, IMPROVISAATIO,
TANSSI
HEPULI 1 lk - 3 lk
1039
Sari Puttonen/Sali/Opisto
Ma klo 15.00-16.00, alkaa 11.01
Hepuli on lastenteatteria: teatterileikkejä, erilaisia improvisaatioharjoitteita,
tekstiharjoituksia. Tutustutaan myös puvustukseen ja maskeerauksen ihmeelliseen maailmaan!
Kurssimaksu 35 €/13,33 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
NAPPULAT TANSSI-ILMAISU
1040
Sari Puttonen, Susanna Lunkka/
Sali/Opisto
n. 4-7-vuotiaille
Ke klo 17.15-18.00, alkaa 13.01.
Oman keho ja ilmaisu: kuinka se onkin
tanssia?! Luovaa tanssia ja tanssi-ilmaisua omien oivallusten kautta. Pieniä
tansseja, satu-/tanssi-improvisaatioita.
Kurssimaksu 38 €/ 11 t =11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

Lievestuoreen

iltapäivätoiminta
Jälkkäri
on suunnattu
1-2- luokkalaisille lapsille.
Lisätietoa Jälkkärin
toiminnasta:
puh. 040 727 5035 (Jälkkäri)
puh. 040 734 9392 (toimisto)
email. lapset@lievestuorela.fi

LYHYTKURSSIT
KOTITALOUS
TÄYTEKAKKU ja HYYDYKEKAKKU
KEVÄÄN JUHLIIN
L1001
Sirpa Bågman/Lempileivos
Ma-Ti klo 18.00-21.00, 19.-20.04.
Tule leipomaan herkullinen täytekakku!
Kurssilla käydään läpi kakkupohjan valmistus, täyttäminen ja koristelu. Kurssi
järjestetään Lempileivoksen tiloissa Hoholla, Hohontie 453.
Kurssimaksu 22 €/7,32 t = 2 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 12.04.
VOILEIPÄKAKKU VAPUKSI L1002
Sirpa Bågman/Lempileivos
Ke-To klo 18.00-21.00, 28.-29.04.
Tule leipomaan herkullinen voileipäkakku! Kurssilla käydään läpi voileipäkakkuleivän leipominen, täyttäminen ja koristelu. Kurssi järjestetään Lempileivoksen
tiloissa Hoholla, Hohontie 453.
Kurssimaksu 22 €/7,32 t = 2 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 21.04.

Kurssin aikana ehdit tehdä 1-3 tuotetta.
Kurssimaksu sisältää tarvikkeet ja tulosteet.
Kurssimaksu 40 €/11 t = 3 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 14.01.
MOSAIIKKI

L1004
Maria Kupari/Kahvio/Opisto
La-Su 17.04-18.04., klo 9.30-14.15,
Saumauskerta sovitaan ryhmän kesken.
Tule kierrättämään rikkinäiset astiat,
kaakelit, helmet, simpukat ja kivet liimaamalla ne ruukkuihin, peilinkehyksiin,
tarjottimiin, linnunpönttöihin jne. Saat
kauniita esineitä joko puutarhaan tai
sisätiloihin. Kurssimateriaaleja saa myös
opettajalta.
Kurssimaksu 40 € tai opintoseteli + 10
€/16 t = 3 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 13.04.
Saumauskerta sovitaan ryhmän kesken.

KÄDENTAIDOT,
KUVATAIDE, TAIDE
KUVASTA TAULUKSI KUVANSIIRROLLA
L1003
Piia Kovanen/Kädentaitoluokka/Opisto
To 21.01. klo 18.00-19.30, la 23.01. klo
10.00-14.15 ja su 24.01 klo10.00-13.30
Kuvansiirtotekniikka on tapa siirtää valokuvia tai digitaalisia kuvia tauluksi tai
esim. kangaskassiin. Tekniikalla saat
vaikka ukin ja mummin hääkuvan sisustuselementiksi. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla suunnitellaan ja ideoidaan.
Ota mukaan valokuvia, tulostaminen
lasermuotoon voidaan tehdä opistolla.
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LIIKUNTA
KUNTONYRKKEILYN LYHYTKURSSIKÄSIVARRET KESÄÄ KOHTI L1005
Miranda Siekkinen/
Tervamäen koulun piha
Toukokuussa klo 18.00-19.30 – ajankohta ilmoitetaan lähemmin
Kuntonyrkkeillään ulkona! Tule kokeilemaan kuntonyrkkeilyä, sateen sattuessa
siirrytään katokseen. Laji sopii kaiken-

ikäisille, eikä aiempaa nyrkkeilyosaamista
tarvita. Min./ max.10 hlöä.
Kurssimaksu 20 €/3 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viikkoa ennen ajankohtaa.

LAULU, TEATTERI, TANSSI,
MASKEERAUS
KOKO KEHO SOIMAAN!
L1006
Leila Saari/Opisto/Sali
La 30.01. klo 10.00-15.00 ja su 31.01
klo 10.00-14.00
Kurssilla tutustutaan omaan ääneen
pääasiallisesti kehollisten harjoitusten
avulla. Opettelemme työkaluja, joilla
oman lauluäänen saa soimaan vapaasti
koko laajuudella. Ääniharjoitusten lisäksi
lauletaan yksinkertaisia laulumelodioitaja opetellaan erityylisiä kappaleita, joihin
sovelletaan opittuja työkaluja. Etsitään
omaan ääneen sointia ja kehoa lihasjännitystä vapaaksi. Aiempi laulukokemus
katsotaan eduksi.
Kurssimaksu 40 €/10,33 t = 2 krt.
Sitova ilmoittautuminen viim. 25.01.
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ROHKEASTI LAULAMAAN! L1007
Leila Saari/Opisto/Sali
La 27.02. klo 10.00-15.00 ja su 28.02.
klo 10.00-14.00
Kurssi aloitetaan laulamisen alkeista
yksinkertaisilla ääni- ja ilmaisuharjoituksilla. Kurssin päätteeksi opetellaan
yhdessä muutama kokonainen laulu.
Turvallisessa ryhmässä taklataan laulujännitystä ja kokeillaan äänen erilaisia
käyttötapoja. Kurssi on tarkoitettu laulujännitystä poteville laulajan aluille. Kurssille osallistuaksesi et tarvitse aiempaa
laulukokemusta.
Kurssimaksu 40 €/10,33 t = 2 krt.
Sitova ilmoittautuminen viim. 22.02.

TUIKSIN MEIKKIKOULU JATKUU:
EHOSTUKSEN ALKEET
L1008
Tuija Kytölä/Opisto
Su 28.02. klo 11.00-14.15, pe 05.03.
klo 17.30-20.45 ja su 07.03. klo 11.0014.15
Tämä kurssi on Sinulle, joka haluat oppia saamaan kaiken irti meikkipussissi
sisällöstä ja sinulle, joka olet vasta opettelemassa ripsivärin levitystä.
1. Niksipirkka täydelliseen meikkipohjaan.
2. Ilmettä! Eli kulmat, huulimeikki ja
contouring.
3. Silmämeikin loputtomat mahdollisuudet.
Kurssimaksu 36 €/12 t = 3 krt. Sitova
ilmoittautuminen viim. 22.02.
SUKELLUS MASKEERAUKSEN JÄNNITTÄVÄÄN MAAILMAAN
L1009
Tuija Kytölä/Opisto
Su 21.03., 28.03., 11.04. ja 18.04. klo
11.00-14.15.
Jatkoa syksylle tai Sinulle, joka olet jo
tuttu maskeerauksen kanssa.
1. Kasvomaalaus – perhosia ja porsaita
2. Villit ja veikeät vuosikymmenet
(vuosilukumeikit esim. 20´s 50´s 60´s,
hipit ja villi kasari)
3. Horror-time! Ruhjeet, zombiet ja muut
ällötykset.
4. Venytetään rajoja – leikitellään kavonpiirteillä, esim. drag, vanhennus ja
nukke-look.
Kurssimaksu 48€/16 t = 4 krt. Sitova
ilmoittautuminen viim. 15.03.
IMPROVISAATIO
L1010
Sari Puttonen/Sali/Opisto
Su 18.04. ja 25.04. klo 15.00-17.00
Improtyöpaja kahtena peräkkäisenä
sunnuntaina. Tule kokeilemaan tätä riemastuttavaa lajia, jonka myötä löydät
taatusti uusia puolia itsestäsi ja muista.

Kurssimaksu 5 €/4,66 t = 2 krt, sisältää kahvit. Sitova ilmoittautuminen
viim. 12.04.
IMPROLAULU
L1011
Minja Niiranen, Sari Puttonen/Opisto
La-Su 15.-16.05. klo 11.00-15.00
Sävelet ja sanat omasta päästä, säestys
tukee, mitä perässä pysyy! Hauskalla ja
rennolla otteella vedetään lyriikoita hatusta ja sulosäveliä pianosta. Äänenkäytön vinkkejäkin luvassa. Yhteistyössä
VAU!-teatterin kanssa.
Kurssimaksu 22 €/8 t = 2 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 10.05.

Hoiva-, asumis- ja ateriapalveluja
yli 50 vuotta.
Hoitajat
Keittiö
Eloisaa –toiminta
Toiminnanjohtaja

040 580 3617
014 861 407
050 464 0252
040 580 3614

Männiköntie 16, 41400 Lievestuore
www.palvelutalomannikko.fi

Opisto järjestää kursseja myös kysynnän
mukaan. Jos sinulla on kurssi-idea, ota
yhteyttä opistolle. Puh. 040 734 9392.
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JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

Terveyttä ja hyvää oloa

LÄ
HE

LL

www.fysioterapiaoiva.fi

TERVETULOA HYVINVOINTIKESKUKSEEMME!
Palvelemme sinua
yli 25 vuoden kokemuksella

Kokeneilta ammattilaisiltamme saat yksilöllisen ja
asiantuntevan palvelun.

Personal
Trainer- valmennukset
juuri Sinulle!
*Ravinto *Harjoittelu
*Lepo
Ajan
varaus
myös
Palvelumme
laajenee
terveydenhoidon
tuotteisiin. Meillä on ilo kutsua teidät
varaaverkossa.fi 24/7

Voi

Fysioterapeutit
Kokeneilta
ammattilaisiltamme
Liis
Kukkonen
Ismo
Natri
saat yksilöllisen ja asiantunSami Seppänen
tevan palvelun
Naprapaatti
Jari Mikkola
Tarjoamme esimerkiksi:
• Kuntoutuspalvelut
(leikkausten jälkeinen ja Kelan lääkinnällinen kuntoutus)
• Fysioterapiapalvelut
• Naprapatiapalvelut
• Hierontahoidot
• Akupunktio
• Liikuntaryhmät
• Personal Trainer
paremmin!
• Lahjakortit

Avoimet ovet-päivä to 20.2.
HANKASALMI klo 9-13

Lisätietoa palveluistamme saat tulemalla käymään
tai internetistä osoitteesta www.fysioterapiaoiva.fi.

Tuote-esittelyitä,
mittausta,
Tarjoamme
nyt myös
terveydenhoidon tuotteita:
opastusta!
Lääkinnälliset hoitosukat ja -tukisukat
Pukeminen ja ihonhoito I Tuet ja Ortoosit
Pienapuvälineet I Patjat ja Tyynyt
Fysioterapeuttimme opastaa

Fysioterapeuttimme
l sopivan koon mittaamisessa l oikean tuotteen valinnassa
tuotteen käytön
ja ylläpidon
l tuotteen hyötyvaikutuksista
•lauttavat
sopivan
koon mittaamisessa
• auttavat oikean tuotteen valinnassa
ja hyvää oloa
• opastavat tuotteen käytönTerveyttä
ja ylläpidon
www.fysioterapiaoiva.fi
• kertovat tuotteen hyötyvaikutuksista
Asemakatu 4, 41500 Hankasalmi puh. 050 555 2900
Liepeentie 11, 41400 Lievestuore puh. 0400 640 059

Fysioterapia Oiva Ky
Liepeentie 11
41400 Lievestuore
puh. 0400 640 059

www.fysioterapiaoiva.fi
TERVETULOA!

