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Lievestuoreen Setlementti ry:n
hallitus: Mikko Äijänen pj.,
Risto Montonen vpj., Kirsti
Puurula, Pentti Jääskeläinen,
Anneli Orbinski, Arja Otsala,
Piia Kovanen, Jaakko Sääskilahti, Kari Lamberg.
Hallituksen sihteerinä toimii
Sari Puttonen.
Toiminnanjohtaja,
kansalaisopisto
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
Kädentaidot, JOPO-ohjaaja
Piia Kovanen
piia@lievestuorela.fi
puh. 040 734 9392
Jälkkäri
Susanna Lunkka
lapset@lievestuorela.fi
puh. 040 727 5035

Rehtorin kolumni
Kuluneiden kahden vuoden aikana käänteitä on riittänyt ja ennustajan taitoja on tullut kaivattua useampaan kertaan. Väistämättä pandemian monet käänteet näkyvät
kuluneena vuotena myös opiston toiminnassa, vähintäänkin opiskelijoiden ja kurssimäärien notkahduksena. Onneksemme opiskelijat ovat syksyllä löytäneet hiljalleen
takaisin opintojen pariin. Etenkin liikunnan ryhmissä on ollut vauhtia. Iloksemme
ideoita ja uusia kurssiehdotuksia ja toiveita on tullut myös ahkerasti. Ja osan
saammekin toteutettua jo nyt heti tänä kevätkautena.
Syyskauteen ja 75-juhlavuoden loppuun iloa ja vilskettä toivat teatteriensi-illat,
joista Liisan Tarinat- kulttuurisyksyn käynnisti Pelkkää Draamaa -ryhmän Pikkukaupungin aarteet. Syksyn läpi pyörähdellyt Taidehurrikaani puolestaan valmisti Minä
Osaan! -lastenmusiikkiteatteriesityksen, joka kruunasi kokonaisuuden marraskuun
loppupuolella.
Pyöritystä on riittänyt myös elokuussa 2021 käynnistyneiden Minä kuulun Laukaaseen ja Hybridiaitta-hankkeiden parissa, jotka jatkuvat ja päässevät täyteen vauhtiin
vuoden 2022 puolella. Molemmista lisää tämän lehden sivulla 13.
Opistoa ei olisi olemassa ilman kylää ja yhteisöä. Siispä hartaasti toivon, että ihmiset uskaltaisivat silmäillä tarjontaa ja ilmoittautua ja osallistua kursseille. Olemme saaneet kentältä viestiä, että sosiaalista yhdessä tekemistä ja ihmisten kanssa
olemista kaivataan - mutta emme voi järjestää toimintaa ilman osallistujia. Jotta
piskuinen opistomme olisi olemassa myös tulevaisuudessa
- käytä tilaisuus
• MYYNTI • HUOLTO
• VARAOSAT
hyödyksi - ja nappaa vaikka kaveri mukaan!

T:mi MOOTTORISAHA, MOPEDI-

Ja jos kaipausta on kurssille tai muulle sellaiselle, jota nyt ei ohjelmassa näy, ota
JA olemme enemyhteyttä: etsitään kouluttaja ja polkaistaan kurssi pystyyn. Yhdessä
PIENKONEHUOLTO
män!
Lämpimästi tervehtien
Minja

Vesa Kirri

Puh. 040 7743 061
Rokkakankaantie 12 B
Laukaa
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MYYNTI, HUOLTO, VARAOSAT

T:mi MOOTTORISAHA, MOPEDIJA PIENKONEHUOLTO

VESA KIRRI

✆ 040 774 3061
Rokkakankaantie 12 B
Laukaa

LIEVESTUOREEN
KANSALAISOPISTO on vapaan sivistystyön
oppilaitos, joka on perustettu
1946. Olemme toimineet paikkakunnalla jo 75 vuotta!

Tervetuloa opiskelemaan
kevättyökaudella 2022!
OPISKELU
Tarjoamme kaikille ja kaiken ikäisille
oppimisen mahdollisuuksia harrastamisesta ja itsensä kehittämisestä aina aktiiviseen, tavoitteelliseen
opiskeluun asti. Toivottavasti löydät
tarjonnastamme jotakin juuri Sinulle
mieluisaa!
Kevättyökausi alkaa ke 05.01.2022.
Kunkin opintoryhmän kohdalla on
tieto sen alkamisesta ja viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.
Kansalaisopiston oppitunnin pituus
on 45 min. Kurssimaksu muodostuu
opetustuntimäärän ja -kustannusten
perusteella. Opistossa on talviloma
viikolla 9 (28.02.-06.03.2022).
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ILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautuminen
kaikille
kursseille alkaa ma 13.12.2021 klo
09.00.
Ilmoittautuessa annetaan 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 13.12.2021 – pe 07.01.2022
ma – pe
klo 09.00 - 15.00
ma 10.01. – pe 04.02.2022
ma
klo 09.00-18.00
ti-ke-to
klo 09.00-15.00
pe
klo 09.00-13.00
Tämän jälkeen toimisto on kevättyökaudella auki ma – pe klo 09.00
– 15.00
Talvilomaviikolla (viikko 9) toimisto on kiinni.
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
klo-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:
Kurssille
ilmoittautuminen
on
aina sitova, ja kurssimaksut laskutetaan sen perusteella. Kurssi

maksua ei palauteta sen jälkeen,
kun kurssi on alkanut. Kurssilta
poissaolo ei alenna maksua: keskeyttäminen tai peruminen kesken kurssin ei vapauta opiskelijaa
kurssimaksusta.
KURSSIMAKSUT
Opetusohjelmassa on mainittu kurssihinta kunkin kurssin kohdalla. Kun
kurssille on ilmoittautunut vähintään
minimiryhmäkoon verran (8 – 10
opiskelijaa), saat maksuyhteystiedot.
Lasku/maksutiedot lähetetään opiskelijalle tekstiviestillä tai sähköpostilla. Myös paperilasku on mahdollinen.

Maksa syystyökauden kurssimaksu
ennen ensimmäistä opintokertaa.
Vain muualla kuin opistolla kokoontuvissa ryhmissä voidaan sopia opettajalle maksamisesta (tasaraha).
Joihinkin ryhmiin on mahdollista
osallistua myös kertamaksulla (6,00
€) suoraan opettajalle. Kertamaksukäytäntö on voimassa silloin, kun
ryhmän minimikoko on toteutunut.
Kertamaksukäytäntö ei koske musiikin yksityisopetusta. (Puutöissä kertamaksu on 9,00 €)

OPETUSKERRAN PERUUTUS
Noudatamme
kansalaisopistoissa käytettävää yleisen käytännön
periaatetta:
Viikoittaisen opintoryhmän opetuksen (eli pitkän kurssin) peruuntuminen esim. opettajan sairastumisen,
tilavarauksien peruuntumisen jne.
vuoksi yhden 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 päivitetyt yhteystietosi. (Koskee myös kertamaksulla osallistuvia.)
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.

Maksumuistutuksesta perimme 9 €
toimistokuluina.
Peruuttamattomasta poisjäännistä
laskutetaan täysi kurssihinta.
Lievestuoreen Setlementti ry:n hallituksen päätöksellä maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti
Trust perintätoimistolle.

OPISKELIJA- JA PERHEKOHTAINEN
ALENNUS
Opiskelijan tai perheen joka neljännestä kevättyökauden 2022
kurssista 20 % alennus.
Yksityisopetus ja erikseen määritellyt lyhytkurssit eivät kerrytä alennusoikeutta. Huomaa myös muutamat
kurssikohtaiset alennukset.

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.

OPINTOSETELIALENNUS
OLETKO TYÖTÖN, SENIORI (63+)
tai ELÄKELÄINEN? Voit saada Opetushallituksen rahoittaman opintosetelin (1 kpl/hlö/vuosi). Opintosetelialennus on 30 € kurssimaksusta.
Kysy lisää toimistosta!

5

MATERIAALIT
Opiskelija kustantaa itse kurssimateriaalit. Tietoja hankinnoista ja
kurssilla tarvittavista välineistä ja
materiaaleista saat ilmoittautumisen
yhteydessä toimistosta sekä opettajalta.

KURSSITOIVEET
Opiston henkilökunta, tuntiopettajat
ja Setlementin hallitus ottavat mielellään vastaan palautetta ja kurssiehdotuksia. Ole aktiivinen ja vaikuta opistomme kurssitarjontaan ja
-sisältöön!

TODISTUKSET
Säännöllisestä opiskelusta voit saada
virallisen todistuksen. Sen hinta on
10,00 €
6

MAKSUVÄLINEET
Kansalaisopiston kursseille käyvät
maksuvälineenä:
Smartum Oy:n Liikuntaseteli, Kulttuuriseteli RJ- Kuntoiluseteli Oy:n
Tyky -Kuntoseteli, Laukaan liikuntaja Kulttuuriseteli, Sporttipassi sekä
ePassi. Kysy seteleitä työnantajaltasi.
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VAKUUTUKSET
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan.
Huolehdi, että vapaa-ajan vakuutuksesi on kunnossa.

TIEDOTUS
Seuraa kotisivuamme www.lievestuorela.fi, Laukaa-Konnevesi -lehteä ja
www.lievestuore.fi –sivustoa. Opistomme Facebook-sivu päivittyy aktiivisesti, siellä ilmoitamme myös kaikista kulttuuri- ja muista tapahtumista.”
Instagramissa opisto löytyy nimellä
liepeenopisto. Tiedotus kulkee usein
ryhmäkohtaisesti myös ryhmän opettajan kautta. Myös alueen ilmoitustauluja
kannattaa seurata.
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-tekstiilikäsityöt
-korjausompelu
-taidekäsityöt
-silkkipaino
-yrityslahjat
-lahjatavarat
-tilaustyöt
"Aidosti omituinen, varmasti
kotimainen" käsityön valmistaja
Lievestuoreelta.
Liepeentie 11
p.0505553904

designpasain.fi

KEHITTÄMINEN
Kansalaisopisto haluaa kurssitarjonnallaan palvella Lievestuoreen
ja lähialueiden asukkaita, yhteisöjä
ja yrityksiä mahdollisimman hyvin.
Otamme mielellämme toiveita ja
kurssi-ideoita vastaan ja pyrimme
toteuttamaan niitä resurssien (aika,
paikka, tilat, opettajat, kustannukset)
puitteissa toiveiden suuntaisesti.

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.

TAPAHTUMAT JA LUENNOT
Aluevaalit opistolla seuraavina
ajankohtina:
ennakkoäänestys to 13.01. klo
12.00 – 18.00, pe 14.01. klo 12.00
– 18.00 ja la 15.01. klo 10.00 –
14.00.
Varsinainen äänestyspäivä su 23.01.
klo 09.00 – 20.00.
Pelkkää Draamaa -näytelmäryhmä
esittää komedian Hirveät paineet
ja kauhee pulssi:
Ensi-ilta pe 11.03.2022 klo 19.00
opiston näyttämöllä.
Lipunmyynti alkaa ma 14.02.2022.
Lippuvaraukset puh. 040 734 9392.

KEVÄTSOITTAJAISET
OPISTON
SALISSA
su 10.04.2022 klo 15.00.
Musiikin yksityisopiskelijat esiintyvät.
MUSKARIN KEVÄTJUHLA OPISTON
SALISSA
To 21.04.2022 klo 17.00.
Muskariryhmät esiintyvät.
KEVÄTTORI
La 28.05. 2022 klo 10.00-14.00
torilla, yhdessä LYHDE-yhdistysten
kanssa.

THÖ SÄÄLITTÄVÄT IMPROSHOW
Pe 08.04.2022 klo 19.00 opiston
näyttämöllä.
Liput 10/5 € (rinkihinta).
Lippuvaraukset puh. 040 734 9392.
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KURSSIT KAIKENIKÄISILLE
KIELET
ENGLANNIN KESKUSTELU
1001
Bob Boulter/ Opisto/Kahvio
Ma klo 18.00 - 19.30, alkaa 10.01.
It’s time to be open-minded with your
conversation with English speaking
people. Don’t be afraid of your mistakes.
Bob speaks Finnish well, but is abundant in funny mistakes. Which often can
be fun. Come and join the fun in English.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 03.01.
RANSKAN ALKEET
1002
Simo Lönnblad/Opisto/Kahvio
To klo 16.00 - 17.15, alkaa 13.01.
Bonjour! Matkailuranskan alkeita. Oppimateriaalista sovitaan yhdessä ryhmän
kesken.
Kurssimaksu 37 €/18,27 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.
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ESPANJAN ALKEET/JATKO
1003
Simo Lönnblad/Opisto/Kahvio
To klo 17.30 - 19.00, alkaa 13.01.
Yhdistetty espanjan alkeis-/jatkoryhmä.
Oppikirjoina Fantastico 1-4 tason mukaisesti.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.

KIRJALLISUUS, KESKUSTELU,
KIRJOITTAMINEN
KOOPEE-PIIRI: KOVAKANTISIA JA
POKKAREITA
1004
Kati Mutalahti/Opisto/sali

To klo 13.00 - 14.30: 20.01., 10.02.,
10.03., 14.04.

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, mikä
jäi lojumaan pöydänkulmalle? Minkä kirjan pariin palaat yhä uudelleen?
Kurssimaksu 25 €/8 t = 4 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim.13.01.
CAFE LOS MUMMOS
1005
Arja Otsala, Sirkka Manninen/Opisto/
Kahvio
Ke klo 11.45 - 13.30, joka toinen keskiviikko 12.01. 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.
05.01.

KOTITALOUS
HERKUTTELUA HERROJEN KESKEN
1006
Mikko Äijänen/Juhlatalo Humina
Ti klo 17.30 - 20.00, alkaa 18.01., joka
toinen viikko.
Kurssilla 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 50 €/15 t = 5 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 11.01.
Ryhmä on täysi. Seuraavan kerran
kurssille voi ilmoittautua syyskaudella
2022.

KÄDENTAIDOT
PUUTYÖ
1007
Pentti Jääskeläinen/Laurinkylän
koulun teknisen työn luokka
Ma klo 18.00 - 20.30., alkaa 17.01.
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että pitempään harrastaneille. Voit itse valita
työt, joita haluat tehdä. Myös yhteisiä
teemoja voidaan valita, esim. pienet
koriste- tai käyttöesineet. Huom! Luokassa ei ole säilytystilaa, joten työt on
vietävä kotiin viikoittain.
Kurssimaksu 60 € /24 t = 8 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. ma 10.01.

LIIKUNTA
Liikuntaryhmiin voit osallistua myös
6,00 € kertamaksulla (maksu opettajalle tunnin alkaessa). Hyödynnä setelit maksuvälineenä: Smartum Oy:n
Liikuntaseteli, RJ-Kuntoiluseteli OY:n
Tyky-kuntoseteli, Edenredin Virikeseteli ja ePassi (Sporttipassi).
KEVYT MATTOJUMPPA
1008
Sari Puttonen/Opisto/sali
Ma klo 13.00 - 13.45, alkaa 10.01.
Perusjumppaa ja mielenvirkistystä maanantaipäivään. Tehoa ja vaihtelua tuovat
erilaiset välineet.
Kurssimaksu 35 €/opintoseteli + 5 €/
12 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 03.01.
HUOLTAVAA HYVINVOINTIA
KEHOLLESI
1009
Eeva Sirkiä/Opisto/sali
Ti klo 10.00 - 10.50, alkaa 11.01.
Kehonpainoharjoittelua rauhallisella sykkeellä: liikkuvuus, ryhti, tasapaino, myös
välineitä (keppi yms.) käyttäen. Sopii kaikille.
Kurssimaksu 42 €/13,33 t = 12 kertaa.

Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
TEEMAJUMPPA
1010
Sari Puttonen/Laurinkylän koulu/sali
Ti klo 18.00 - 18.55, alkaa 11.01.
Monipuolista ja tehokasta jumppaa välineillä (mm. steplaudat, jumppakepit,
kuminauhat, pallot) ja ilman. Alkulämmittely, aerobinen/cardio-osuus, vaihteleva lihaskunto-osuus ja loppuvenyttely. Omat käsi- ja/nilkkapainot halutessa
mukaan.
Kurssimaksu 42 €/14,67 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
KUNTOLATTARIT
1011
Jenna Kesonen/Laurinkylän koulu/sali
Ti klo 19.00 - 20.00, alkaa 11.01.
Tule tanssahtelemaan mukaansa tempaavien rytmien parissa. Kuntolattaritunnin pääpaino on latinalaistansseissa, mutta mukaan mahtuu myös muita
tanssilajeja; discoa, rokkia, ja kantria.
Koreografiat on luotu kappaleisiin sopiviksi. Tällä tunnilla hiki virtaa!
Kurssimaksu 77 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.01.
1012
LAVIS®
Susanna Auvinen/Laurinkylän koulu/sali
Ke klo 18.00 - 18.55, alkaa 12.01.
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.
Sitovaa ilmoittautuminen viim. 05.01.
PILATES
1013
Susanna Auvinen/Laurinkylän koulu
Ke klo 19.00 - 20.00, alkaa 12.01.
Kehonhuoltotunti, jossa hengitys rytmittää tarkasti, virtaavasti tehtäviä liikkeitä.
Keskivartalon syvät lihakset vahvistuvat
ja pinnallinen lihaksisto rentoutuu. Pila-
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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

teksen avulla kehonhallinta kohenee ja
tunnin harjoittelun jälkeen sinulla on kepeä, ryhdikäs olo.
Kurssimaksu 42 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.
URHEAT URHOT
1014
Eeva Sirkiä/Opisto/sali
To klo 18.40 - 19.40, alkaa 20.01.
Miten nivelesi voivat? Tunnetko olosi
kankeaksi? Urhot jatkavat jäykkyyden
selättämistä kohti uusia ulottuvuuksia
rennosti, mutta jämäkästi. Mukaan mahtuu!
Kurssimaksu 45 €/16,00 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.01.
KAHVAKUULA 1
1015
Nina Sirkka/Tervamäen koulun piha-alue
To klo 17.00 - 18.00, alkaa 13.01.
Tehokas lihasvoimaa, -kestävyyttä ja
kehonhallintaa kehittävä tunti kaikille.
Huom! Nämä tunnit pidetään aina ULKONA. Oma kuula ja säänmukainen varustus.
Kurssimaksu 52 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.
LIIKKUVUUTTA JA KEHONHALLINTAA
1016
Nina Sirkka/Laurinkylän koulu
To klo 18.15 - 19.15, alkaa 13.01.
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 42 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.01.
YHTEISTYÖSSÄ FYSIOTERAPIA
OIVAN KANSSA
SPINNINGAKATEMIA
1017
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva

Ma 17.30 - 18.30, alkaa 10.01.
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.
Kurssimaksu 132 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 03.01.
ÄIJÄJUMPPA
1018
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva
Ma klo 18.30 - 19.30, alkaa 10.01.
Liikuntaryhmä miehille ikään ja kokoon
katsomatta. Kuntosalityyppistä harjoittelua laitteilla ja ilman, alkulämmittelyineen ja loppuvenyttelyineen.
Kurssimaksu 96 €/16 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 03.01.

MUSIIKKI RYHMÄOPETUS
AIKUISET
LAULAEN ENERGIAA
1019
Marja Peura/Laurinkylän koulu
To klo 18.00 - 19.30, alkaa 13.01.
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.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUS
Musiikin yksilöopetuksen opiskelijapaikan varanneiden kanssa on sovittu
opetusaika. Myös pareittain tai pienryhmässä tapahtuva opetus on mahdollista.
Kysy vapaita aikoja opiston toimistosta,
puh. 040 734 9392.
Kevättyökausi on kestoltaan 12 opetusviikkoa.
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Yksilöopetuksen maksut syyskaudella 2022:
12 x 15 minuuttia = 113 €
12 x 30 minuuttia = 218 €
12 x 45 minuuttia = 331 €

Opiskelija hankkii opetusmateriaalin
itse opettajan ohjeiden mukaan.
PIANO, 5-KIELINEN KANTELE
1020
Anniina Rytkönen
Ti (alkaa 11.01.) Opisto
KITARA, POPJAZZ-LAULU
1021
Antti Korhonen
Ti (alkaa 11.01.) Laurinkylän koulu
Huom! Popjazz -laulussa alaikäraja
16 vuotta.
BASSO

1022
Matias Naskali
Ma - pe (alkaa 10.01.) Laurinkylän
koulu
RUMMUT

1023
Kari Hokkanen
Ke (alkaa 12.01.) Liepeentie/Teletalon
alakerta
HUILU, KANTELE
1024
Hanna-Maaria Naumanen
To (alkaa 13.01.) Opisto

12 LAULU, PIANO, KITARA
Ke (alkaa 12.01.) Opisto
Pe (alkaa 07.01.) Opisto

1025
Minja Niiranen

TEATTERI, DRAAMA
PELKKÄÄ DRAAMAA
1026
Sari Puttonen/Opisto/Sali
Ma klo 18.00 - 20.30, jatkuu 03.01.
Hirveät paineet ja kauhee pulssi (Ruotsalainen/Puttonen) ensi-ilta pe 11.03.2022
klo 19.00.
Lipunmyynti alkaa 14.02.2022.

TIETOTEKNIIKKA, ATK
TIETOKONEEN HYÖTYKÄYTTÄMINEN IKÄÄNTYNEILLE
1027
Helena Pihlajasaari/Opisto/sali
To klo 10.00 - 11.30, alkaa 13.01.
Tule harjoittelemaan tietokoneen käytön
perusteita. Tavoitteena on oppia käyttämään netissä olevia palveluja opiskelijoiden tarpeita huomioiden. Opetellaan
myös eniten käytetyt toiminnot tekstinkäsittelyohjelmista. Oma tietokone tai
tabletti mukaan.
Kurssimaksu 30 €/opintoseteli/20 t
= 10 kertaa. Sitova ilmoittautuminen
viim. 07.01.

Minä kuulun Laukaaseen – vapaata sivistystyötä yhdessä tehden
on elokuussa 2021 alkanut Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laukaan kansalaisopiston
kanssa.
Hankkeen tavoitteena on tehdä opistoja ja niiden toimintoja sekä ihmisiä
tutummaksi ja täten madaltaa kynnystä lähestyä opistoja. Ajatuksena on
myös saada ihmisten ääni kuuluviin, yli välimatkojen ja ympäri kuntaa.
Yhtenä käytännön keinona hanke tuottaa podcasteja eli äänitallenteita
nettiin kuunneltavaksi. Ne ovat molempien opistojen ideoimia ja toteuttamia haastatteluja ja tuokiokuvia opistotoiminnasta tai siihen liittyen. Samalla kehitetään
ja tiivistetään opistojen välistä yhteistyötä.
Yhteistyön avuksi ja työkaluksi hanke on alkanut kokoamaan ns. Opistokummit -ryhmää,
vapaaehtoisista koostuvaa vertaisasiantuntija-joukkoa, jotka auttavat ideoinnissa, hiljaisen tiedon etsinnässä ja tulevaisuuden visioinnissa. Hanketta hallinnoi Laukaan kansalaisopisto ja koordinoi Liepeen opisto.

HOXHOX! Kiinnostaisiko sinua opistokummitoiminta? Tule mukaan!
Siitä ja hankkeesta lisää puh: 045 – 783 208 75/ Minja tai minja@lievestuorela.fi
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KURSSIT LAPSILLE JA NUORILLE
KÄDENTAIDOT, KUVATAIDE
KUVATAIDERYHMÄ VÄRILÄISKÄ
1028
Piia Kovanen/Opisto/alakerta
Ti klo 15.00 - 16.15, alkaa 18.01.
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. 11.01.
KUVATAIDERYHMÄ VÄRIYMPYRÄ
1029
Piia Kovanen/Opisto/alakerta
Ti klo 16.30 - 17.25, alkaa 18.01.
Kuvataideryhmä 6-8-vuotiaille taiteen
harrastajille. Tutustutaan kuvataiteeseen
käyttäen monipuolisesti eri työtapoja ja
materiaaleja.
Kurssimaksu 30 €/12,22 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 11.01.
KUVATAIDERYHMÄ VÄRISÄVYT
1030
Piia Kovanen/Opisto/alakerta
To klo 15.00 - 16.15, alkaa 20.01.
Kuvataideryhmä yläkouluikäisille. Syvennämme kuvataiteen eri tekniikoiden
osaamista. Tavoitteena järjestää taidenäyttely kauden päätteeksi.
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.01.
LENNOKKIKERHO
1031
Risto Montonen/Opisto/kahvio
Ma klo 16.30 - 18.00, alkaa 10.01.
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. 03.01.

LASTENTEATTERI, IMPROVISAATIO, TANSSI-ILMAISU
HEPULI 1 lk - 3 lk
1032
Sari Puttonen/Opisto/sali
Ma klo 15.00 - 16.00, alkaa 17.01.
Hepuli on lastenteatteria: teatterileikkejä, erilaisia improvisaatioharjoitteita,
tekstiharjoituksia. Tutustutaan myös puvustukseen ja maskeerauksen ihmeelliseen maailmaan. Tule mukaan teatteriin!
Kurssimaksu 35 €/13,33 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 10.01.
NAPPULAT TANSSI-ILMAISU 1033
Sari Puttonen, Susanna Lunkka/
Opisto/sali
n. 4-6-vuotiaille.
Ke klo 17.00 - 17.45 alkaa 12.01.
Oma 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. 05.01.
NAPPULAT TANSSI-ILMAISU 1034
Sari Puttonen, Susanna Lunkka/
Opisto/sali
n. 6-8-vuotiaille
Ke klo 17.50 - 18.35 alkaa 12.01.
Oma keho ja ilmaisu: kuinka se onkin
tanssia?! Luovaa tanssia ja tanssi-ilmaisua omien oivallusten kautta. Pieniä koreografioita, tanssi-improvisaatioita.
Kurssimaksu 38 €/ 11 t = 11 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.
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LIIKUNTA, TANSSI
RIEHUTUNTI
1035
Sari Puttonen, Piia Kovanen/
Laurinkylän koulu/sali
Ma klo 16.30 - 17.30, alkaa 10.01.
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. 03.01.
DANCE AND SHAKE
1036
Jenna Kesonen/Laurinkylän koulu
10-15-vuotiaille
Ti klo 17.45 - 18.45, alkaa 12.01.
Alkulämmittelyn jälkeen (pelejä, yhteistä
ryhmäliikuntaa jne.) tutustutaan eri tanssityyleihin aina sambasta hiphoppiin ja
discosta showtanssiin. Jokaisella tunnilla luodaan oma, tunnin teeman mukainen koreografia, joten liikunnan ilon
lisäksi luovuus ja innovatiivisuus pääsevät esille. Tule aloittamaan uusi harrastus!
Kurssimaksu 48 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.01.

MUSIIKKI
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MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Toiminnan
tarkoituksenaon tukea lapsen kehitystä
kokonaisvaltaisesti ja herättää lapsessa
kiinnostus musiikkia kohtaan. Tule mukaan Muskariin!
Muskarin kevättyökausi alkaa to
20.01.2022. Kaikkiin lasten muskariryhmiin ilmoittaudutaan viim. pe
13.01.2022. Kysy lisää toimistosta,
puh. 040 734 9392.

PIANOMUSKARI 5-9-vuotiaat 1037
Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 14.45 - 15.30
Pianomuskariryhmässä tutustumme pianonsoittoon muskarin työtapoja käyttäen; leikkien, liikkuen, laulaen ja soittaen.
Opettelemme soittamaan pianolla värinuottien avulla helppoja, tuttuja kappaleita ja tutustumme nuotinluvun alkeisiin.
Pianomuskari tukee myös varsinaisiin
soitinopintoihin siirtymistä myöhemmin.
Pianomuskariin voit osallistua kätevästi
vaikkapa koululaisten iltapäiväkerhosta.
Kurssimaksu 47 €/ 12 t = 12 kertaa.
PERHEMUSKARI MURUSET
(0-3-vuotiaat)
1038
Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
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)
1039
Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 16.30 - 17.15
Ryhmissä lauletaan, leikitään, liikutaan,
ja soitetaan yhdessä. 3-4-vuotiaat osallistuvat tunneille itsenäisesti ilman vanhempia.
Kurssimaksu 47 €/12 t = 12 kertaa.
SOITTORYHMÄ 5-8-vuotiaat 1040
Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 17.30 - 18.15
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.

LYHYTKURSSIT
MUSIIKKI
HASSUNHAUSKA SOITINPAJA
L1001
Hanna-Maaria Naumanen/
Opisto/alakerta
To 13.01. klo 17.00 - 19.00
Tule askartelemaan itse rytmisoittimia
kierrätysmateriaaleista yhdessä vanhemman, isovanhemman tai vaikkapa
kummin kanssa! Soitinpaja on tarkoitettu n. 3-9-vuotiaille lapsille. Illan aikana askartelemme aikuisen avustuksella
purkkirummun ja rumpukapulat, sekä
purkkihelistimen tai leikkimikrofonin
kierrätysmateriaaleista. Halutessasi voit
tuoda mukanasi rumpua varten pyöreän
muovipurkin tai ämpärin (halkaisija noin
17-20 cm), sekä purkkihelistintä varten
korkillisen pienemmän muovipurkin.
Illan päätteeksi pääset vielä testaamaan
ja soittamaan uusia soittimiasi Hannamuskariopen kanssa musisoiden.
Kurssimaksu 5 €/osallistujapari/2,33
t = 1 kerta. Sitova ilmoittautuminen
viim. 07.01.
YHDEN PÄIVÄN BÄNDILEIRI L1002
Kari Hokkanen, Matias Naskali/Laurinkylän koulun musiikinluokka
La 12.03. klo 10.00 – 14.15
Nyt vihdoin, jo pitkään pyydetty, yhden
päivän bändileiri Matiaksen ja Karin
opettamana. Jonkin verran soittokokemusta vaaditaan, lisätietoa opettajilta.
Kurssimaksu 35 €/5 t = 1 kerta. Sitova
ilmoittautuminen viim. 07.03.

KOTITALOUS
LIEVESTUOREEN KARJALAISET:
KARJALANPIIRAKKAILTA
L1003
Lievestuoreen Karjalaiset/
Lvt:n kirkko

To 10.03. klo 18.00 - 20.30.
Tule leipomaan aitoja karjanpiirakoita!
Kurssi järjestetään yhteistyössä seurakunnan, kansalaisopiston ja Lvt:n Karjalaisten kesken. Kurssimaksua ei ole,
mutta ruoka-aineista peritään pieni maksu.
Ei kurssimaksua/3,33 t = 1 kerta. Sitova ilmoittautuminen viim. 07.03.
TÄYTEKAKKU
L1004
Sirpa Bågman/Lvt:n kirkon keittiö ja
opiston alakerta
Ma-ti klo 18.00 – 21.00, 04.-05.04.
Tule leipomaan herkullinen täytekakku!
Kurssilla käydään läpi kakkupohjan valmistus, täyttäminen ja koristelu.
Kurssimaksu 22€/7,32 t = 2 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 28.3.
VOILEIPÄKAKKU
L1005
Sirpa Bågman/Lvt:n kirkon keittiö ja
opiston alakerta
Ma-ti klo 18.00 – 21.00, 11.-12.04.
Tule leipomaan herkullinen voileipäkakku! Kurssilla käydään läpi voileipäkakkuleivän leipominen, täyttäminen ja koristelu.
Kurssimaksu 22€/7,32 t = 2 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.04.

KÄDENTAIDOT,
KUVATAIDE, TAIDE
KESTOLAPPU JA/TAI PESUSIENI
VIRKATEN
L1006
Minja Niiranen/Opisto/alakerta
Ti 18.01. klo 17.00 – 19.00
Lahjaksi tai omaksi ympäristöystävällinen vaihtoehto! Työpajassa esitellään ja
toteutetaan pari eri ohjetta kestopuhdistuslappujen virkkaamiseen. Lisäksi on
mahdollisuus ottaa haltuun japanilaisen
Tawashi-pesusienen ohje. Kaikki työt
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ovat helpohkoja ja sopivat myös aloitteleville virkkaajille. Materiaaleina puuvilla-, hamppu- ja bambulangat. Lankoja
voi myös ostaa opettajalta tai tuoda itse.
Oma virkkuukoukku(t) toivotaan kyytiin
(koot 3,5-6). Valitaan koukun koko langan mukaan.
Kurssimaksu 10 €/2,66 t = 1 kerta.
Sitova ilmoittautuminen viim. 14.01.

LIIKUNTA
KAHVAKUULAN LYHYTKURSSI
ULKONA – KESÄÄ KOHTI!
L1007
Opettaja ilm. myöhemmin/
Opiston piha-alue
Ke 17.30 - 18.30, alkaa 11.05.
Kuulailulla kesää kohti. Ota oma kuula/
kuulat mukaan. Min. 10 hlöä.
Kurssimaksu 25 €/6,67 t = 5 kertaa.
Kertamaksu 6 €. Sitova ilmoittautuminen viim. 04.05.

LAULU, TEATTERI, TANSSI
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KALLIGRAFIA
L1008
Minna Koivuniemi/Opisto/alakerta
La 23.04. klo 10.00 - 15.00, Su 24.04.
klo 10.00 - 14.00
Haluatko tietää enemmän tekstauksesta ja kenties opetella jonkin uuden kirjoitusmallin? Tutustutaan välineisiin,
kynänvetoihin, muotoihin ja kirjaimiin;
mikä vaikutus käsialan rytmillä on kirjoittamiseen. Harjoitusten avulla pyritään
saamaan käsi varmemmaksi ja vapaammaksi. Testaillaan Italicin, puoliunsiaalin
ja modernin kalligrafian muotoja. Tarvittavat välineet (opiskelijan omat): 2 lyijykynää, viivain 30 cm, joko kalligrafiatussit
tai Parallel Pen teräkynä + mustesäiliö,
sivellinkynä, paperia, värikynät. Muu
kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssimaksu 40 €/ 10,33 t = 2 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 14.04.

IMPROVISAATIO
L1009
Sari Puttonen/Opisto/sali
Su 15.05. ja 22.05. klo 15.00 - 17.00
Improtyöpaja kahtena peräkkäisenä
sunnuntaina. Tule kokeilemaan tätä riemastuttavaa lajia, jonka myötä löydät
taatusti uusia puolia itsestäsi ja muista. Järjestetään yhdessä VAU!-teatterin
kanssa.
Kurssimaksu 5 €/4,66 t = 2 krt, sisältää kahvit. Sitova ilmoittautuminen
viim. 09.05.
IMPROLAULU
L1010
Minja Niiranen, Sari Puttonen/
Opisto/sali
Su 24.04. 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 15 €/4,66 = 1 kerta.
Sitova ilmoittautuminen viim. 19.04.

VALOKUVAUS
DIGI- JA LUONTOKUVAUKSEN
PERUSTEET
L1011
Keijo Penttinen/Opisto/alakerta
To 10.03. klo 18.00 – 20.30, la 12.03.
klo 10.00 – 13.30 ja to 17.03. klo 18.00
– 20.30
Digi- ja luontokuvauksen peruskurssi kuvauksesta kiinnostuneille ja jo vähän kuvanneille.
Kurssimaksu 40 €/10,33 t = 3 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 03.03.
¨
TALLENNA TARINASI TALTEEN		
L1012
Senja Niiranen/Opisto/Sali
To 17. ja 24.02. klo 10.00 – 12.00
Tarinat ovat tärkeä osa omaa perintöämme. Tallenna omat tai läheistesi kertomukset jälkipolville omalla puhelimellasi

tai tabletillasi. Laitteesi tallenninta voit
käyttää myös äänitervehdysten lähettämiseen. Kurssilla otetaan oman laitteen
tekniikkaa haltuun.
Kurssimaksu 20 €/5,33 t = 2 kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 10.02.
Opisto järjestää kursseja myös kysynnän
mukaan. Jos sinulla on kurssi-idea, ota
yhteyttä opistolle. Puh. 040 734 9392.

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

Muista aina ennakkoilmoittautua kursseille!
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Eeva Sirkiä
Fysioterapeutti
Puh. 040 522 1063
Liepeentie 7,
41400 Lievestuore

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
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JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

Terveyttä ja hyvää oloa
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www.fysioterapiaoiva.fi

TERVETULOA
TERVETULOAHYVINVOINTIKESKUKSEEMME!
HYVINVOINTIKESKUKSEEMME!
Palvelemme sinua
yli 30 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.Lisätietoa palveluistamme saat tulemalla
HANKASALMI klo 9-13

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

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!

