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Lievestuoreen Setlementti ry:n hallitus kiittää yhteistyöstä kaikkia
niitä yrityksiä ja toimijoita, jotka ilmoittivat lehdessämme.

Tämän lehden sisällöstä vastaa Lievestuoreen Setlementti ry.
Lehden sisällön on tuottanut Setlementin henkilökunta.

-Varaamme oikeuden muutoksiin.

Seuraa ilmoituksiamme kotisivuillamme, lehdissä ja ilmoitustauluilla.

Lehden on painanut PieksänPrint Oy.
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LIEVESTUOREEN KANSALAIS-
OPISTO

Kansalaisopiston rehtori
Mika-Olli Anttila
opisto@lievestuorela.fi
puh. +358 40 734 9392
        +358 50 465 6878

LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI RY
 Toiminnanjohtaja 

Sari Puttonen 
sari@lievestuorela.fi 
puh. +358 40 581 8392 

  
 
 
 

Toimisto
Tuula Niemilä
opisto@lievestuorela.fi
puh. +358 40 734 9392

Lievestuoreen kansalaisopistossa jär-
jestettiin vuonna 2017 noin 1800 
tuntia opetusta. Opiskelijamäärä vii-
me vuonna oli yhteensä 897 henki-
löä (brutto). Luku jakaantui niin, että 
kevättyökaudella brutto-opiskelija-
määrä oli 476 henkilöä ja syystyö-
kaudella 421. Netto-opiskelijamäärä 
kevättyökaudella oli 331 opiskelijaa, 
joista 241 oli naisia ja 90 miehiä. 
Syystyökaudella netto-opiskelijamää-
rä oli 374, josta 244 oli naisia ja 130 
miehiä.
Opiskelijoita osallistuu normaalin 
kurssitoiminnan lisäksi seminaarei-
hin ja luennoille, sekä yhden illan 
koulutustilaisuuksiin.

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita opis-
tossamme oli kalenterivuonna 2017 
26 henkilöä.
Tuntiopettajien nimet löydät ope-
tusohjelmasta kurssikohtaisesti: ota 
yhteyttä opiston toimistoon kaikessa 
opettajiin liittyvässä asioinnissa.

TIETOTURVA
25.05.2018 astui voimaan uusi EU:n 
tietosuoja-asetus (GDPR) koskien hen-
kilön tietoturvaa. Jokainen nimilista 
ja -luettelo yhteys- tms. henkilöön 
yhdistettävine tietoineen on uuden 
asetuksen mukaisesti rekisteriluet-
telo, joista on tarkat määräykset. Eri 
tahot olivat hieman hämmentyneitä 
kaikista sen kaikista vaikutuksista, 
mutta eiköhän tilanne ala olla pikku 
hiljaa jo rauhoittunut. Henkilökohtai-
sia lupia tullaan jatkossa kysymään 
toiminnassa entistä enemmän: älkää 
siis syystyökauden alussa kummas-
telko, mikäli opettajat kysyvät teiltä 
`omituisia´ kysymyksiä. Kaikki ne liit-
tyvät siihen, että lakia noudatetaan. 
Toivomme kovasti, että asiat rullaa-
vat kitkatta puolin ja toisin, kuten 
tähänkin asti. 

Opisto- ja setlementtitoiminnan yhte-
ydessä keräämme henkilöistä (opis-
kelijoista tai asiakkaista) ainoas-
taan välttämättömät tiedot. Tietojen 
keruu on puolestaan lakisääteistä 
esim. meitä rahoittavia tahoja varten 
(OPH, OKM, Laukaan kunta, STEA, 
ELY-keskus jne.). Henkilöistä kerätty-

Hanketoiminta, käden-
taidot, JOPO-ohjaaja
Piia Kovanen
piia@lievestuorela.fi
puh. +358 40 734 9392

Jälkkäri/Leikkikoulu
Susanna Lunkka
lapset@lievestuorela.fi
puh. +358 40 727 5035
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jä tietoja taas säilytetään siksi, että 
eri lait säätävät erilaisia säilytysaiko-
ja: nämä ajat vaihtelevat huomatta-
vasti parista vuodesta aina pysyvään 
säilytykseen asti. Henkilöön liittyviä 
tietoja ei koskaan luovuteta kolman-
nelle osapuolelle ilman asianosaisen 
suostumusta. Ja jokaisella opiston 
opiskelijalla/setlementin toiminnassa 
mukana olevalla on oikeus halutes-
saan saada nähtäville kaikki häntä 
koskevat tieto, mikä meillä hänestä 
on.  Lievestuoreen Setlementti ry:n 
rekisteriselosteet ovat pyydettäessä 
nähtävissä opiston toimistossa. 

KEHITTÄMINEN
Kansalaisopisto haluaa olla ajan her-
molla kurssitarjonnan suhteen. Otam-
me mielellämme toiveita vastaan ja 
niitä toteutetaan olemassa olevien 
resurssien (aika, paikka, tilat, opetta-
jat, kustannukset) puitteissa mahdol-
lisimman hyvin. 
 
OPISKELU
Kurssitarjontaa on suunniteltu kaikil-
le ja kaiken ikäisille, toivottavasti löy-
sit jotakin Sinulle sopivaa. Tervetuloa 
opiskelemaan Lievestuoreen omaan 
opistoon!

SYYSTYÖKAUSI 2018:
Syystyökausi alkaa maanantaina
03.09.2018
Kunkin opintoryhmän kohdalla on 
tieto sen alkamisesta ja viimeisestä 
ilmoittautumispäivästä. Kansalaisopis-
ton oppitunnin pituus on 45 min.
Kurssimaksu muodostuu tuntimäärän 
ja opetuskustannusten perusteella.
Opistossa on syysloma viikolla 42.

ILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautumisaika kaikil-
le kursseille alkaa ma 06.08. klo 
10.00. 

Ennakkoilmoittautuminen muuttuu 
sitovaksi viikkoa ennen ko. kurs-
sin alkua, jolloin opiskelijalle lähete-
tään lasku. Maksutavasta riippumat-
ta 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

Lomakkeella, sähköpostilla, teks-
ti- tai ääniviestillä voit ilmoittautua 
mihin klo-aikaan tahansa viikonpäi-
västä tai loma-ajasta riippumatta. 
Kaikki ilmoittautumiset käsitellään 
heti seuraavana toimiston työpäivä-
nä.

Toimisto on avoinna ajalla
ma 03.09. –  pe 28.09.2018 
ma klo 9-18
ti- ke- to klo 9-15
pe klo 9-13

Muuna aikana syystyökaudella toi-
misto on auki
ma – pe klo 09.00 – 15.00

Kansalaisopistolla on syysloma 
viikolla 42. Tuona aikana voit olla 
yhteydessä/ilmoittautua kursseil-
le sähköpostitse opisto@lieves-
tuorela.fi. Pääsääntöisesti kaikki 
opintoryhmät ovat tuolloin tauol-
la. Asia kannattaa kuitenkin var- 
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mistaa ryhmäkohtaisesti opetta-
jan kanssa.

Ennakkoon ilmoittautuminen on 
tärkeää! Mikään ryhmä ei ala vajaa-
na, ryhmäkoko vaihtelee 7 – 10 opis-
kelijan välillä opetusryhmästä riip-
puen. Mahdollisista muutoksista/
kurssin peruuntumisesta lähete-
tään ilmoittautuneille tekstiviesti. 
Kurssin alkamisesta EI ilmoiteta erik-
seen, vaan kurssi alkaa aina opetus-
ohjelman mukaisesti.

HUOMIOI:
Ilmoittautumalla sitoudut maksa-
maan kurssimaksun! Ilmoittautu-
minen on aina sitova, ja kurssimak-
sut laskutetaan sen perusteella.

Lasku/maksuyhteystiedot lähete-
tään opiskelijalle tekstiviestillä 
tai sähköpostilla. Halutessasi saat 
myös paperilaskun. Keskeyttämi-
nen tai peruminen kesken kurssin 
ei vapauta opiskelijaa kurssimak-
susta.

KURSSIMAKSUT
Opetusohjelmassa on mainittu kurs-
sihinta kunkin kurssin kohdalla. Kun
kurssille on ilmoittautunut vähintään
minimiryhmäkoon verran (7–10 opis-
kelijaa), saat maksuyhteystiedot sovi-
tulla tavalla. Maksa syystyökauden 
kurssimaksu ennen ensimmäistä 
opintokertaa. Vain muualla kuin opis-
tolla kokoontuvissa ryhmissä voidaan 
sopia opettajalle maksamisesta (tasa-
raha).
Useimpiin ryhmiin on mahdollista 
osallistua myös maksamalla kerta-
maksu (6,-) suoraan opettajalle. Ker-
tamaksukäytäntö on voimassa silloin, 
kun ryhmän minimikoko on toteu-
tunut. Kertamaksukäytäntö ei koske 
musiikin yksityisopetusta. Kuntonyrk-
keilyssä ja puutöissä kertamaksu on 
9 €.

Maksumuistutuksesta perimme 7,- 
toimistokuluina.
Peruuttamattomasta poisjäännis-
tä laskutetaan täysi kurssihinta.
Lievestuoreen Setlementti ry:n 
hallituksen päätöksellä maksamat-
tomat laskut siirtyvät automaatti-
sesti Trust perintätoimistolle.

OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN
Ennakkoilmoittautuminen muuttuu 
aina sitovaksi viikkoa ennen kurssin 
alkua. Pelkkä kurssilta poisjäämi-
nen ei ole peruutus.
Jos opisto peruuttaa kurssin, makset-
tu kurssimaksu palautetaan tai hyvi-
tetään toisen kurssin hinnasta.
Kun kurssi on alkanut, kurssi-
maksua ei palauteta.

OPETUSKERRAN PERUUTUS
Noudatamme kansalaisopistois-
sa käytettävää yleisen käytän-
nön periaatetta:
Viikoittaisen opintoryhmän opetuk-
sen peruuntuminen esim. opetta-
jan sairastumisen, tilavarauksien 
peruuntumisen jne. vuoksi kerran 
työkauden aikana ei lisää opetus-
kertojen määrää, eikä aiheuta opis-
tolle korvausvelvollisuutta.
Jos peruutuksia tulee enemmän, 
korvauskerrat/sijainen järjeste-
tään.
Opetuksen peruuntumisesta ilmoi-
tetaan opiskelijoille tekstiviestitse 
sekä kansalaisopiston facebook-
sivujen kautta.

ALENNUKSET MUSIIKIN YKSITYIS-
OPETUKSESSA
Saman perheen toinen ja seuraavat
sisarukset saavat 20 % alennuksen 
musiikin yksityisopetuksessa. 
Perhemuskarissa toiselle ja seu-
raaville samassa ryhmässä oleville 
sisaruksille 18,- alennus.
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OPISKELIJA- JA PERHEKOHTAI-
NEN ALENNUS
Opiskelijan tai perheen joka nel-
jännestä syystyökauden 2018 
kurssista 25 % alennus.
Yksityisopetus ja erikseen määritellyt
lyhytkurssit eivät kerrytä alennusoike-
utta. Huomaa myös muutamat kurs-
sikohtaiset alennukset.

OPINTOSETELIALENNUS
TYÖTÖN tai SENIORI (63+) tai ELÄKE-
LÄINEN voi saada Opetusministeriön
rahoittaman opintosetelin (1kpl/hlö/
vuosi). Kysy lisää toimistosta.

MATERIAALIT
Opiskelija kustantaa itse kurssimate-
riaalit. Tietoja hankinnoista ja kurs- 
silla tarvittavista välineistä ja materi-
aaleista saat ilmoittautumisen yhtey-
dessä ja opettajalta.

TODISTUKSET
Säännöllisestä opiskelusta voit saada 
virallisen todistuksen. Sen hinta on 5,-.

VAKUUTUKSET
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. 
Huolehdi, että vakuutuksesi ovat 
kunnossa.

TIEDOTUS
Seuraa kotisivuamme
www.lievestuorela.fi, opistopalstaa 
Laukaa- Konnevesi- lehdessä ja www.
lievestuore.fi –sivustoa. Lievestuo-
reen kansalaisopiston Facebookissa 
tietomme päivittyvät ahkerasti. 
Instagramissa opisto löytyy nimellä 
liepeenopisto.

KURSSITOIVEET
Opiston henkilökunta, tuntiopettajat 
ja setlementin hallitus ottavat mie-
lellään vastaan palautetta ja kurs-
siehdotuksia. Näin voit vaikuttaa 
opetusohjelmamme tarjontaan ja 
sisältöön.

MAKSUVÄLINEET
Kansalaisopiston kursseille käy-
vät maksuvälineenä:
Smartum Oy:n Liikuntaseteli, Kulttuu-
riseteli RJ- Kuntoiluseteli Oy:n Tyky 
-Kuntoseteli, Laukaan liikunta- ja kult-
tuuriseteli, Sporttipassi sekä ePassi.
Kysy seteleitä työnantajaltasi.

Opiston väki toivottaa Sinut tervetul-
leeksi opistomme opiskelijaksi! Ope-
tusohjelmasta löytyy jälleen vähän 
jotain uutta. 

TAPAHTUMAT JA LUENNOT

KOTISEUTUJUHLA 
Su 26.08. klo 10.00 alkaen Lie-
vestuoreen kirkossa. Jumalan-
palvelus klo 10.00, ruokailu klo 
11.30 ja pääjuhla klo 13.00. 
Järjestää Lyhde -yhdistykset.

Ti 28.08. klo 18.00 Kotalau-
luilta Saarilammen kodalla. 
Musiikinopettaja Minja Niira-
nen laulattaa. Kahvit tarjotaan 
talon puolesta, omat makkarat 
mukaan!

SYYSTORI ja OPISTON ILMOIT-
TAUTUMISPISTE 
La 01.09. klo 10.00–14.00 toril-
la.

KUN KULTTUURIT KOHTAAVAT
– 3 illan luentosarja sanoin, 
kuvin ja videoin
Risto Montonen: repun kanssa 
maailmalla

6

 

 

6

 

 



8

•  MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT

T:mi MOOTTORISAHA, MOPEDI- 
JA 

PIENKONEHUOLTO

Vesa Kirri
Puh. 040 7743 061
Rokkakankaantie 12 B
Laukaa

MYYNTI, HUOLTO, VARAOSAT

T:mi MOOTTORISAHA, MOPEDI- 
JA PIENKONEHUOLTO

VESA KIRRI
✆ 040 774 3061

Rokkakankaantie 12 B
Laukaa

Hoiva- ,asumis- ja ateriapalveluja      
yli 50 vuotta.  

Männiköntie 16, 41400 Lievestuore 
www.palvelutalomannikko.fi 

Hoitajat  010 861 405 
Keittiö  014 861 407 
Projektit  040 769 66 38 
Toiminnanjohtaja 040 580 36 14 

Sisä-Suomen Notariaatti,
LKV Tarja Kärki

Sisä-Suomen Notariaatti,
LKV Tarja Kärki

Sisä-Suomen Notariaatti,
LKV Tarja Kärki

Myös kotikäynnit

✆ 040 583 4857
tarja.karki@ssnotariaatti.fi

www.ssnotariaatti.fi

Ke 24.10. klo 18.30-20.00 Nami-
bia – Sambia
Ke 31.10. klo 18.30-20.00 Rans-
kan Guayana- Surinam

Sari Jatta: maassa maan tavalla 
Ke 07.11. klo 18.30-20.00 Gam-
bia

Pe 26.10.2017 klo 19.00 THÖ 
SÄÄLITTÄVÄT – improshow 
OpistoStagella.
Lippuvaraukset opiston toimistos-
ta, puh. 040 734 9392.

LIISAN TARINAT – kulttuurikuu-
kausi
Marraskuu on jälleen kulttuurilla 
kuorrutettu. 

LÖYTYNEET LAULUT -LASTEN-
KONSERTTI 
La 17.11.2018 klo 15.00 opis-
ton salissa.  Liput 3 € (alle 
1-vuotiaat ilmaiseksi).  

MUSKARILAISTEN JOULUJUHLA
to 29.11. 2018 klo 17.00 opis-
ton salissa.

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 
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KURSSIT KAIKENIKÄISILLE

KIRJALLISUUS, KESKUSTELU
JA MATKAILU

tunnet tarvetta kielitaidon ylläpitämiseen 
tai muistin virkistämiseksi.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 10.09.

ENGLANTI COMMUNICATION 
SKILLS  1802004

Ronald Ferland/Paja/Opisto

Ma klo 18.15-19.45, alkaa 17.09.
Kurssi sinulle, joka haluat kehittää kuun-
telu- ja puhetaitojasi. Harjoitellaan small 
talkia ja laajennetaan sanavarastoa. Ker-
rataan kielioppia ja rakenteita puhehar-
joitusten yhteydessä.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 10.09.

ENGLANTI ALKEET 1802005
Pirjo Skantz/Kahvio/Opisto

Ti klo 17.00-18.30, alkaa 11.09.
Ryhmä vasta-alkajille ja jo vähän osaa-
ville. Oppikirjoina Everyday English Star-
ter ja Everyday English 1.
Kurssimaksu 40 €/20 t = 10 krt. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 04.09.

ESPANJA ALKEET/JATKO
 1802006     

Simo Lönnblad/Kahvio/Opisto

To klo 17.00-18.30, alkaa 13.09.
Yhdistetty alkeis-/jatkoryhmä. Tieduste-
le lisää opiston toimistosta. 
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 06.09.

HUOM. PAIKKA!
VENÄJÄÄ VASTA-ALKAJILLE  
 1802007
 (tavoitteena taitotaso A1)    

Tarja Leppäaho/Satavuon koulu   

To klo 18.00 – 19.30, alkaa 15.11.
Kurssi auttaa ylittämään venäjän opiske-
lun alkukynnyksen ja innostaa opintojen 
jatkamiseen. Opit lukemaan venäjää ja 
ennen kaikkea osallistumaan rennos-

KOOPEE- PIIRI: KOVAKANTISIA
JA POKKAREITA 1802001
Kati Mutalahti/Kädentaitoluokka/Opisto

To klo 13.00-14.30 kuukauden toinen
torstai: 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.
Kirjakeskusteluja. - Uusia kirjoja, vanho-
ja kirjoja, ohuita ja paksuja, pehmyt- ja 
kovakantisia… Tule mukaan jakamaan 
lukukokemuksia ja vaihtamaan ajatuksia 
mukavasti rupatellen. Tai tule vain kuu-
lolle. Mikä kirja tempaisi mukaansa, jäikö 
joku lojumaan pöydän kulmalle? Mitä et 
lukisi mistään hinnasta? Minkä kirjan pa-
riin palaat yhä uudelleen ja uudelleen?
Kurssimaksu 23 €/8 t = 4 kertaa. Sito-
va ilmoittautuminen viim. 06.09.

CAFE LOS MUMMOS 1802002
Arja Otsala, Sirkka Manninen/Kahvio/

Opisto

Ke klo 11.45-13.30, joka toinen keski-
viikko 05.09. alkaen
Keskustelu- ja harrastuspiiri mummoille 
ja mummonmielisille naisille päivän piris-
teeksi. Kädentaitoja ja käytännön juttuja, 
lauluja, aivojumppaa. Kevyempää rupat-
telua tai vakavampaa keskustelua osal-
listujien toiveiden mukaan. Mummoissa 
on kipinää!
Opintoseteli +2 € (tai 32 €)/14 t = 7 
kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 
05.09.

KIELET

ENGLANNIN KERTAUS  1802003
Ronald Ferland/Retro/Opisto

Ma klo 16.30-18.00, alkaa 17.09.
Englannin kielen perusteiden opiske-
lua ja kertausta keskustelemalla ja esi-
merkein. Tämä ryhmä sopii sinulle, joka   
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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 

Ajanvaraukset arkisin  
klo 8.00-12.00 

Puh 045 8950550  

 

Liepeentie 7 B 12, Lievestuore
www.tasantili.fi

puh. 045 8835726

  

NOUDETAAN / OSTETAAN 
RAUTAROMUT JA ROMUAUTOT 

-sekä muut koneet ja laitteet 
-rekisteristä poistot 
-romutustodistukset 

Ympäristökeskuksen hyväksymä yritys 
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ti erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin sekä 
kuuntelijana että puhujana. Kurssin käy-
tyäsi voit reilusti myöntää: ”Kyllä, osaan 
vähän venäjää.” Oppimateriaali on erityi-
sen sopiva nuorille, mutta yläikärajaa ei 
ole.
Oppikirja: Erja Loukkojärvi-El Kamel, 
Marja Mononen-Aaltonen, Ateljee1
Kurssimaksu 25 €/10 t = 5 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 8.11.

KÄDENTAIDOT – TEKNINEN

PUUTYÖ 1802008
Arvo Leminen/Tervamäen koulu/tekn.

Ma klo 18.00 -20.30, alkaa 17.09.
Sopii sekä vasta-alkajille että pitempään 
harrastaneille. Piirissä voit itse valita työt, 
joita haluat tehdä. Myös yhteisiä teemo-
ja voidaan valita.
Kurssimaksu 53 €/33 t = 11 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 10.09.

LIIKUNTA, TERVEYS,
HYVÄ OLO

MUISTA liikuntaryhmien kertamaksu 
6 €. Maksu suoraan opettajalle tunnin 
alkaessa!
Hyödynnä setelit maksuvälineenä:  
Smartum Oy:n Liikuntaseteli, Kulttuu-
riseteli RJ- Kuntoiluseteli OY:n Tyky–
kuntoseteli, Laukaan liikunta- ja kult-
tuuriseteli, ePassi ja Sporttipassi.

PERHEPARKOUR 1802009
Hannu Rouvinen/Tervamäen koulun 

piha-alue

Ma klo 18.00 – 19.00, alkaa 27.08.
Toiminnallista, hauskaa yhdessä oloa 
koko perheen kesken. Akrobatiaa, ke-
honhallintaa, motorisia taitoja. Kevyet, 
keliin sopivat ulkovaatteet, ja napakat 
kengät (lenkkarit).
Kurssimaksu 35 €/perhe/6.67 t= 5 
kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 
20.08. 

KAHVAKUULA 2 1802010
 Kari Laitinen/Tervamäen koulu
Su klo 16.00 – 17.00, alkaa 16.09.
Tehokas lihasvoimaa, -kestävyyttä ja ke-
honhallintaa kehittävä tunti sekä naisille  
että miehille ja liikuntaa aloitteleville.
Kurssimaksu 44 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 09.09.

KEVYT MATTOJUMPPA 1802011
Sari Puttonen /Sali/Opisto

Ma klo 13.00-13.45, alkaa 17.09.
Rauhallista liikuntaa, venyttelyä jne. osal-
listujien toiveet huomioiden. Selkeitä ja 
tehokkaita perusliikkeitä, välineet tuovat 
tehoa ja vaihtelua.
Kurssimaksu 34 €/opintoseteli + 4 
€/12 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautu-
minen viim. 10.09.

KUNTONYRKKEILY I  1802012
Matti Nurmela/Laurinkylän koulu

Ma klo 17.30 – 19.00. alkaa 17.09.
Vasta-alkajille. Kurssi soveltuu naisille, 
miehille ja nuorille alkaen n. 13 v. Moni-
puolisia nyrkkeilyharjoituksia pistehans-
koihin, lihaskuntoharjoituksia. Tavoittee-
na kehonhallinnan, motoriikan ja kunnon 
kohotus. Aiempaa nyrkkeilyosaamista ei 
tarvitse. Max. 12/hlöä. 
Kurssimaksu 65 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 10.09.

KUNTONYRKKEILY II 1802013
Matti Nurmela/Laurinkylän koulu

Ma klo 19.00 – 20.30, alkaa 17.09.
Jo aiemmin harrastaneille. Kurssi sovel-
tuu naisille, miehille ja nuorille alkaen n.
13 v. Monipuolisia nyrkkeilyharjoituksia
pistehanskoihin, lihaskuntoharjoituksia.
Tavoitteena kehonhallinnan, motoriikan
ja kunnon kohotus. Aiempaa nyrkkeily-
osaamista ei tarvitse. Max. 12 hlöä/ryh-
mä.
Kurssimaksu 65 €/22 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 10.09.
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HUOM. PAIKKA!
LAVIS  1802014 

Heli Pekkarinen/Satavuon koulu

Pe klo 18.00 – 19.00, alkaa 21.09.
Lavis eli lavatanssijumppa on hauska, 
helppo ja hikinen laji, jota tanssitaan il-
man paria. Askeleet ja koreografiat ovat 
niin helppoja, että se sopii kaikille. Tun-
nilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja. 

Kurssimaksu 40 €/11,11 t = 10 kertaa
Sitova ilmoittautuminen viim. 14.09.

SPINNINGAKATEMIA 1802015
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva

Ma, Ti ja To klo 17.30-18.30, alkaa 
11.09.
Kohota kuntoasi spinningillä! Voit osallis-
tua ryhmään kerran, kaksi tai jopa kolme 
kertaa viikossa. Sinulle laaditaan henki-
lökohtainen sykekortti/harjoitusohjelma, 
saat henkilökohtaista ohjausta ja liikun-
taneuvoja tavoitteelliseen kunnon koho-
tukseen ja/ tai painonhallintaan. Spinning 
sopii kaikille: sydänkuntoutujista lähtein 
aina kovaa treeniä haluaville. Yhteistyös-
sä Fysioterapia Oivan kanssa.
Kurssimaksu 120 €/15,96 t = 12 kertaa 
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.09.

TEEMAJUMPPA 1802016
Sari Puttonen/Laurinkylän koulu

Ti klo 18.00-18.55, alkaa 11.09.
Perusjumppaa, kuntopiiriä, jumppakep-
pejä, kehonpainoharjoittelua. Askelsar-
joja perusaskelista haastavampiin, lihas-
kunto-osuuksia kevyestä rankempaan. 
Omat käsi- ja/nilkkapainot mukaan: saat 
tunnista vielä enemmän tehoja irti.
Kurssimaksu 40 €/14,64 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.09.

ÄIJÄJUMPPA 1802017
Ismo Natri/Fysioterapia Oiva

Ti klo 18.30- 19.30, alkaa 11.09.
Liikuntaryhmä miehille, ikään ja kokoon 
katsomatta. Kuntosalityyppistä harjoitte-
lua laitteilla ja ilman, alkulämmittelyineen 
ja loppuvenyttelyineen. Yhteistyössä Fy-
sioterapia Oivan kanssa.

Kurssimaksu 84 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.09.

ZUMBA®  1802018
Sari Puttonen/Laurinkylän koulu

Ti klo 19.00-20.00, alkaa 11.09.
Tule zumbaamaan! Cumbia, reggaeton, 
salsa, flamenco, merenque, bachata, 
soca, moonbahton ja monet, monet 
muut ihanat Zumbarytmit odottavat Si-
nua. Liikkeet kohdistuvat koko vartaloon: 
hiki tippuu, ja kalorit kuluvat taatusti. 
Kurssimaksu 58 €/15,96 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 04.09.

JOOGA   1802019
Kari Laitinen/Sali/Opisto

Ti klo 19.30-21.00, alkaa 18.09.
Perinteisen joogaharjoituksen raken-
netta ja perusperiaatteita noudattava 
fyysinen harjoitus. Sisältää dynaamisia 
sarjoja ja voimakkaita asanoita, lempeitä 
ja rentouttavia unohtamatta. Tavoitteena 
kehon ja mielen harmonia. Sopii kaiken 
ikäisille, miehille ja naisille, sekä aloitte-
lijoille.
Kurssimaksu 46 €/22 t = 11 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 11.09.

PÄIVÄZUMBA®    1802020
Sari Puttonen/Sali/Opisto

To klo 13.00-14.00, alkaa 20.09.
Sinulle, joka pääset zumbailemaan päi-
vällä! Sähäkkä Zumban pienryhmä, jos-
sa hiki virtaa ja lanne liikkuu lattariryt-
mien tahdissa. Tule mukaan rentoon ja 
iloiseen meininkiin!
Kurssimaksu 50 €/13,33 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

HUOLTAVAA HYVINVOINTIA 
KEHOLLESI 1802021

Eeva Sirkiä/Sali/Opisto

Ke klo 10.00-10.50, alkaa 12.09.
Kehonpainoharjoittelua rauhallisella syk-
keellä: liikkuvuus, ryhti, tasapaino, myös 
välineitä (keppi yms.) käyttäen. Sopii 
sekä miehille että naisille.
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MUSIIKKI RYHMÄOPETUS 
AIKUISET

HUOM. PAIKKA! 

LAULAEN ENERGIAA  1802025
Marja Peura/Paikka ilm. myöh.

To klo 18.00-19.30, alkaa 03.09.
Kokoontumiset sovitaan ryhmän kesken. 
Tavoitteena on saada hyvää mieltä yh-
dessä laulamisesta ja harjoitella yhdessä 
omaksi iloksi, sekä mahdollisiin esiinty-
mistilaisuuksiin. Uudet osallistujat ovat 
tervetulleita iloiseen laulujoukkoon!
Kurssimaksu 48 €/16 t = 8 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 27.08.

POPJAZZ -LAULURYHMÄ 1802026
Minja Niiranen/Sali/Opisto

Ke klo 19.00 – 20.30, alkaa 12.09.
Laululla leikkimistä, äänimaisemia, yksi- 
ja moniäänistä laulua äänenhuoltoa 
unohtamatta. Ohjelmistossa mm. jazzia 
ja jazzahtavaa musiikkia, mutta myös 
muuta. Tavoitteet määritellään yhdessä. 
Kysy lisää tai ehdota, Minjalta ja Minjal-
le!
Kurssimaksu 33 €/10 t = 5 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.09.

Eeva Sirkiä 
Fysioterapeutti 
Puh. 040 522 1063 
Liepeentie 7,  
41400 Lievestuore 

Kurssimaksu 40 €/13,33 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 05.09.

URHEAT URHOT 1802022
Eeva Sirkiä/Sali/Opisto

To klo 19.00 – 20.00, alkaa 20.09.
Miten nivelesi voivat? Tunnetko olosi 
kankeaksi? Urhot jatkavat jäykkyyden 
selättämistä vailla suorituspaineita. Tule 
mukaan rentoon porukkaan, ohjaukses-
ta vastaa `lempeällä´ otteella fysiotera-
peutti. 
Kurssimaksu 39 €/13,33 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

KAHVAKUULA 1  1802023
Nina Sirkka/Tervamäen koulu

Pe klo 17.00-18.00, alkaa 14.09.
Tehokas lihasvoimaa, -kestävyyttä ja ke-
honhallintaa kehittävä tunti sekä miehille 
että naisille. Huom! Nämä tunnit pide-
tään aina ULKONA, (sisätilamahdolli-
suus huomioitu). Oma kuula ja säänmu-
kainen varustus.
Kurssimaksu 52 €/14,67 t = 11 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.09.

LIIKKUVUUTTA JA KEHON-
HALLINTAA 1802024

Nina Sirkka/Tervamäen koulu
Pe klo 18.15-19.15, alkaa 14.09.
Monipuolisia liikkuvuusharjoitteita koko 
keholle unohtamatta kehon tukilihasten 
aktivointia. Lisätään liikkuvuutta ja ke-
honhallintaa toiminnallisten harjoitteiden 
ja dynaamisten venytysten avulla. Ota 
oma matto ja lämmintä vaatetta mu-
kaan. Kahvakuulaan osallistuneille oiva 
palautustunti!
Kurssimaksu 40 €/14,67 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.09.
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SOITON JA LAULUN
YKSITYOPETUS

Musiikin yksityisopetuksen opiskelija-
paikan varanneiden kanssa on sovittu 
opetusaika. Myös pareittain tai pienryh-
mässä tapahtuva opetus on mahdollis-
ta. Syksylle joitakin vapaita aikoja: kysy 
opiston toimistosta, puh. 040 734 9392.
Syystyökausi on kestoltaan 12 ope-
tusviikkoa.
Yksityisopetuksen maksut syysluku-
kaudella 2018:
12 x 15 minuuttia = 110 €
12 x 30 minuuttia = 215 €
Opiskelija hankkii opetusmateriaalin
itse opettajan ohjeiden mukaan.

PIANO   1802027
Anniina Rytkönen

Ti (alkaa 04.09.) Opisto
To (alkaa 09.09.) Opisto

LAULU, PIANO, KITARA  1802028
Minja Niiranen

Ke (alkaa 05.09.) Opisto
Pe (alkaa 07.09.) Opisto

KITARA, BASSO, RUMMUT
 1802029

Antti Korhonen

Ti (alkaa 04.09.) Laurinkylän koulu
Ke (alkaa 05.09.) Laurinkylän koulu

 TEATTERI

PELKKÄÄ DRAAMAA    1802030
Sari Puttonen/Sali/Opisto

Ma klo 18.00-20.30, alkaa 03.09.
Esiintymishaluisten draamaryhmä. Ta-
voitteena valmistaa näytelmä talveksi 
2019. Teksti valitaan yhdessä ryhmän 
kanssa. 
Kurssimaksu 90 €/koko harjoitus-
kausi. Sitova ilmoittautuminen viim. 
27.08. 
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KURSSIT LAPSILLE JA NUORILLE

KUVATAIDE, KÄDENTAIDOT

RAKENNA, TUTKI JA TESTAA  
  1802031
 Piia Kovanen/Paja/Opisto
Ke 17.00 – 18.00, alkaa 19.09.
Kerhossa harjoitellaan monipuolisesti 
kädentaitoja sekä tutkitaan ja testataan 
yhdessä joka päiväisiä ilmiöitä. Kerho 
sopii hyvin toiminnallisille 7-9-vuotiaille.
Kurssimaksu 35 €/13,33 tuntia = 10 
kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 
12.09.

ASKARTELURYHMÄ NÄPRÄÄJÄT
 1802032

Piia Kovanen/Paja/Opisto 

Ti klo 17.00-18.15, alkaa 18.09.
Tule näpräämään ja näpertelemään eri 
teemojen mukaan ja eri tekniikoilla. Mm. 
paperiaskartelua, muovailua, massailua, 
taittelutöitä jne. Ryhmä on suunnattu 
6-9-vuotiaille.
Kurssimaksu 42 € = 20 t/12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 11.09. 
 
KUVATAIDERYHMÄ VÄRILÄISKÄ
 1802033

Piia Kovanen/Paja/Opisto

To klo 15.00 – 16.15, alkaa 20.09.
Kuvataideryhmä noin 9-12- vuotiaille. 
Piirtämistä, maalausta, sekatekniikoita, 
kolmiulotteista rakentelua ja muita kuva-
taiteen ilmaisutapoja. Materiaalit ja väli-
neet sisältyvät kurssimaksun hintaan.
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

LENNOKKIKERHO  1802034
Risto Montonen/Kahvio/Opisto

Ma klo 16.30-18.00, alkaa 17.09.
Tule suunnittelemaan ja rakentamaan 
uniikki lennokki! Kerho on suunnattu yli 
7-vuotiaille. Yhteistyössä Laukaan va-
paa-aikatoimen kanssa.

Kerho on ilmainen, tarvikkeet mak-
setaan itse. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 10.09.

LIIKUNTA

PARKOUR 7 – 11-vuotiaille 
 1802035  

Hannu Rouvinen/Tervamäen koulun 
piha-alue

Ma klo 17.00 – 18.00, alkaa 27.08.
Hurjan hauskaa `apinointia´ ympäristön 
tarjoamien haasteiden keskellä. Akroba-
tiaa, kehon hallintaa, motorisia taitoja. 
Harjoitellaan vaikka voltteja! Kevyet, ke-
liin sopivat varusteet ja napakat kengät 
(lenkkarit).
Kurssimaksu 28 €/6,67 t = 5 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 20.08. 

RIEHUTUNTI  1802036
Sari Puttonen, Piia Kovanen/

Tervamäen koulu

Ma klo 16.30-17.30, alkaa 03.09.
4-6-vuotiaiden vauhdikas liikuntatunti. 
Motorista kehitystä tukevia harjoituksia 
pelejä ja liikuntaleikkejä. Draamaliikun-
taa. Ryhmissä toimimisen opettelemis-
ta.
Kurssimaksu 45 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 27.08.

KEPPARIHORSEBIC  1802037
 Sari Puttonen/Sali/Opisto
Ke klo 16.00-16.50, alkaa 19.09. 
n. 9-12- vuotiaille
Horsebic® on lisensoitu liikuntalaji, jos-
sa opetellaan ratsastusta ilman hevosta. 
Tunnilla ei juosta tai kävellä, vaan liiku-
taan käynnissä, ravissa tai laukassa, hy-
pätään esteitä tai tehdään lihaskuntoliik-
keitä `hevosena´. Ratsuna toimii tietysti 
keppihevonen!
Kurssimaksu 38 €/12,22 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 12.09.
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MUSIIKKI

MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoit-
teellista musiikkikasvatusta. Toiminnan 
tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä
kokonaisvaltaisesti ja herättää lapsessa
kiinnostus musiikkia kohtaan.
Muskarin syystyökausi alkaa to 06.09.  
Kaikkiin lasten musiikkiryhmiin ilmoit-
taudutaan viim. to 30.08. Muskarit 
ovat täynnä, kysy mahdollisia peruu-
tuspaikkoja.

SOITINVALMENNUSRYHMÄ  
 1802038

Hanna Lustig/Sali/Opisto

To klo 14.45-15.15
7-9-vuotiaille suunnattu soitinryhmä, 
jossa tutustutaan pianon- ja kanteleen-
soittoon sekä nokkahuiluun, ja harjoitel-
laan nuotinluvun ja musiikinteorian alkei-
ta. Ryhmäkoko 5- 7 oppilasta.
Kurssimaksu 62 €/8 t/12 kertaa.

PERHEMUSKARI 0-4-vuotiaat 
 1802039

Hanna Lustig/Sali/Opisto

To klo 15.30-16.00
Siskon tai veljen kanssa voit iloita leikkiä 
ja oppia. Sisarusryhmään voit tulla yh-
dessä sisaruksen kanssa.
Kurssimaksu 33 €/8 t/lapsi= 12 ker-
taa.

PERHEMUSKARI 1-2- vuotiaat 
 1802040

Hanna Lustig/Sali/Opisto

To klo 16.15-17.00
Perhemuskarissa leikitään ja lauletaan 
yhdessä oman vanhemman tai vaikkapa
sovanhemman kanssa.
Kurssimaksu 45 €/12 t = 12 kertaa

MUSKARI 3-4- vuotiaat  1802041
Hanna Lustig/Sali/Opisto

To klo 17.00-17.45
Ryhmässä lauletaan, leikitään, liikutaan 
ja soitetaan yhdessä. 3-4- vuotiaat osal-
listuvat tunneille itsenäisesti ilman van-
hempia.
Kurssimaksu 45 €/12 t = 12 kertaa

SOITTORYHMÄ 5-7- vuotiaat 
 1802042

Hanna Lustig/Sali/Opisto

To klo 17.45-18.30
Myös isompien muskariryhmässä lau-
letaan, leikitään, liikutaan ja soitetaan. 
Harjoittelemme myös yleismusisoinnin 
alkeita ja soittamista leikin kautta. Tu-
tustumme erilaisiin soittimiin. Jos sinulla 
on oma kantele, voit ottaa sen mukaan 
muskariin.

Kurssimaksu 48 €/13 t = 13 kertaa

TEATTERI, TANSSI

HEPULI 1 lk – 4 lk  1802043
Sari Puttonen/Sali/Opisto

Ma klo 15.00-16.00, alkaa 17.09.
Hepuli on lastenteatteria: erilaisten imp-
rovisaatioharjoitteiden myötä tutustu-
taan näyttelemisen saloihin.
Kurssimaksu 18 €/5,33 t = 4 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 10.09.

NAPPULAT TANSSI-ILMAISU 
 1802044

Sari Puttonen, Susanna Lunkka/
Sali/Opisto

n. 4-6-vuotiaille
Ke klo 17.10 – 17.55, alkaa 19.09.
Oman kehon ja tanssin käyttö ilmaisus-
sa. Luovaan tanssiin ja tanssi-ilmaisuun 
tutustuminen. Pieniä tansseja, satu-/
tanssi-improvisaatioita.
Kurssimaksu 35 €/10 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim.12.09.
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NAPPULAT TANSSI-ILMAISU 
 1802045

Sari Puttonen/Sali/Opisto
n. 6-8- vuotiaille
Ke klo 18.00-18.45, alkaa 19.09.
Oman kehon ja tanssin käyttö ilmaisus-
sa. Luovaan tanssiin ja tanssi-ilmaisuun 

tutustuminen. Pieniä tansseja, liikeimp-
rovisaatioita.
Kurssimaksu 35 €/10 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 12.09.



18

LYHYTKURSSIT

KÄDENTAIDOT

KOIRAN LELUT JA VARUSTEET 
 L1802001

Marjukka Vuorisalo/Kahvio/Opisto

La-su 22. – 23.09., klo 10.00 – 14.15.
Tee koirallesi peti, leluja, vaatteita ja hih-
noja sekä taluttimia, taatusti turvallisia,  
kestäviä ja konepestäviä. 
Mukaan: Muistiinpanovälineet, terävät 
sakset, koiran mitat, vanhoja lakanoita/
pussilakanoita, t-paitoja/collegeja, ten-
nispalloja, tyhjiä muovipulloja, trikooku-
teen jämiä…
Kurssimaksu 35 €/10 t = 2 kertaa
Sitova ilmoittautuminen viim. 17.09. 

OMA DESIGNKANGAS L1802002
Marjukka Vuorisalo/Kahvio/Opisto

La-su 06.-07.10., klo 10.00 – 14.15.
Suunnitellaan oma kuvio ja siirretään se 
kankaalle. Materiaalisi voi olla trikoo-
ta, collegea, joustamatonta luonnon-
materiaalia (selluloosakuitua: puuvillaa, 
pellavaa tai viskoosia tai niiden sekoi-
tetta). Kuvioiden painamiseen käyte-
tään suunnitelmaan soveltuvia paino/
etsaustekniikoita. Painantaan käytetään 
silittäen kiinnitettäviä kankaanpainovä-
rejä. Kokeillaan värinpoistomenetelmiä 
kotikonstein. Valmistetaan leimasimia 
kaivertamalla niitä mm. kumi-, linoleum- 
ja styrox-levyistä, perunasta. Neuvotaan 
shibori- sidontatekniikan alkeet koto-
na pesukonevärjäystä suunnitteleville. 
Mukaan: Muistiinpanovälineet. Tuote/
kangas, johon haluat tehdä kuvion. Kan-
kaanpainovärejä, erikokoisia siveltimiä, 
kaiverrettavia leimasinpohjia, esim. kumi- 
tai styrox-levyä. Suihkepullo. Maalarin-
teippiä. Suojavaate kankaanpainantaan. 
Mahdolliset ideakuvat ja luonnokset to-
teutettavasta kuviosta.
Kurssimaksu 35 €/10 t = 2 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 01.10. 

UNIIKKIA HELMIKIRJONTAA
 L1802003

Marjukka Vuorisalo/Kahvio/Opisto

La-su 27.-28.10, klo 10.00 – 14.15
Kurssilla voi valmistaa monia erilaisia 
koruja eri tekniikoilla. Opetellaan mm. 
erilaisten nauhojen valmistaminen sekä 
kirjotaan langoilla kuvioita, joihin yhdiste-
tään helmiä rikastuttamaan lopputulos-
ta. Voit tehdä kirjonnan myös valmiiseen 
tuotteeseen. Opitaan pistokirjonnan pe-
rusteita sekä tekniikat, joilla lasihelmiä 
käytetään kirjonnan lisänä. Mukaan: Kir-
jontakehys (ei pakollinen), pienet terävät 
sakset, kankaita tai valmis tuote, johon 
kirjonnan haluaa tehdä. Kirjontalankoja, 
-neuloja ja erikokoisia helmiä. Kankaat ja 
kirjontalangat voivat olla puuvillaa, pella-
vaa, silkkiä tai villaa, myös viskoosi kir-
jontalanka käy. Muistiinpanovälineet.
Kurssimaksu 35 €/10 t = 2 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 22.10.

KESKENERÄISTEN KÄSITÖIDEN 
KAMPITUSKURSSI  L1802004

Marjukka Vuorisalo/Kahvio/Opisto

La-su 24.-25.11., klo 10.00 – 14.15
Ota mukaan ne vuosia kaapissa lojuneet 
sukat, joihin et koskaan oppinut neulo-
maan kantapäätä, tai se mummolta pe-
ritty keskeneräinen virkkuutyö. Kesken-
eräiset neulepaidat, kaapissa säilötyt 
kirjontatyöt ja muut kesken jääneet kä-
sityöt saavat tällä kurssilla asiantuntija-
apua ja ideoita valmistuakseen tai muun-
tuakseen joksikin ihan uuden näköiseksi 
tuotteeksi. Mukaan: Se keskeneräinen 
käsityö ja luovaa mieltä.
Kurssimaksu 35 €/10 t = 2 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 19.11.

SYYS- TAI JOULUKRANSSI
 L1802005           

Piia Kovanen/Paja/Opisto

La 29.09. klo 10.00 – 13.15 
Tehdään ja muotoillaan kransseja, oviko-
risteita ja asetelmia askartelu- ja kierrä-



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

14.7.2018
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tysmateriaaleista. 
Kurssimaksu 10 €/4 tuntia = 1 kerta.
Sitova ilmoittautuminen viim. 24.09.

MOSAIIKKI L1802006
Pirjo Kumpu/Kahvio/Opisto

La-Su klo 09.00-15.00, 17.- 18.11. Sau-
mauskerta sovitaan ryhmän kesken.
Tule kierrättämään rikkinäiset astiat, 
kaakelit, helmet, simpukat ja kivet lii-
maamalla ne ruukkuihin, peilinkehyksiin, 
tarjottimiin, linnunpönttöihin jne. Saat 
kauniita esineitä joko puutarhaan tai si-
sätiloihin. Kurssimateriaaleja saa myös 
opettajalta. 
Kurssimaksu 35 € tai opintoseteli + 5
€/18 t = 3 kertaa. Sitova ilmoittautumi-
nen viim. 12.11.

TAONTA L1802007
Arvo Leminen/Tahkopuron tila

La-Su 17.-18.11. klo 10.00-16.00
Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden 
valmistusta ja työkalujen kunnostusta. 
Tule tutustumaan kyläsepän ammattiin!
Kurssimaksu 40 €/14 t = 2 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 12.11.

TEATTERI JA TANSSI

IMPROVISAATIO   L1802008
Thö Säälittävät/Sali/Opisto

Su 23.09. klo 17.00 – 19.00
Improvisaatioryhmä Thö Säälittävien 
avoimet treenit. Tule kokeilemaan heit-
täytymistä, hulluttelua ja hyväksymistä. 
Naurultakaan et ehkä voi välttyä. 

Kurssimaksu 5 €/2,66 t = krt, sisältää 
kahvit. Sitova ilmoittautuminen viim. 
17.09.

TIETOTEKNIIKKA,
SOSIAALINEN MEDIA

Kursseja järjestetään kysynnän mukaan. 
Ota yhteyttä opistolle!
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TERVETULOA HYVINVOINTIKESKUKSEEMME! 

Kokeneilta ammattilaisiltamme saat yksilöllisen ja 
asiantuntevan palvelun.

Fysioterapeutit
Liis Kukkonen
Ismo Natri
Sami Seppänen
Naprapaatti

Jari Mikkola

Tarjoamme esimerkiksi:
• Kuntoutuspalvelut  
 (leikkausten jälkeinen ja Kelan lääkinnällinen kuntoutus)
• Fysioterapiapalvelut
• Naprapatiapalvelut
• Hierontahoidot
• Akupunktio
• Liikuntaryhmät
• Personal Trainer 
• Lahjakortit

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

 

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

www.fysioterapiaoiva.fi

TERVETULOA!

Terveyttä ja hyvää oloa
www.fysioterapiaoiva.fi

Tarjoamme nyt myös terveydenhoidon tuotteita:

Palvelumme laajenee terveydenhoidon
tuotteisiin. Meillä on ilo kutsua teidät

Tuote-esittelyitä, mittausta,
opastusta!

puh. 050 555 2900
puh. 0400 640 059

Voi paremmin!

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

Lääkinnälliset hoitosukat ja -tukisukat
Pukeminen ja ihonhoito I Tuet ja Ortoosit
Pienapuvälineet I Patjat ja Tyynyt

Terveyttä ja hyvää oloa
www.fysioterapiaoiva.fi

Asemakatu 4, 41500 Hankasalmi
Liepeentie 11, 41400 Lievestuore

Fysioterapeuttimme opastaa
l sopivan koon mittaamisessa l oikean tuotteen valinnassa
l tuotteen käytön ja ylläpidon   l tuotteen hyötyvaikutuksista
Fysioterapeuttimme
• auttavat sopivan koon mittaamisessa  
• auttavat oikean tuotteen valinnassa
• opastavat tuotteen käytön ja ylläpidon 
• kertovat tuotteen hyötyvaikutuksista

JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

Palvelemme sinua 
yli 25 vuoden kokemuksella

Personal
Trainer- valmennukset 

juuri Sinulle!

*Ravinto *Harjoittelu 
*Lepo 

Ajan varaus myös
varaaverkossa.fi 24/7

Ismo Natri
Sami Seppänen
Elina Hytönen


