
 

1 

Muonion 

Kansalaisopisto 

Opinto-ohjelma 2020-2021 



 

2 

HYVÄÄ SYYSLUKUKAUDEN ALKUA! 
 

Vaikka kesää on vielä jäljellä, on aika suunnitella syksyn harrastuksia ja opintoja. Toivot-

tavasti syksy päästään aloittamaan edes suhteellisen normaalioloissa. Uusia kursseja tänä 

vuonna ovat akvarellimaalaus, englannin aktivointi, japanin kieli ja kulttuuri sekä keväällä 

alkava yksinlaulu. Keramiikan, posliininmaalauksen, kudonnan ja Särkijärven jumpan osal-

ta tiedot tarkentuvat. Muutakin voi ilmestyä pitkin vuotta, seuratkaa siis tiedottamista. 

 

Jos kansalaisopisto joudutaan laittamaan taas koronan takia kiinni, sen takia pitämättä 

jäävät kerrat huomioidaan maksussa. Kaikki laskut tulevat siksi loppuvuodesta. 

 

Digikahviloiden pitämistä pyritään jatkamaan syksyllä. Ota yhteyttä. 

 

Aktiivista syksyä, 

Merikki Lappi ja Mari Pöyskö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuvat: Katja Muotka, Olga Dorofeeva ja Elina Huttunen. 

 

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 10.8.2020 klo 12. 

Kursseille ilmoittaudutaan ensisijaisesti netissä osoitteessa 

www.opistopalvelut.fi/muonio  

Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 353 

3424. Kursseille ei voi ilmoittautua sähköpostitse, 

tekstiviestillä tai ääniviestillä. 

Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ilmoittaudutaan  

samalla sekä syys- että kevätkaudelle. Mikäli opiskelija 

ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä ilmoittaa 

kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1.2021.  
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TYÖKAUSI 2020-2021 

Syyslukukausi     24.8.-6.12.2020 

Kevätlukukausi     11.1.-30.4.2021 

Hiihtoloma      viikko 10 

Kevätjuhla ja –näyttely huhti-toukokuussa 

Kursseja voidaan järjestää myös työkau-

den ulkopuolella.  

KANSALAISOPISTON  
HALLINTO 

Kansalaisopisto kuuluu kunnan hallinnossa 

sivistyslautakunnan alaisuuteen. Sivistys-

lautakuntaan kuuluvat toimikaudella 2017-

2021 puheenjohtaja Petri Sinikumpu, vara-

puheenjohtaja Mikael Heikkilä ja jäsenet 

Ritva-Liisa Ahoniemi, Aki Jauhojärvi, Em-

ma Lehtonen, Jenni Pekonen ja Markku 

Rauhala. 

Kansalaisopiston rehtorina toimii Merikki 

Lappi, puh. 040 489 5160 ja toimistosih-

teerinä Mari Pöyskö, puh. 040 353 3424. 

Kansalaisopiston toimisto sijaitsee osoit-

teessa Puthaanrannantie 15, B-talo, toinen 

kerros. 

ILMOITTAUTUMINEN JA 
KURSSIMAKSUT 

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 10.8. 

klo 12. Kursseille ilmoittaudutaan netissä 

www.opistopalvelut.fi/muonio tai puheli-

mitse 040 353 3424. Kursseille ei voi il-

moittautua sähköpostitse, tekstiviestillä 

tai ääniviestillä. 

 

Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla 

ilmoittaudutaan  samalla sekä syys- että 

kevätkaudelle. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa 

kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1.2021. Kurssimaksut laskutetaan erik-

seen syys– ja kevätlukukaudelta. 

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan ennak-

koon, ellei kurssin tiedoissa toisin mainita. 

Opiskelijat kursseille otetaan ilmoittautu-

misjärjestyksessä. Kurssit käynnistyvät, jos 

ilmoittautuneita on riittävästi. Käynnisty-

misestä ei ilmoiteta erikseen. Kurssin 

peruuntumisesta ilmoitetaan. 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 

kurssin kohdalla mainittuun viimeiseen 

ilmoittautumispäivään mennessä ottamalla 

yhteyttä kansalaisopistoon. Ilman ajoissa 

tapahtunutta perumista tai kokonaan pe-

rumatta jätetyistä kursseista laskutetaan 

kurssimaksu kokonaisuudessaan. Poissa-

olokerrat kurssilta eivät alenna kurssi-

maksua.  

Jos kansalaisopisto joudutaan epide-

miatilanteen takia sulkemaan, tästä 

syystä pitämättä jääneitä kertoja ei 

laskuteta. Tämän takia kaikki luku-

kauden kestävät kurssit laskutetaan 

lukukauden lopussa. 

Kurssikohtaiset hinnat samoin kuin viimei-

set ilmoittautumispäivät on merkitty opin-

to-ohjelmaan. Musiikin yksilöopetuksen 

maksu on 30 €/lukukausi. Muiden kurssien 

kurssimaksut ovat seuraavat: 0-15 tunnin 

kurssit 25 €, 16-30 tunnin kurssit 35 € ja 
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31-40 tunnin kurssit 45 €. Yli 40 tunnin 

kurssien ja erikoiskurssien hinnat määri-

tellään erikseen kurssikohtaisesti. Kurssi-

maksut eivät sisällä materiaalimaksuja. 

Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. 

Kansalaisopiston kurssimaksujen laskut 

lähetetään postitse. Mikäli kurssilla on 

mahdollisuus kertamaksuun, se maksetaan  

käteisellä opettajalle kyseisellä opetusker-

ralla. 

Perhealennus on kaikilta samalle kurssille 

osallistuvilta perheenjäseniltä 25 %. Jos 

maksat kurssimaksun Tyky-kuntosetelillä, 

ilmoita siitä Maksutapa-kohdassa ja toimi-

ta setelit kansalaisopiston toimistoon heti 

kurssin alettua. 

 

OPINTOSETELI 

Opetushallitus on myöntänyt Muonion 

kansalaisopistolle opintoseteliavustusta. 

Opintosetelillä voidaan alentaa opinto-

maksuja 10 eurolla/kurssi ja sama henkilö 

voi saada niitä enintään kaksi lukuvuodes-

sa. Opintoseteliä voivat hakea työttömät, 

oppimisvaikeuksia kokevat, eläkkeellä ole-

vat, senioriväestö sekä maahanmuuttajat. 

Myös henkilöt, joilla ei ole peruskoulun 

jälkeistä koulutusta tai opiskelupaikkaa, 

voivat hakea opintoseteleitä. Opintosete-

leitä ei voi käyttää taiteen perusopetuk-

seen kuuluvilla kursseilla eikä niillä voi 

maksaa materiaalimaksuja. 

 

Opintoseteliä anotaan ilmoittautumisen 

yhteydessä netissä Opintosetelianomus-

kohdassa tai puhelimitse.  

RYHMÄKOKO 

Vähimmäisryhmäkoko kirkonkylällä on 6 

ja sivukylillä 4. Erikoiskurssien ryhmäkoos-

ta ilmoitetaan erikseen.  

 

ARVIOINTI 

Kansalaisopiston toimintaa arvioidaan 

lukuvuoden aikana lähinnä opettaja/

oppilaskeskusteluilla, opettajien kokouk-

sissa sekä lukuvuoden päätteeksi tehtäväl-

lä kyselyllä. Toiminnan kehittämisen kan-

nalta rakentava palaute kurssilaisilta on 

erittäin tärkeää.  

 

TODISTUKSET 

Jokainen opiskelija saa pyynnöstä osallistu-

mistodistuksen. Hinta on 5 €/todistus. 

 

TENTTIPALVELU 

Kansalaisopisto hoitaa mahdollisuuksien 

mukaan myös tenttipalvelua. Tentistä on 

sovittava erikseen. Kansalaisopiston peri-

mä maksu on 10 €/tentti. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Opiston ilmoitukset ja ohjelmaan tulevat 

muutokset julkaistaan mahdollisuuksien 

mukaan Facebookissa, kunnan kotisivuilla, 

kuntatiedotteessa ja ilmoitustauluilla. 
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Musiikki 

Musiikin yksilöopetuksessa ensisija on jatkavilla opiskelijoilla. Mikäli 

opiskelijapaikka vapautuu kesken lukukauden, voidaan tilalle ottaa uusi opiskelija 

alennetulla kurssimaksulla.  Jos kaikki halukkaat eivät muuten mahdu musiikin 

yksilöopetukseen, voidaan osallistumista rajoittaa yhteen soittimeen opiskelijaa 

kohden. Soitonopetus alkaa pääsääntöisesti viikolla 36. Opetustuokioiden kesto 

on n. 20-30 min.  

SOITONOPETUS: PIANO 

SENNI PAASONEN, SEIJA PÖYKKÖ • KERTOJA 10 SL, 12 KL 

SYKSY 30,00 €, KEVÄT 30,00 € 

Tavoitteena on oikean soittoasennon ja sormituksen löytäminen sekä sujuvan 

nuotinluvun ja omantasoisten kappaleiden hallinta. Ilmoittautumiset koko 

lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy 

siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

SOITONOPETUS: HARMONIKKA 

MA 16.00–21.00 

REIJO KUMPULAINEN • KERTOJA 10 SL, 12 KL • SYKSY 30,00 €, KEVÄT: 30,00 € 

Harmonikansoiton opetusta alkeista ammattilaistasolle. Tunneilla opiskellaan 

soittimen käsittelyä, nuotinlukua sekä musiikin teoriaa soittokappaleiden ohella. 

Opiskelijalla mahdollisuus vaikuttaa soitettavaan ohjelmistoon. Ilmoittautumiset 

koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, 

täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 7.1.   

 

 

 

 

         KIRKONKYLÄ 
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SOITONOPETUS: KITARA 

SENNI PAASONEN, REIJO KUMPULAINEN • KERTOJA 10 SL, 12 KL 

SYKSY 30,00 €, KEVÄT 30,00 € 

Tunneilla opetellaan kitaransoiton perustekniikkaa melodioi-

den, sointujen ja erilaisten säestyskuvioiden avulla. Ilmoittautumiset 

koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimis-

toon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

7.1.   

SOITONOPETUS: RUMMUT 

NUORISOTILA TIPPALA, PIRKANTIE 2 

TAUNO RÄSÄNEN • KERTOJA 10 SL, 12 KL • SYKSY 30,00 €, KEVÄT 30,00 € 

Tunneilla opetellaan rumpujen perustekniikoita ja komppeja, harjoitellaan erilai-

sia rytmejä ja tutustutaan oppilaan halutessa lyömäsoittimiin myös laajemmin. 

Kurssille otetaan 3 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalais-

opiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

7.1.   

KLASSISEN LAULUN YKSINLAULUKURSSI 

PE 14.00–19.00 • 30.4.2021–28.5.2021 

SIRKKA RAUTAKOSKI • KERTOJA 5 • 25,00 € 

Yksinlaulun opetusta etäyhteydellä (esim. Skype) viidellä peräkkäisellä viikolla 

keväällä 2021. Opetuspäivät perjantaisin 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. ja 28.5. klo 14-19 

välillä. Aikatauluista sovitaan tarkemmin keväällä. Opetus sisältää 30 minuutin 

yksityistunnin etäopetuksena. Kurssille otetaan 8 oppilasta. Ikäraja on 16 vuotta. 

Opettajana toimii oululainen laulupedagogi Sirkka Rautakoski (musiikkipedagogi 

amk). Ilmoittautumiset viimeistään 22.4. 

VIIHDEKUORO 

YLÄKOULUN AUDITORIO, OPINTIE 8 

KE 17.30–19.00 • 2.9.2020–11.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

SENNI PAASONEN • TUNTEJA 20 SL, 20 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

 



 

7 

Kuorossa lauletaan mukavalla porukalla sävelmiä monipuolisesti eri vuosikym-

meniltä kuorolaisten toiveet huomioiden. Osallistuminen vaatii ainoastaan halun 

ja innokkuuden laulamiseen. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalais-

opiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

7.1. 

 

Tanssi 

LASTEN TANSSI 4-5 VUOTIAAT (LAPSET 1, ALKEET) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

SU 11.00-11.45 • 6.9.2020–15.11.2020, 17.1.2021–28.3.2021 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Kurssi sopii myös pojille. Vuoden aikana 

opetellaan seuraavien tanssien alkeita: polkka, hip hop, disco ja funk. Lisäksi 

harjoitellaan akrobatiaa. Myös vanhempien toivotaan osallistuvan harjoituksiin. 

Harjoittelussa tarvitaan vain tossut, legginsit/sukkahousut ja body/t-paita. Esiin-

tyminen ei ole pakollista. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. 

Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1.   

LASTEN TANSSI 6-8-VUOTIAAT, (LAPSET 2, JATKO) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 17.30-18.15 • 2.9.2020–11.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10.00 SL, 10 KL •  SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kurssi on suunnattu tanssin harrastusta jatkaville, jotka haluavat kehittää tai-

tojaan ja oppia lisää tanssikoreografioita. Vuoden aikana opitaan seuraavia 

tansseja: hip hop, disco, jazz-baletti ja tanssiakrobatia. Jatketaan myös flamen-

con, latinon ja valssin kuvioiden opettelua. Koreografioita harjoitellaan myös 

aikuisten tanssijoiden kanssa. Harjoittelussa tarvitaan vain tossut, voimistelupu-

ku tai body/t-paita ja sukkahousut/legginsit. Esiintyminen ei ole pakollista. 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli oppilas ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
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HIPHOP 9-12-VUOTIAAT (JUNIORIT 1, ALKEET) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8  

KE 16.30–17.15 • 2.9.2020–11.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kurssi on suunnattu aloitteleville tanssijoille ja se sopii myös pojille. Aikasempaa 

kokemusta ei tarvita, eikä erikoisvaatteita. Esiintyminen ei ole pakollista. Ilmoit-

tautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli oppilas ei jatka opiskelua 

keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Ke-

vään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

NYKYTANSSI 9-12-VUOTIAAT (JUNIORIT 1, JATKO) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 18.30–19.15 • 2.9.2020–11.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kurssi on suunnattu tanssin harrastusta jatkaville, jotka haluavat kehittää 

taitojaan ja oppia lisää tanssikoreografioita. Vuoden aikana opitaan 

seuraavia tansseja: funk, vogue, disco, jazz, hip hop, street dance ja break 

dance. Lisäksi opitaan ryhmätansseja, akrobatiikkaa ja tanssisarjoja.  

Esiintyminen ei ole pakollista. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi 

viimeistään 24.8. Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä 

ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

NYKYTANSSI 13-15-VUOTIAAT (JUNIORIT 2, JATKO) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 15.30–16.15 • 2.9.2020–11.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kurssi on suunnattu tanssin harrastusta jatkaville, jotka haluavat kehittää taito-

jaan ja oppia lisää tanssikuvioita ja sarjoja. Jatketaan hip hopin, funkin, street 

dancen, jazz-baletin ja vogue-tanssin opettelua. Vuoden aikana oppimme koreo-

grafioita ja oikeaa tanssiasentoa. Esiintyminen ei ole pakollista. Ilmoittautumiset 

koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, 

täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
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TANSSI, ALKEET 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

MA 17.30–19.00 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 20 SL, 20 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Opetellaan lavatanssien perusteita ja peruskuvioita sekä vientiä ja seuraamista. 

Lukuvuoden aikana käydään läpi foksi, fusku, tangot, humpat, jenkka, rumba-

bolero, cha cha, bugg, hidas valssi ja salsa. Myös toiveita voi esittää.  Ilmoittau-

tumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua 

keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Ke-

vään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1.  Huom. Kertamaksulla maksavat 

eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu on 5 euroa, ja se maksetaan käteisellä    

     opettajalle kyseisellä opetuskerralla.  

TANSSI, JATKO 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

MA 19.00–20.30 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 20 SL, 20 KL  

   SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Opetellaan lavatansseihin lisää kuvioita ja musiikintulkintaa sekä vienti- ja 

seuraamistekniikkaa. Lukuvuoden aikana käydään läpi foksi, fusku, tangot, 

humpat, jenkka, rumba-bolero, cha cha, bugg, hidas valssi ja salsa. Myös 

toiveita voi esittää.  Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1.     

Huom. Kertamaksulla maksavat eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu 

on 5 euroa, ja se maksetaan käteisellä opettajalle kyseisellä opetuskerralla.  

TANSSIJUMPPA MARJAPAIKAN ASUKKAILLE 

PALVELUKESKUS MARJAPAIKKA, PIRKANTIE 13 

MA 13.30–14.15 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 10. SL, 10 KL • SYKSY 10,00 €, KEVÄT 10,00 € 

Lihaskunto- ja motoriikkaharjoitteita tutun musiikin tahdissa välillä laulaenkin. 

Kurssimaksussa on huomioitu opintoseteli. Ilmoittautumiset opettajalle kurssin 

alkaessa. 
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TANSSIJUMPPA OJUSNIITYN ASUKKAILLE 

OJUSNIITYN PALVELUASUMISYKSIKKÖ, OJUSTIE 11 

MA 14.30–15.15 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 10,00 €, KEVÄT 10,00 € 

Lihaskunto- ja motoriikkaharjoitteita tutun musiikin tahdissa välillä laulaenkin. 

Kurssimaksussa on huomioitu opintoseteli. Ilmoittautumiset opettajalle kurssin 

alkaessa. 

TANSSILIIKUNTA ASPAN ASIAKKAILLE 

ASPA-KOTI KARPALO, PELTOTIE 9 

MA 15.45–16.30 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 10,00 €, KEVÄT 10,00 € 

Paritanssin perusteita monenlaisen lavatanssimusiikin tahdissa. Kurssimaksussa 

on huomitoitu opintoseteli. Ilmoittautumiset opettajalle kurssin alkaessa. 

Liikunta 

LAVIS 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

KE 17.30–18.30 • 2.9.2020–2.12.2020, 13.1.2021–28.4.2021 

KATRIINA SIEPPI • TUNTEJA 13.33 SL, 16 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Lavis on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu 

lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan 

yksin, joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille. Tunnilla tans-

sitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, tango, 

valssi ja samba. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoi-

lun ohella. Syksyllä ei ole tunteja 16.9., 23.9. ja 30.9. Keväällä ei ole tunteja 

17.3., 24.3. ja 31.3. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. 

Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1.   

Huom. Kertamaksulla maksavat eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu on 5 

euroa, ja se maksetaan käteisellä opettajalle kyseisellä opetuskerralla.  
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JOOGA 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

TO 18.00–19.30 • 8.10.2020–10.12.2020, 14.1.2021–15.4.2021 

MERJA HAKALA JA PILVI MIKKONEN  

TUNTEJA 20 SL, 20 KL •  SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Vuoroviikoin hathajoogaa ja flow-joogaa. Kokonaisuutena vuoroviikot tukevat 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hathajooga on joogan klassisin ja länsimaissa tun-

netuin muoto. Rauhallinen ja lempeä hathajooga koostuu joogan perusliikkeistä 

eli asanoista, ja on monien  nykyaikaisten joogalajien perusta. Harjoituksissa 

keskitytään  kehonhallintaan, mielenrauhaan ja myöhemmin hengitystekniikkaan. 

Flow-joogassa liikutaan jooga-asennosta toiseen hengityksen rytmittämänä. Tun-

ti aloitetaan pehmeällä kehoa avaavalla liikkeellä, jonka jälkeen siirrytään kohti 

dynaamisempaa osuutta. Tunti sisältää hengitys-, läsnäolo- ja meditaatioharjoi-

tuksia. Keväällä ei ole tunteja 18.3. ja 25.3. Tunnit sopivat sekä vasta-alkajille 

että pidempään jooganneille. Mukaan oma matto, huivi tai huopa rentoutukseen 

sekä joustava asu. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1.  

Huom. Kertamaksulla maksavat eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu on 5 

euroa, ja se maksetaan käteisellä opettajalle kyseisellä opetuskerralla.  

Näyttämötaiteet 

MUONION LASTENTEATTERI 1-3-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN AUDITORIO, OPINTIE 8 

TI 16.00–17.00 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

TIINA PULJUJÄRVI • TUNTEJA 13.33 SL, 16 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssi sopii kaikille teatterista ja esiintymisestä kiinnostuneille lapsille, myös 

ujoille sellaisille! Kurssilla tutustutaan teatterin tekoon erilaisin ilmaisuharjoituk-

sin: rooli,- liike- ja ääniharjoituksia, improa ja tarinateatteria. Kokeillaan myös 

maskeerausta, puvustusta ja lavastusta. Matkan varrella valmistamme esityksen, 

joka on nähtävissä kauden lopussa. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Syksyllä 10 

ja keväällä 12 kertaa.  Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. 

Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
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MUONION LASTENTEATTERI 4-6-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN AUDITORIO, OPINTIE 8 

TI 15.00–16.00 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

TIINA PULJUJÄRVI • TUNTEJA 13.33 SL, 16 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssi sopii kaikille teatterista ja esiintymisestä kiinnostuneille lapsille, myös 

ujoille sellaisille! Kurssilla tutustutaan teatterin tekoon erilaisin ilmaisuharjoituk-

sin: rooli,- liike- ja ääniharjoituksia, improa ja tarinateatteria. Kokeillaan myös 

maskeerausta, puvustusta ja lavastusta. Matkan varrella valmistamme esityksen, 

joka on nähtävissä kauden lopussa. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Syksyllä 10 

ja keväällä 12 kertaa.  Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. 

Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

MUONION NUORISOTEATTERI 

YLÄKOULUN AUDITORIO, OPINTIE 8 

TI 17.00–18.30 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

TIINA PULJUJÄRVI • TUNTEJA 20 SL, 24 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssi on suunnattu yläkoulu- ja lukio/ammattikouluikäisille. Kurssi sopii kaikille 

teatterista ja esiintymisestä kiinnostuneille nuorille, aiempaa teatterikokemusta 

ei vaadita. Teatteri on hyvä keino karistaa ujoutta ja esiintymisjännitystä, joten 

rohkeasti mukaan vaan! Kurssilla tutustutaan teatterin tekoon erilaisin ilmaisu-

harjoituksin: rooli,- liike- ja ääniharjoituksia, improa ja tarinateatteria. Kokeillaan 

myös maskeerausta, puvustusta ja lavastusta. Matkan varrella valmistamme 

esityksen, joka on nähtävissä kauden lopussa. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Syksyllä 10 ja keväällä 12 kertaa.  Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeis-

tään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kan-

salaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeis-

tään 7.1. 
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Kädentaidot 

PUUTYÖT KIRKONKYLÄ 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

MA 18.00–20.15 • 31.8.2020–9.11.2020, 11.1.2021–12.4.2021 

KALLE MUOTKA • TUNTEJA 30 SL, 36 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 45,00 € 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

PUUTYÖT 1-3-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

TI 15.30–17.00 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

KATJA MUOTKA • TUNTEJA 20 SL, 24 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Mitä kivaa puusta? Tehdään uutta vai kaipaako jokin esineesi tuunausta? Tule 

toteuttamaan ideasi joko omista tai opettajan hankkimista materiaaleista. Kurs-

simaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille 

otetaan 8 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

PUUTYÖT 4-6-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

TI 17.00–18.30 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

KATJA MUOTKA • TUNTEJA 20 SL, 24 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Mitä kivaa puusta? Tehdään uutta vai kaipaako jokin esineesi tuunausta? Tule 

toteuttamaan ideasi joko omista tai opettajan hankkimista materiaaleista. Kurs-

simaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille 

otetaan 8 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
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POSLIININMAALAUS 

YLÄKOULUN KUVAAMATAIDON LUOKKA, OPINTIE 8 

LEENA KURPPA  

Lisätietoja kurssista tulossa myöhemmin. Seuraa kansalaisopiston tiedottamista. 

KERAMIIKKA KIRKONKYLÄ 

YLÄKOULUN KUVAAMATAIDON LUOKKA, OPINTIE 8 

VEERA LIIKAVAINIO  

Lisätietoja kurssista tulossa myöhemmin. Seuraa kansalaisopiston tiedottamista. 

KUDONTA 

KANSALAISOPISTON TOIMITILA 

Lisätietoja kurssista tulossa myöhemmin. Seuraa kansalaisopiston tiedottamista. 

HOPEATYÖKURSSI, SYKSY 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

PE 17.00–20.30, LA 9.00–17.30, SU 9.00–17.30 • 2.10.2020–4.10.2020 

RAIMO KORKALO • TUNTEJA 24 • 40,00 €  

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 12 oppilasta. Ilmoittautumiset viimeistään 21.9. 

HOPEATYÖKURSSI, KEVÄT 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

PE 17.00–20.30, LA 9.00–17.30, SU 9.00–17.30 • 15.1.2021–17.1.2021 

RAIMO KORKALO • TUNTEJA 24 • 40,00 €  

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 12 oppilasta. Ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

LYHYTKURSSI AKVARELLIMAALAUKSEN MAAILMAAN 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

TI 18.00–20.00 • 20.10.2020–17.11.2020 

ELINA HUTTUNEN •  TUNTEJA 13 • 25,00 € 

Kurssilla kokeillaan akvarellimaalauksen eri tekniikoita, kuten 

märkää märälle ja kuivaa kuivalle. Kurssilla tehdään erilaisia pieniä kokeiluja ja 

pieniä töitä. Kurssilla voi halutessaan valmistautua vaikkapa jouluun ja maalata 

yksilöllisiä taidekortteja. Kurssi soveltuu kaikille akvarellimaalauksesta kiinnos-
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tuneille, aloittelijoille ja jo akvarellimaalausta harrastaneille. Tarvitset kurssille 

mukaan akvarellivälineet: joko nappivärit tai nestemäiset akvarellivärit, eri ko-

koisia siveltimiä, 200-300 grammaista akvarellipaperia, lyijykynän, kumin, suttu-

paperia, maalarinteippiä. Paperia voi ostaa opettajalta. Jos ensimmäisellä kurs-

sitapaamisella ei ole vielä välineitä mukana, niin välineitä voi lainata opettajal-

ta. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 9.10.  

Kielet 

SAAMEN KIELEN ALKEET 

YLÄKOULU, OPINTIE 8 

TI 17.00–18.30 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–23.3.2021 

LASSE HAGMAN • TUNTEJA 20 SL, 20 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssilla muun muassa harjoitellaan lukemista ja lausumista, tutustutaan oikein-

kirjoitukseen, käydään läpi kielioppia, tehdään ryhmäharjoituksia, harjoitellaan 

sanakirjan käyttöä ja kuunnellaan uutta ja vanhaa saamelaismusiikkia. Oppikirjoi-

na ovat Helmi Länsmanin Cealkke dearvvuođaid 1 + CD ja Pekka Sammallahden 

Sámi-suoma-sámi sátnegirji (Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja). Ilmoit-

tautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiske-

lua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. 

Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
 

ENGLANNIN AKTIVOINTI 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

MA 17.00–18.30 • 31.8.2020–16.11.2020, 11.1.2021–22.3.2021 

NINA WIGLEY • TUNTEJA 20 SL, 20 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssi sopii niille, jotka haluavat kerrata ja/tai kehittää englannin kielen puhetai-

tojaan. Keskitymme rennosti puhumiseen ja sanavaraston laajentamiseen eten-

kin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Tällä kurssilla emme käytä oppikirjoja. 

Teemme erilaisia harjoituksia yhdessä ja pienryhmissä. Tavoitteena rohkaistua 

puhumaan englantia. Syksyllä ei ole tuntia 2.11. Ilmoittautumiset koko lukuvuo-

deksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä 

ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittau-

tumiset viimeistään 7.1. 
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JAPANIN KIELI JA KULTTUURI 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

KE 17.00–18.30 • 2.9.2020–18.11.2020, 13.1.2021–24.3.2021 

JUNKO KONDO • TUNTEJA 20 SL, 20 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Haluatko tietää, miten japanilaiset elävät, juhlivat ja nauttivat vapaa-ajasta? Tule 

tutustumaan erilaiseen kulttuuriin ja opettelemaan japaninkielisiä fraaseja. Kurssi 

sopii kaiken ikäisille ja sen opetuskieli on suomi. Tunnit jakautuvat kahteen osi-

oon, kulttuuriin ja arkikieleen. Kurssin sisältöön voivat opiskelijatkin vaikuttaa. 

Oppimateriaalina on opettajan oma materiaali. Syksyllä ei tuntia 30.9. Ilmoittau-

tumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua 

keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Ke-

vään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 
 

 

 

 

 

 

PUUTYÖT KERÄSSIEPPI 

KERÄSSIEPIN KYLÄTALO, KERÄSSIEPINTIE 1987 

TI 18.00–20.15 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–6.4.2021 

KALLE MUOTKA • TUNTEJA 30 SL, 36 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 45,00 € 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

 

       KERÄSSIEPPI 

 

Opinto-ohjelman muutokset 

ovat mahdollisia. Seuraa 

kansalaisopiston tiedottamista. 
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PUUTYÖT KIHLANKI 

KIHLANGIN KOULU, PANULANTIE 14 

TO 18.00–20.15 • 3.9.2020–12.11.2020, 14.1.2021–8.4.2021 

KALLE MUOTKA • TUNTEJA 30 SL, 36 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 45,00 € 

Kurssin toteutuminen riippuu myös tilakysymyksestä. Ilmoittautumiset koko 

lukuvuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy 

siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

KUNTOJUMPPA KIHLANKI 

KIHLANGIN KOULU, PANULANTIE 14 

TI 16.30–17.15 • 1.9.2020–10.11.2020, 12.1.2021–23.3.2021 

KATRIINA SIEPPI • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kurssin toteutuminen riippuu myös tilakysymyksestä. Lihaskuntojumppaa, liik-

kuvuutta ja kuntopiiriä. Sopii kaikenkuntoisille. Ilmoittautumiset koko lukuvuo-

deksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä 

ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoittau-

tumiset viimeistään 7.1. 

KERAMIIKKA KÄTKÄSUVANTO 

AHVENNIEMENTIE 30 

MA 17.30–20.00 • 31.8.2020–2.11.2020, 11.1.2021–15.3.2021 

VEERA LIIKAVAINIO • TUNTEJA 27 SL, 27 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Keramiikan käsinrakennuksen ja lasittamisen perusteet. Kurssilaiset saavat to-

teuttaa omia ideoitaan. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee ma-

teriaalikustannukset. Kurssille otetaan 7 opiskelijaa. Ilmoittautumiset koko luku-

vuodeksi viimeistään 24.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy sii-

tä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 7.1. Kevään uudet ilmoit-

tautumiset viimeistään 7.1. 

       KIHLANKI 

       KÄTKÄSUVANTO 
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TERVEYSLIIKUNTA KÄTKÄSUVANTO 

SANNAN PUTIIKKI, MUONIONTIE 1632 

TO 17.30–18.15 • 17.9.2020–26.11.2020, 14.1.2021–25.3.2021 

NINA WIGLEY • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kuntopiiriä, keppijumppaa ja kahvakuulailua ulkona. Sopii kaikenkuntoisille. 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 10.9. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

KUNTOJUMPPA SÄRKIJÄRVI 

SÄRKIJÄRVEN KOULU, PALLAKSENTIE 9 

Lisätietoja kurssista tulossa myöhemmin. Seuraa kansalaisopiston tiedottamista. 

KÄDENTAIDOT ÄKÄSJÄRVI 

TUULA OLLILAN TALO 

TO 13.00–15.15 • 27.8.2020–5.11.2020, 14.1.2021 - 25.3.2021 

ANNA LUMIJÄRVI • TUNTEJA 30 SL, 30 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Aiheina mm. langan värjäys, mahdollisesti betonityöt, vaatteiden ompelu, kes-

keneräisten käsitöiden loppuun saattaminen sekä joulu- ja pääsiäiskoristeet. Ota 

mukaan ensimmäiselle kokoontumiskerralle omat villalangat (myös 7 veljestä 

käy), väreistä käyvät valkoinen, luonnonvalkoinen, vaaleanharmaa ja beige.  

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 21.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

7.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 7.1. 

         SÄRKIJÄRVI 

         ÄKÄSJÄRVI 
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DIGITAITOJEN MAKSUTONTA  

PERUSKOULUTUSTA 
 

Opetushallituksen rahoittamassa Tikittääkö Digi? -hank-

keessa on tavoitteena järjestää digitaalisia taitoja vahvistavaa 

koulutusta kansalaisopistossa. Matalan kynnyksen digikahvi-

lassa opetellaan omien välineiden käyttöä ja kokeillaan uu-

sia. Yhteisöille voidaan räätälöidä muuhunkin digitutustumi-

seen yllyttäviä erikoisiltoja, esimerkiksi puutarhanhoitoon 

tai käsitöihin liittyvistä sivustoista ja palveluista.  Koulutus 

on maksutonta. 

Kaikille avoimia digikahviloita järjestetään kirkonkylällä ja 

sivukylillä. Seuratkaa tiedottamista ja ottakaa yhteyttä, jos 

haluatte teemaillan. 
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Muonion 

Kansalaisopisto 
Muonion kunta 

Puthaanrannantie 15 

99300 Muonio 

 

040 353 3424  

kansalaisopisto@muonio.fi 

www.muonio.fi/vapaa-aika/kansalaisopisto.html 

Ilmoittautumiset: www.opistopalvelut.fi/muonio 

Tykkää kansalaisopistosta Facebookissa: 

www.facebook.com/muonionkansalaisopisto 

Julkinen tiedote 


