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ILOISTA UUDEN LUKUVUODEN ALKUA TEILLE KAIKILLE! 

 

Olet juuri avannut Muonion kunnan kansalaisopiston uuden opinto-ohjelman. Olemme 

pieni ja sopivasti omaperäinen opisto. Tavoitteenamme meillä on vastata teidän tulevien 

opiskelijoiden toiveisiin ja tuoda joka vuosi myös jotain uutta, mitä ette ehkä uskoneet 

löytävän ohjelmastamme. 

 

Olet tervetullut meille opiskelemaan, toivottavasti myös viihdyt. 

 

Aloita kausi ilmoittautumisella haluamallesi kurssille. Ilmoittautuminen avautuu 

10.8.2022. 

 

Tervetuloa syksy, opinnot ja harrastukset sekä uudet että vanhat opiskelijat! 

 

T. Päivi ja Heikki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuvat: Satu Sinikumpu, Reetta Riipiranta ja Pirkko Rauhala. 

 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 10.8.2022 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 9.1.2023.  
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TYÖKAUSI 2022-2023 

Syyslukukausi  22.8.-4.12.2022 

Kevätlukukausi  16.1.-30.4.2023 

Syysloma  viikko 42  

Hiihtoloma  viikko 10 

Kevätjuhla   19.4.2023 

Kevätnäyttely  12.-13.5.2023 

Kursseja voidaan järjestää myös työkau-

den ulkopuolella.  

KANSALAISOPISTON  
YHTEYSTIEDOT 

Vt. kansalaisopiston rehtorina toimii Päivi 

Rantakokko puh. 040 489 5160 ja toimis-

tosihteerinä Heikki Tuikka, puh. 040 353 

3424. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee 

osoitteessa Puthaanrannantie 15, B-talo, 

toinen kerros. 

ILMOITTAUTUMINEN JA 
KURSSIMAKSUT 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 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 

9.1.2023. 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 epidemiati-

lanteen takia sulkemaan, tästä syystä pitä-

mättä jääneitä kertoja ei laskuteta. 

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 

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. 
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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, maahanmuuttajat sekä ne perusope-

tuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat, 

jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvolli-

suuden piiriin.  Opintosetelien hakijoiden 

tulee tarvittaessa todistaa kuuluvansa 

opintoseteliin oikeuttavaan kohderyh-

mään.  

 

Opintoseteleillä ei voi maksaa materiaali-

maksuja. Opintoseteliä anotaan ilmoittau-

tumisen yhteydessä netissä Opintosete-

lianomus-kohdassa tai puhelimitse.  

 

Haettavana on myös 40 kpl viime 

lukuvuonna käyttämättä jääneitä 

opintoseteleitä. Niitä voi hakea uusien 

seteleiden lisäksi ja käyttää uuden setelin 

kanssa samalla kurssilla. Opintoseteli on 

käytettävä syksyn 2022 aikana. Lisätietoa 

opintosetelien lisähausta sivulla 23. 

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. Muiden kuin opinto-ohjelmassa mainittujen soitinten soiton-

opetusta voidaan järjestää, jos saadaan niille opettaja. Soitonopetus 

alkaa pääsääntöisesti viikolla 35. Opetustuokioiden kesto on n. 20-30 min.  

SOITONOPETUS: PIANO, SYKSY 

SATU SINIKUMPU • KERTOJA 10 SL 

SYKSY 30,00 € 

Tavoitteena on oikean soittoasennon ja sormituksen löytäminen sekä sujuvan 

nuotinluvun ja omantasoisten kappaleiden hallinta. Ilmoittautumiset viimeistään 

22.8. Huom. Kevään osalta opettaja on avoinna. 

SOITONOPETUS: PIANO 

MAANANTAISIN • 7.11.2022–12.12.2022, 16.1.2023–17.4.2023 

TAINA NIEMELÄ • KERTOJA 5 SL, 12 KL • SYKSY 15,00 €, KEVÄT 30,00 € 

Tavoitteena on oikean soittoasennon ja sormituksen löytäminen sekä sujuvan 

nuotinluvun ja omantasoisten kappaleiden hallinta. Ilmoittautumiset koko 

lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy 

siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 9.1.   

SOITONOPETUS: PIANO 

PIA LIPPONEN • 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 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy 

siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 9.1.   

         KIRKONKYLÄ 
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SOITONOPETUS: RUMMUT 

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. 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1.   

KLASSISEN LAULUN INTENSIIVIKURSSI, SYKSY 

ALAKOULUN AULA, OPINTIE 8 • 16.10.2022–20.10.2022  

JONNA SINIKUMPU • TUNTEJA 4 • 25,00 € 

Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet! Kurssi soveltuu kaikentasoisille 

laulajille, vasta-alkajasta kokeneemmallekin. Opetus suunnitellaan oppilaan 

tavoitteiden mukaisesti. Yksinlaulukurssilla tutustutaan laulamisen perustekniik-

kaan ja klassiseen lauluohjelmistoon. Opetus sisältää 4 kpl 45 minuutin yksityis-

tunteja lähiopetuksena. Kurssille otetaan 10 oppilasta. Opettajana toimii musiik-

kipedagogi (AMK) Jonna Sinikumpu. Ilmoittautumiset viimeistään 7.10.  

KLASSISEN LAULUN INTENSIIVIKURSSI, KEVÄT 

ALAKOULUN AULA, OPINTIE 8 • 27.2.2022–3.3.2023  

JONNA SINIKUMPU • TUNTEJA 4 • 25,00 € 

Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet! Kurssi soveltuu kaikentasoisille 

laulajille, vasta-alkajasta kokeneemmallekin. Opetus suunnitellaan oppilaan 

tavoitteiden mukaisesti. Yksinlaulukurssilla tutustutaan laulamisen perustekniik-

kaan ja klassiseen lauluohjelmistoon. Opetus sisältää 4 kpl 45 minuutin yksityis-

tunteja lähiopetuksena. Kurssille otetaan 10 oppilasta. Opettajana toimii musiik-

kipedagogi (AMK) Jonna Sinikumpu. Ilmoittautumiset viimeistään 17.2.  

MUSKARI 0-2-VUOTIAILLE 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

TI 16.30–17.15 • 29.8.2022–8.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

SATU SINIKUMPU • TUNTEJA 10 SL, 12 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Lapset osallistuvat tunnille yhdessä tutun aikuisen kanssa. Alle kolmivuotiaiden 

muskarissa tutustutaan musiikkiin laulellen, leikkien, liikkuen, kuunnellen ja soit-

taen. Kurssille otetaan 10 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi 



 

7 

viimeistään 22.8. Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä ilmoittaa 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1.  

Huom. Kevään osalta opettaja on avoinna. 

MUSKARI 3-5-VUOTIAILLE 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

TI 17.30–18.15 • 29.8.2022–8.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

SATU SINIKUMPU • TUNTEJA 10 SL, 12 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Tutustutaan musiikkiin laulellen, leikkien, liikkuen, kuunnellen ja soittaen. Kurs-

sille otetaan 10 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. 

Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1.  

Huom. Kevään osalta opettaja on avoinna. 

Tanssi 

LASTEN TANSSI 4-6-VUOTIAAT (LAPSET 1, ALKEET) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 17.30–18.15 • 31.8.2022–9.11.2022, 18.1.2023–13.4.2023 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 12 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 22.8. 

Mikäli oppilas ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1.   

NYKYTANSSI 7-9-VUOTIAAT, (LAPSET 2, JATKO) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 16.30–17.15 • 31.8.2022–9.11.2022, 18.1.2023–13.4.2023 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 12 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 
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aikuisten tanssijoiden kanssa. Harjoittelussa tarvitaan vain tossut, voimistelupu-

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

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli oppilas ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

NYKYTANSSI 10-12-VUOTIAAT (JUNIORIT 1, JATKO) 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

KE 15.30–16.15 • 31.8.2022–9.11.2022, 18.1.2023–13.4.2023 

OLGA DOROFEEVA • TUNTEJA 10 SL, 12 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: funk, vogue, disco, jazz, hip hop, street dance ja break dance. Lisäksi 

opitaan ryhmätansseja, akrobatiikkaa ja tanssisarjoja. Esiintyminen ei ole pakol-

lista. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli oppilas ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

TANSSITAAN YHDESSÄ 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

MA 17.00–18.30 • 5.9.2022–7.12.2022, 16.1.2023–24.4.2023 

HILKKA SUOMALAINEN • TUNTEJA 26 SL, 26 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille, että pitempään tanssia 

harrastaneille. Mukaan voit tulla, vaikka et olisi ennen pari-

tanssia harrastanut. Kurssilla käydään läpi sekä perinteisiä 

suomalaisia paritansseja, että uusia tulokkaita lattareita  

unohtamatta. Tanssitaidon jo omaaville on luvassa teknii-

kan syventämistä ja erilaisia kuvioita. Ilmoittautumiset ko-

ko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei 

jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansa-

laisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 9.1. Huom. Kertamaksulla 

maksavat eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu on 5 

euroa, ja se maksetaan käteisellä opettajalle kyseisellä 

opetuskerralla.  
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TANSSIJUMPPA MARJAPAIKAN ASUKKAILLE 

PALVELUKESKUS MARJAPAIKKA, PIRKANTIE 13 

MA 13.15–14.00 • 5.9.2022–14.11.2022, 16.1.2023–27.3.2023 

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. 

TANSSIJUMPPA OJUSNIITYN ASUKKAILLE 

OJUSNIITYN PALVELUASUMISYKSIKKÖ, OJUSTIE 11 

MA 15.15–16.00 • 5.9.2022–14.11.2022, 16.1.2023–27.3.2023 

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. 

ISTUMATANSSIJUMPPA METSÄNIITYN ASUKKAILLE 

PALVELUKESKUS METSÄNIITTY, OJUSTIE 13 

MA 14.15–15.00 • 5.9.2022–14.11.2022, 16.1.2023–27.3.2023 

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. 

Liikunta 

JOOGA 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

TO 18.00–19.30 • 29.9.2022–8.12.2022, 12.1.2023–20.4.2023 

MERJA HAKALA JA MIA KATAISTO 

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

Noin vuoroviikoin hathajoogaa ja flow-joogaa. Kokonaisuutena vuoroviikot 

tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hathajooga on joogan klassisin ja länsi-

maissa tunnetuin muoto. Rauhallinen ja lempeä hathajooga koostuu joogan pe-

rusliikkeistä eli asanoista, ja on monien  nykyaikaisten joogalajien perusta. 
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Harjoituksissa keskitytään kehonhallintaan, mielenrauhaan ja myöhemmin 

hengitystekniikkaan. Flow-joogassa liikutaan jooga-asennosta toiseen 

hengityksen avulla. Tunti aloitetaan pehmeällä kehoa avaavalla liikkeellä, jonka 

jälkeen siirrytään kohti hieman dynaamisempaa osuutta. Tunti sisältää hengitys-, 

läsnäolo- ja meditaatioharjoituksia. Tunnit sopivat sekä vasta-alkajille että 

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

joustava asu. Syksyllä ei ole tunteja 20.10. Keväällä ei ole tunteja 9.3., 16.3., 

23.3., 30.3. ja 6.4. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.9. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1.  

Huom. Kertamaksulla maksavat eivät ilmoittaudu kurssille. Kertamaksu on 5 

euroa, ja se maksetaan käteisellä opettajalle kyseisellä opetuskerralla.  

CHEERLEADING –TUTUSTUMISKURSSI 7-12-VUOTIAILLE 

LIIKUNTAHALLI, OPINTIE 8 

SU 17.00-18.00 •  15.1.2023–5.3.2023 

KAISA KYLÄ-KAILA • TUNTEJA 10,64 • 25,00 € 

Cheerleadingin lyhytkurssilla tutustutaan lajin alkeisiin ja harjoitellaan cheerlead-

ingin perusteita kuten akroa ja stunttien alkeita. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-

tumiset viimeistään 9.1. 

Näyttämötaiteet 

MUONION LASTENTEATTERI 4-6-LUOKKALAISILLE 

ALAKOULUN AULA, OPINTIE 8 

TI 15.15–16.15 • 13.9.2022–22.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

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 5.9 Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 
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MUONION NUORISOTEATTERI 

ALAKOULUN AULA, OPINTIE 8 

TI 16.30–18.00 • 13.9.2022–22.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

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

salaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeis-

tään 9.1. 

Kädentaidot 

PUUTYÖT KIRKONKYLÄ 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

MA 18.00–20.15 • 5.9.2022–14.11.2022, 16.1.2023–17.4.2023 

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

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

PUUTYÖT 1-3-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

TI 15.30–17.00 • 6.9.2022–15.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

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. 

Lisätietoja kurssista voi kysyä opettajalta, puh. 040 419 2360. Jos lapsesi on es-

karilainen ja kiinnostusta kurssille on, ole yhteydessä opettajaan. Kurssille 
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otetaan 8 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

PUUTYÖT 4-6-LUOKKALAISILLE 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

TI 17.00–18.30 • 6.9.2022–15.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

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. 

Lisätietoja kurssista voi kysyä opettajalta, puh. 040 419 2360. Kurssimaksun 

lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 

8 oppilasta. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli 

opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

KERAMIIKKA KIRKONKYLÄ 

YLÄKOULUN KUVAAMATAIDON LUOKKA, OPINTIE 8 

PE 17.30–20.00 • 16.9.2022–18.11.2022, 20.1.2023–24.3.2023 

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

Keramiikan käsinrakennuksen ja lasittamisen perusteet. Kurssimaksun lisäksi 

opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 10 

opiskelijaa. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 8.9. Mikäli opiskelija 

ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon 

viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

KUDONTA KIRKONKYLÄ 

KANSALAISOPISTON TOIMITILA, ILTTITIE 9 

TO 17.00–19.15 • 8.9.2022–17.11.2022, 19.1.2023–30.3.2023 

PIRKKO RAUHALA, RITVA-LIISA AHONIEMI 

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

Kurssilla opetellaan kangaspuiden osien ja kudontavälineiden nimeämiset, suun-

nitellaan kudottavat loimet yhdessä osallistujien toiveiden mukaisesti ja luodaan 

loimet. Kurssilla kudotaan erilaisia töitä osallistujien toiveiden mukaisesti moni-

puolisesti perinteisestä räsymatosta erilaisiin kuviomattoihin ja villakankaisiin. 
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Kudonnassa on mahdollisuus käyttää ja kokeilla erilaisia kierrätysmateriaaleja. 

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Materiaaleja voi ostaa Toimintakeskus Naalosta tai tilata yhteistilauksella. Kurs-

sille otetaan 12 opiskelijaa. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

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

opiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

9.1. 

TUUNAUSTYÖPAJA 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

TO 17.00–19.30 • 25.8.2022–24.11.2022, 26.1.2023–27.4.2023 

PIRJO KUUKKANEN •  TUNTEJA 12 SL, 12 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Tunteja kerran kuussa, kuukauden viimeisenä torstaina. Tuunaus ja ekologinen 

materiaalin käyttö lisäävät tyytyväisyyttä elämään ja tunnetta ympäröivän esine-

maailman hallinnasta. Tuunaus tekee myös kestävän elämän arvot näkyviksi.  

Tuunaustyöpajoissa hyödynnetään erilaisia kotiin syntyviä kierrätysmateriaaleja 

ja valmistetaan niistä uusia ja kauniita käyttöesineitä. Kokoonnumme kerran 

kuukaudessa eri kierrätysmateriaalin äärelle, ideoimme ja valmistamme siitä 

sisustusesineitä, koruja tai asusteita. Materiaaleina käytämme esimerkiksi pien-

metallia, tekstiiliä, nauhoja ja nappeja, kirjoja, nahkaa, puuta, muovia, nestekar-

tonkia jne. Sovimme aina seuraavan työpajan materiaalin edellisessä työpajassa, 

joten jokaisella on aikaa ottaa talteen työskentelyyn sopivaa materiaalia. Muut 

kurssilla tarvittavat materiaalit voi lunastaa opettajalta tai hankimme niitä yhteis-

hankintana. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee mteraalikustan-

nukset. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi vii-

meistään 19.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa 

kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset 

viimeistään 9.1. 

PUUKKOKURSSI 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

MA 18.00–19.30, PE 18.00–21.00, LA 9.00–15.00 • 12.9.2022–8.10.2022 

RALPH ETZOLD • TUNTEJA 36 • 50,00 €  

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Ensimmäinen kokoontuminen kuvaamataidon luokassa maanantaina 12.9. klo 18, 
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jolloin tehdään materiaalitilaus. Muut kokoontumiskerrat pe 23.9., la  24.9., pe 

30.9., la 1.10., pe 7.10. ja la 8.10. Kurssille otetaan 6  oppilasta. Ilmoittautumiset 

viimeistään 5.9.  

HOPEATYÖKURSSI, SYKSY 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

PE 17.00–20.30, LA 9.00–17.30, SU 9.00–17.30 • 28.10.2022–30.10.2022 

RAIMO KORKALO • TUNTEJA 24 • 40,00 €  

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 12 oppilasta. Ilmoittautumiset viimeistään 14.10. 

HOPEATYÖKURSSI, KEVÄT 

YLÄKOULUN TEKNISEN TYÖN LUOKKA, OPINTIE 8 

PE 17.00–20.30, LA 9.00–17.30, SU 9.00–17.30 • 13.1.2023–15.1.2023 

RAIMO KORKALO • TUNTEJA 24 • 40,00 €  

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 12 oppilasta. Ilmoittautumiset viimeistään 4.1. 

TILKKUTYÖKURSSI 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

LA 10.00–17.00, SU 10.00–17.00 • 1.10.2022–2.10.2022  

HANNELE KINNUNEN • TUNTEJA 16 • 35,00 € 

Kurssilla tutustutaan tilkkutyön eri tekniikoihin monipuolisesti. Malleista löytyy 

töitä niin vasta alkajille kuin jo pitempäänkin harrastaneille. Ota mukaan tilkku-

työ- ja ompelutarvikkeet. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee 

materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 

viimeistään 4.3.  

NUKKEKOTITYÖPAJA 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

TI 17.00–19.15 • 27.9.2022–22.11.2022, 17.1.2023–14.3.2023 

ELISA STOOR •  TUNTEJA 15 SL, 15 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Tunteja joka toinen tiistai parittomilla viikoilla. Työpajassa sisustamme 

pienen huoneen (roomboxin) tai talon. Voit ottaa mukaan jonkin oman esineen, 

jonka haluaisit sisustaa. Valmistamme myös huonekaluja ja pikkuruisia esineitä. 

Aiempaa osaamista ei vaadita, voit tulla ilman kokemusta. Varaa mukaan perus-
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askartelutarvikkeita, mm. liima, akryylimaalit, paperia, pahvia, sakset, katko-

teräveitsi, viivotin jne. Erikoismateriaalit voidaan tilata yhdessä. Ensimmäisellä 

kerralla voidaan miettiä yhdessä toiveita ja teemoja, joita halutaan opetella. 

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeis-

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

opiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

9.1. 

MACRAMÉ, SYKSY 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

PE 18.00–21.00, LA 9.00–17.00 • 11.11.2022–12.11.2022, 2.12.2022–3.12.2022 

REETTA RIIPIRANTA • TUNTEJA 26,66 • 35,00 €  

Macramé-viikonloppukurssilla tutustumme macramén perussolmuihin ja 

teemme niistä esim. avaimenperiä, amppeleita, lasinalusia, joulukoristeita, koru-

ja, tms. mikä on mahdollista lyhyen ajan puitteissa. Myös micromacramén teko 

on mahdollista. Voit ottaa mukaan materiaalit, tai ostaa materiaalipaketin 

edullisesti opettajalta. Mukana olisi oltava kuitenkin sopiva alusta (esim. korkkia) 

mitta, nuppineuloja, kampa ja sakset. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksetta-

vaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 10 oppilasta. Ilmoittau-

tumiset viimeistään 4.11.  

MACRAMÉ, KEVÄT 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

PE 18.00–21.00, LA 9.00–17.00 • AJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN 

REETTA RIIPIRANTA • TUNTEJA 26,66 • 35,00 €  

Macramé-viikonloppukurssilla tutustumme macramén perussolmuihin ja 

teemme niistä esim. avaimenperiä, amppeleita, lasinalusia, joulukoristeita, koru-

ja, tms. mikä on mahdollista lyhyen ajan puitteissa. Myös micromacramén teko 

on mahdollista. Voit ottaa mukaan materiaalit, tai ostaa materiaalipaketin 

edullisesti opettajalta. Mukana olisi oltava kuitenkin sopiva alusta (esim. korkkia) 

mitta, nuppineuloja, kampa ja sakset. Hyvissä ajoin ennen kurssia opettaja ottaa 

yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja sopii materiaalien hankinnasta.  Kurs-

simaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille 

otetaan 10 oppilasta. 
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NAHKA– JA TINALANKAKURSSI, SYKSY 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

PE 17.00–19.00, LA 9.00-16.00, SU 9.00-16.00 • 21.10.2022–23.10.2022 

MIRKA NIVUNKIJÄRVI •  TUNTEJA 18,66 • 35,00 € 

Kurssilla tehdään vapaasti valittavia nahka ja/tai tinalankatöitä käsin ommellen. 

Voit tehdä koruja, laukkuja, kahvipussia, reppua, rukkasia... Materiaaleja voi 

ostaa opettajalta. Jos teet jotain isoa, kuten repun, ilmoitathan mahdollisesta 

materiaalitarpeesta opettajalle numeroon 040 191 1411. Kurssimaksun lisäksi 

opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 10 

opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 13.10. 

NAHKA– JA TINALANKAKURSSI, KEVÄT 

KYLÄPIRTTI, PIRKANTIE 4 B 

PE 17.00–19.00, LA 9.00-16.00, SU 9.00-16.00 • 20.1.2023–22.1.2023 

MIRKA NIVUNKIJÄRVI •  TUNTEJA 18,66 • 35,00 € 

Kurssilla tehdään vapaasti valittavia nahka ja/tai tinalankatöitä käsin ommellen. 

Voit tehdä koruja, laukkuja, kahvipussia, reppua, rukkasia... Materiaaleja voi 

ostaa opettajalta. Jos teet jotain isoa, kuten repun, ilmoitathan mahdollisesta 

materiaalitarpeesta opettajalle numeroon 040 191 1411. Kurssimaksun lisäksi 

opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 10 

opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 12.1 

Kielet 

ESPANJAN ALKEISKURSSI 

YLÄKOULU, OPINTIE 8 

KE 17.00–18.30 • 31.8.2022–9.11.2022, 18.1.2023–29.3.2023 

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

Tavoitteena tutustua espanjan kielen perusteisiin. Sanastoa, lauseita, kielioppia ja 

lausumista harjoitellaan runsaasti erilaisten puhe- ja kuunteluharjoitusten sekä 

kirjallisten tehtävien avulla. Samalla tutustutaan matkailusanastoon ja maan 

kulttuuriin. Oppikirja: Fantastico! 1. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi 

viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa 

kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset 

viimeistään 9.1. 

¡HOLA! 
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ENGLANNIN AKTIVOINTI 

YLÄKOULU, OPINTIE 8 

TI 17.00–18.30 • 30.8.2022–8.11.2022, 17.1.2023–28.3.2023 

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. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. 

Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

Muut 
AKVARELLIMAALAUS 

YLÄKOULUN KÄSITYÖLUOKKA, OPINTIE 8 

TI 17.00–19.30 • 23.8.2022–13.12.2022, 24.1.2023–16.5.2023 

ELINA HUTTUNEN • TUNTEJA 23 SL, 23 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Tunteja joka toinen tiistai parillisilla viikoilla. Kurssilla opitaan akvarelli-

maalauksen perusteita ja eri maalaustekniikoita rohkeasti kokeillen. Tavoitteena 

on ymmärtää akvarellin ominaislaatua ja hyödyntää sitä joko isommissa tai 

pienemmissä töissä. Kurssilla työskennellään opettajan antamien teemojen sekä 

kurssilaisten omien ideoiden pohjalta. Kurssi pitää sisällään ohjausta, itsenäistä 

työskentelyä sekä ryhmässä töiden katselua ja keskustelua niiden pohjalta. Kurs-

si soveltuu kaikille akvarellimaalauksesta kiinnostuneille, aloittelijoille ja jo akva-

rellimaalausta harrastaneille. Tarvitset kurssille mukaan akvarellivälineet: joko 

nappivärit tai nestemäiset akvarellivärit, eri kokoisia siveltimiä, 200-300 gram-

maista akvarellipaperia, lyijykynän, kumin, suttupaperia, maalarinteippiä. Ihan 

kaikkea ei ole pakko olla; opettajalta voi lainata ja ostaa jotain, kuten paperia ja 

nestemäisiä värejä. Lisätietoa tarvikkeista kurssin tiedoissa osoitteessa 

www.opistopalvelut.fi/muonio. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi 

tulee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 

koko lukuvuodeksi viimeistään 19.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, 

täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet 

ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 
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MINDFULNESS 

LAPPIAN SALI, KOULUTIE 8 

TI 17.30–18.30 • 27.9.2022–8.11.2022, 17.1.2023–21.2.2023 

PÄIVI LYLY • TUNTEJA 8 SL, 8 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Mindfulness-kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia, joiden avulla kiinnitetään  

huomiota omiin kehotuntemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Mindfulness on 

hyväksyvää tietoista läsnäoloa juuri tässä hetkessä. Tunteihin sisältyy hengitys-

harjoituksia sekä kehon ja mielen rentoutumista. Harjoituksia tehdään enim-

mäkseen makuulta ja istuen, mutta joskus myös seisten ja liikkuen. Taustalla voi 

soida musiikki. Varaa mukaan oma joogamatto tai alusta, viltti, tyyny, juomapullo 

ja rennot vaatteet. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 

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

opiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

9.1. 

 

 

 

 

MONITOIMIKURSSI KANGOSJÄRVI 

KANGOSJÄRVEN KYLÄTALO 

MA 17.30–19.00  • 12.9.2020–21.11.2022, 16.1.2023–27.3.2023 

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

Kurssin aiheina on monipuoliset kädentaidot. Voit myös ottaa omat keskeneräi-

set käsityöt/askartelut mukaan. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi 

tulee materiaalikustannukset. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

5.9. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansal-

aisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeis-

tään 9.1. 

       KANGOSJÄRVI 
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PUUTYÖT KERÄSSIEPPI 

KERÄSSIEPIN KYLÄTALO, KERÄSSIEPINTIE 1987 

TI 18.00–20.15 • 6.9.2022–15.11.2022, 17.1.2023–11.4.2023 

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

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

 

 

 

 

 

KUDONTA KERÄSSIEPPI 

KERÄSSIEPIN KYLÄTALO, KERÄSSIEPINTIE 1987 

KE 17.00–19.15 • 7.9.2022–2.11.2022, 18.1.2023–15.3.2023 

PIRKKO RAUHALA • TUNTEJA 24 SL, 24 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssilla opetellaan kangaspuiden osien ja kudontavälineiden nimeämiset, suun-

nitellaan kudottavat loimet yhdessä osallistujien toiveiden mukaisesti ja luodaan 

loimet. Kurssilla kudotaan erilaisia töitä osallistujien toiveiden mukaisesti moni-

puolisesti perinteisestä räsymatosta erilaisiin kuviomattoihin ja villakankaisiin. 

Kudonnassa on mahdollisuus käyttää ja kokeilla erilaisia kierrätysmateriaaleja. 

Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Materiaaleja voi ostaa Toimintakeskus Naalosta tai tilata yhteistilauksella. Kurs-

sille otetaan 8 opiskelijaa. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 22.8. 

Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston 

toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

 

       KERÄSSIEPPI 
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KERAMIIKKA KÄTKÄSUVANTO 

AHVENNIEMENTIE 30 

TO 17.30–20.00 • 25.8.2022–27.10.2022, 19.1.2023–23.3.2023 

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 8 opiskelijaa. Ilmoittautumiset koko luku-

vuodeksi viimeistään 19.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä 

ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittau-

tumiset viimeistään 9.1. 

 

 

 

 

 

 

TERVEYSLIIKUNTA KÄTKÄSUVANTO 

SANNAN PUTIIKKI, MUONIONTIE 1632 

TO 17.30–18.15 • 22.9.2022–1.12.2022, 19.1.2023–30.3.2023 

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

Kuntopiiriä, keppijumppaa ja kahvakuulailua ulkona. Sopii kaikenkuntoisille. 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 15.9. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

 

 

       KÄTKÄSUVANTO 
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TERVEYSLIIKUNTA SÄRKIJÄRVI 

SÄRKIJÄRVEN KOULU, PALLAKSENTIE 9 

TO 16.30–17.15 • 1.9.2022–24.11.2022, 19.1.2023–30.3.2023 

MIA KATAISTO • TUNTEJA 10 SL, 10 KL • SYKSY 25,00 €, KEVÄT 25,00 € 

Kehonhuoltoa ja liikkuvuutta. Sopii kaikenkuntoisille, ikään ja sukupuoleen kat-

somatta. Oma juomapullo mukaan ja mukavat vaatteet päälle. Syksyllä ei ole 

tunteja 6.10., 13.10. ja 20.10. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

22.8. Mikäli opiskelija ei jatka opiskelua keväällä, tulee siitä ilmoittaa kansalais-

opiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

9.1. 

CHADŌ - JAPANILAISEN TEETAITEEN ALKEISKURSSI  

KALLIOTIE 9  

TI KLO 17.00-19.00 •17.1.2023–28.2.2023 

LARISSA RIMPILÄINEN • TUNTEJA 18,69 • 35,00 € 

Chadō on perinteinen japanilainen taidemuoto, jossa tarjoillaan matcha-teetä 

hyvin tarkkaan määrätyllä perinteisellä tavalla. Teetä tehtäessä vieraat ja teen 

tekijä istuvat tatameilla ja käytettävät esineet sekä tarjottavat herkut on tark-

kaan mietitty tilaisuuteen sopiviksi. Lisäksi teehuonetta koristaa kirjoituskäärö, 

jossa on zen-mietelause. Teetilaisuudessa voidaan teen lisäksi tarjota ruokaa tai 

esimerkiksi asetella hiiliä. Kurssin aikana opiskellaan chadōn perusteita: vieraan 

roolia, teehuoneessa liikkumista ja esineiden käsittelyä.  Kurssille otetaan 6 

opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 9.1.  

 

 

 

 

 

 

         SÄRKIJÄRVI 
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KÄDENTAIDOT YLIMUONIO 

MEÄN KOULU, KOULUTIE 

KE 18.00–20.00 • 28.9.2022–23.11.2022, 25.1.2023–22.3.2023 

MIRKA NIVUNKIJÄRVI • TUNTEJA 21,36 SL, 21,36 KL • SYKSY 35,00 €,  

KEVÄT 35,00 € 

Kurssilla tehdään käsitöitä ja askarteluja kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi-

laisten lainattavissa saumuri ja ompelukone. Käytössä myös puutyöluokka. Kurs-

simaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. 

Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 21.9. Mikäli opiskelija ei jatka 

opiskelua keväällä, täytyy siitä ilmoittaa kansalaisopiston toimistoon viimeistään 

9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 9.1. 

NUTUKASKURSSI 

MEÄN KOULU, KOULUTIE 

PE 17.00–19.00, LA 9.00–16.00, SU 9.00–16.00 • 2.9.2022–11.9.2022 

VEERA LIIKAVAINIO •  TUNTEJA 30,66 • 45,00 € 

Kurssilla näskätään ja parkitaan poron koivet, joista sitten ommellaan nutukkaat. 

Yhteen pariin menee vähintään yhdet aikuisen poron koivet, riippuen mallista. 

Kurssille saa tuoda omat kuivatut koivet, tai materiaalit voi ostaa opettajalta. 

Ota kurssille mukaan sakset. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tu-

lee materiaalikustannukset. Kurssille otetaan 8 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 

viimeistään 22.8.  

 
KOIPINAHKAKURSSI 

MEÄN KOULU, KOULUTIE 

PE 17.00–19.00, LA 9.00–16.00, SU 9.00–16.00 • 10.2.2023–19.2.2023 

VEERA LIIKAVAINIO •  TUNTEJA 30,66 • 45,00 € 

Syksyn kurssin jatko, lakin tai kintaiden ompelu. Kurssilla näskätään ja parkitaan 

poron koivet, joista sitten ommellaan joko lakki tai kintaat. Kurssille saa tuoda 

omat kuivatut koivet, tai materiaalit voi ostaa opettajalta. Ota kurssille mukaan 

sakset. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulee materaalikustannuk-

set. Kurssille otetaan 8 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään 2.2.  

         YLIMUONIO 
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KÄDENTAIDOT ÄKÄSJÄRVI 

TUULA OLLILAN TALO 

MA 13.00–15.15  • 12.9.2020–21.11.2022, 16.1.2023–27.3.2023 

MIRKA NIVUNKIJÄRVI • TUNTEJA 30 SL, 30 KL • SYKSY 35,00 €, KEVÄT 35,00 € 

Kurssin aiheina on monipuoliset kädentaidot. Voit myös ottaa omat keskeneräi-

set käsityöt/askartelut mukaan. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan maksettavaksi 

tulee materiaalikustannukset. Ilmoittautumiset koko lukuvuodeksi viimeistään 

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

opiston toimistoon viimeistään 9.1. Kevään uudet ilmoittautumiset viimeistään 

9.1. 

  

         ÄKÄSJÄRVI 

 

OPINTOSETELIEN LISÄHAKU 

Haettavana on 40 kpl viime lukuvuonna käyttämättä 

jääneitä opintoseteleitä. Niitä voi hakea uusien 

seteleiden lisäksi ja käyttää uuden setelin kanssa 

samalla kurssilla. Opintoseteli on käytettävä syksyn 

2022 aikana. Jos hakijoita on enemmän kuin 40, setelit 

arvotaan hakijoiden kesken. Näitä seteleitä koskevat 

viime vuoden hakukriteerit, eli näitä voidaan myöntää 

työttömille, senioreille (63-vuotiaat ja vanhemmat), 

eläkeläisille, maahanmuuttajille, oppimisvaikeuksia 

kokeville, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville sekä 

peruskoulun päättäneille alle 25-vuotiaille nuorille, 

joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Käyttämättä jäänei-

tä opintoseteleitä haetaan ilmoittautumisjärjestelmän 

kautta 10.8.2022 klo 12 alkaen. Ostoskorin lisätieto-

kentässä täytyy ilmoittaa, millä kurssilla opintoseteli 

aiotaan käyttää. Haku päättyy 26.8.2022 klo 23.59.  
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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 

 

Seuraa kansalaisopistoa Instagramissa: 

muonionkansalaisopisto 

Julkinen tiedote 


