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Rehtorin tervehdys
 

Lieto-opisto on Liedon kaupungin kansalaisopisto, jossa kaikenikäiset 
voivat opiskella tai harrastaa edulliseen hintaan. Kansalaisopistojen 

vaikutusta on tutkittu ja huomattu, että ne tuottavat aktiivisuuden 
kautta selkeästi hyvinvointia sekä mieleen että kehoon – jopa niin, että 
kansalaisopistossa opiskelu vähentää kunnan terveydenhuoltokustan-
nuksia.

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Lieto-opiston kursseille! 
 Tarjolla on monenlaista: tanssia, kieliä, kädentaitoja, musiikkia, kokkausta, 
taidetta… Ilmoittautua voit su 7.8. klo 18 lähtien.

Liikkeelle lähtö pitkän korona-ajan jälkeen on tarpeellista ja hyvin-
vointia lisäävää, mutta jos lähteminen ei jostain syystä onnistu, meillä 
on lähiopistojen yhteistyön kautta tarjolla useampikin etäkurssi. Etänä 
on esim. kieliä tai joogaa – ja onpa mukana myös kirjoittava käsityö-
piiri etäkurssina. Monelle ovat esim. Teams ja Zoom tulleet parin viime 
vuoden aikana tutuiksi, suorastaan ystäviksi, ja opiskelu niiden avulla on 
muodostunut mieluisaksi myös opiston kursseilla.

Tiedäthän, että ikä ei ole este uuden oppimiselle? Voi olla, että muisti 
hiukan heikkenee, mutta oppimista ei huonomuistisuus estä! Uuden op-
piminen on hyväksi aivosoluille, käsillä tekeminen edistää aivoterveyttä; 
aktiivisuus, opiskelu, harrastaminen – kaikki tämä luo hyvinvointia. 

Lähde siis rohkeasti mukaan Lieto-opiston kursseille! Innostus ja iloi-
nen mieli auttavat – mutta myös sitkeys. On hyvä myös palkita itseään 
uuden oppimisesta, sinnikkyydestä ja kurssin loppuun asti käymisestä. 

Käy läpi tämä opinto-ohjelma huolellisesti, valitse omasi ja voi hyvin!

Heli Hukkanen
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Maksut ja 
osallistuminen

Ilmoittautuminen
Kursseille on ilmoittauduttava  
ennakkoon.  

Netti-ilmoittautuminen alkaa 
su 7.8. klo 18.00 osoitteessa 
https://uusi.opistopalvelut.fi/lieto/ 

Voit myös käydä opiston toimistossa 
ilmoittautumassa. 

Ilmoittautuminen on sitova. 

Ryhmät täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Kurssi alkaa, mikäli 
ilmoittautuneita on riittävästi. Ilmoit-
taudu ajoissa, että ryhmä pääsee 
alkamaan! Kurssin alkamisesta ei 
lähetetä erillistä ilmoitusta, peruuntu-
misesta tai muutoksista ilmoitetaan 
tekstiviestillä (tarkista, että kirjoitat 
puhelinnumerosi oikein).

 

1 Kurssimaksu on mainittu kunkin  
opintoryhmän tai kurssin kohdalla. 
Kaikki kurssimaksut laskutetaan 
ilmoittautumisten perusteella. Laskun 
voi suorittaa rahalaitoksiin tai maksutta 
Liedon kaupungintalon palvelupistee-
seen, jossa voit maksaa myös Smartum-
seteleillä. Mikäli syksyllä alkaneeseen 
opintoryhmään on mahdollista liittyä 
keväällä, kevään kurssimaksu on puolet 
koko työkauden maksusta. Opisto va-
raa itselleen oikeuden opinto-ohjelman 
ja kurssimaksujen sekä opiskeluryhmien 
osanottajamäärien muutoksiin. 

2 Ilmoitetut kurssimaksut edellyttävät 
vähintään 10 opiskelijaa /opinto-
ryhmä. Sivutaajamissa lyhytkurssit 
voidaan rehtorin päätöksellä aloittaa 
pienemmilläkin opiskelijamäärillä. 
Musiikin ryhmäopetuksessa ja erityis-
ryhmien opetuksessa opiskeluryhmän 
minimikoko on 7 opiskelijaa. Syksyllä 
alkaneet opintopiirit kokoontuvat 24 
kertaa työkaudessa. Musiikin yksilö-
opetuksessa ja kuvataiteen perusope-
tuksessa opetusta annetaan 26 kertaa 
työkaudessa. Yhden oppitunnin pituus 
opintopiireissä on 45 minuuttia. 

3  Maksettu kurssimaksu palautetaan 
vain, mikäli kurssi ei toteudu lainkaan. 
Ilmoittauduttuaan opiskelija sitoutuu 
maksamaan kurssimaksun, vaikka ei 
osallistuisi opetukseen. Ilmoittautu-
misen voi perua maksutta viisi (5) arki-
päivää ennen kurssin alkua soittamalla 
opiston toimistoon, tämän jälkeen 
opintomaksua ei enää palauteta.

HENKILÖKUNTA
•	Rehtori Heli Hukkanen 
 p. 046 9230 592
•	Sihteeri	Raija Danielsson 
 p. 046 9230 688   
•	Kuvataideopettaja Sari Hiltunen 
 p. 050 4535 296
 päivystys perjantaisin klo 12–15
•	Henkilökunnan sähköposti-
 osoitteet:	etunimi.sukunimi@lieto.fi
•	Opiston kotisivu ja ajankohtaiset 
 tiedot löytyvät osoitteesta  

http://www.lieto.fi/kansalaisopisto

OPINTOSETELIAVUSTUS:
Opetushallitus	on	myöntänyt	Lieto-
opistolle	2800	euron	määrärahan	vuosille	
2022–2023	kohdennettavaksi	eri	ikäisten	
eläkkeellä	olevien	henkilöiden	koulutusten	
kurssimaksuihin.	Ohjelmassa	on	kolme	
ryhmää,	joissa	on	maininta	”maksuton	
opintoseteliryhmä”.	Lisäksi	perjantain	Se-
nioritanssiryhmä	on	alennetulla	maksulla	
ja	eläkeläisillä	on	mahdollisuus	osallistua	
Tarvasjoen	kehonhuoltoryhmään	alennet-
tuun	hintaan.	Ryhmiin	ilmoittaudutaan 
normaalisti	opiskelijaksi.

4 Yhden opetuskerran peruuntumi-
nen ei oikeuta maksualennuksiin 
tai korvaavaan opetuskertaan koko 
työkauden kestävillä kursseilla.

5 Liedon työttömät saavat kurssi-
maksusta 50 %:n alennuksen. Alen-
nus ei koske musiikin yksilöopetusta, 
eikä alle 20 euron kurssimaksuja.

6 Opiskelijat maksavat itse työaineen-
sa, oppikirjansa ja henkilökohtaiset 
opiskeluvälineensä.                                                                                       

7 Savipiirien polttokulut sekä lasitteet 
sisältyvät ostetun saven hintaan. Opis-
tolla poltetaan vain opistolta ostettua 
savea. Opisto ei vastaa polton tai kulje-
tuksen aikana tapahtuneesta mah-
dollisesta esineiden rikkoutumisesta. 
Opiskelijoiden tulee viedä valmiit 
työnsä ja tarvikkeensa pois opistolta 
viimeistään toukokuun lopussa.   

8 Opiston tapaturmavakuutus kattaa 
kaikki opiskelijat. 

9  Liedon kaupungin laskujen maksu-
muistutukset lähettää ja perinnän 
hoitaa Sarastia Kuntaperintä Oy. Sa-
rastia perii myös Lieto-opiston kaikki 
maksamattomat kurssimaksut. 

TOIMISTO
Liedon kaupungintalo, 
Kirkkotie 13, 21420 Lieto.
Avoinna ma–pe 8.00–15.00. 
Puhelin 046 9230 688. 
 
 
TYÖKAUSI 
Syyslukukausi 1.9.–17.12.2022
  • Syysloma  17.10 –23.10., 
 ei opetusta
  • Itsenäisyyspäivä 6.12., ei opetusta

Kevätlukukausi  9.1.–16.6.2023
  • Talviloma  20.2.–26.2., 
 ei opetusta
  • Pääsiäisloma 7.4.–10.4., 
 ei opetusta
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Lapsille ja 
nuorille
suunnattu 
opetus

110210 Lasten ja nuorten 
näytelmäpiiri 9 v.– 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Ti 16.00–17.30 
6.9.–29.11.2022, 
10.1.–11.4.2023 
Anita Koistinen • 50 t
55,00 €

 Ryhmä on tarkoitettu kaikille teatterista kiin-
nostuneille tytöille ja pojille kolmannesta luokasta 
eteenpäin. Tunneilla opiskellaan näyttelijäntaitoja 
ja saadaan lisää rohkeutta ilmaista itseä. Syksyllä 
aloitetaan kevään esityksen valmistelu valmiin                                
näytelmätekstin, tarinan tai ryhmäläisten oman 
idean pohjalta.

830116 Sirkus 7–9-vuotiaat 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Ma 15.00–15.45 
12.9.–28.11.2022 
Pauliina Toivio-Seppä • 11 t 
30,00 €

 Kurssilla keskitytään pääasiassa akrobatian perus-
teisiin, ottaen kuitenkin kunkin oppilaan lähtö-
kohdat huomioon. Tämän lisäksi kurssilla sivutaan 
jongleerausta ja tasapainolajeja. Tunti sisältää myös 
verryttelyleikkejä sekä voima- ja venyvyysharjoit-
teita. Kurssille ovat tervetulleita sekä vasta-alkajat 
että aiempaa kokemusta omaavat oppilaat.

830117 Sirkus 
10–13-vuotiaat 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Ma 16.00–17.00 
12.9.–28.11.2022 
Pauliina Toivio-Seppä • 15 t 
35,00 €

 Kurssilla keskitytään pääasiassa akrobatian perus-
teisiin, ottaen kuitenkin kunkin oppilaan lähtö-
kohdat huomioon. Tämän lisäksi kurssilla sivutaan 
jongleerausta ja tasapainolajeja. Tunti sisältää myös 
verryttelyleikkejä sekä voima- ja venyvyysharjoit-
teita. Kurssille ovat tervetulleita sekä vasta-alkajat 
että aiempaa kokemusta omaavat oppilaat.

830118 Käsilläseisonta 
14–17-vuotiaat 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Ma 17.15–18.15 
12.9.–28.11.2022 
Pauliina Toivio-Seppä • 15 t 
35,00 €

 Kurssilla käymme läpi sirkuskäsilläseisonnan 
tekniikoita. Sirkuskäsilläseisonnan keskeinen tavoite 
on oppia pysymään käsilläseisonnassa ilman tukea. 
Harjoittelussa käytämme tarvittaessa apuna seinää, 
korokkeita ja opettajan/toisen oppilaan tukea. 
Lajiin kuuluvat mm. erilaiset asennot ja kehonosien 
liikkeet käsilläseisonnassa sekä monipuoliset tavat 
nousta käsilläseisontaan ja laskeutua siitä alas. 
Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta, mutta erityisesti 
akrobatia- tai voimistelutaustasta on apua. 

830189 Iloinen liikunnalli-
nen lapsi-vanhempi ryhmä 
(1–3-vuotiaille) 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
La 9.30–10.15; 10.9.–10.12.2022 
Susanna Kuivala • 12 t
32,00 €

 Tanssi, temppuile ja tasapainoile. Iloinen liikunta- 
tuokio, jossa liikumme yhdessä lapsen kanssa 
nauttien yhdessä liikkumisesta. Tunti vahvistaa mm. 
motorisia perustaitoja ja opettaa lasta toimimaan 
ryhmässä. Tunnit muotoutuvat ryhmän tarpeiden 
mukaan. Ilmoittautuminen aikuisen tiedoilla.

110513 Lasten kansantanssi 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Pe 15.00–16.00 
9.9.–2.12.2022 
Henna Vuori • 16 t
30,00 €

 Harjoitellaan erilaisia tanssiaskeleita ja tansseja 
(myös muita kuin kansantanssia) sekä liikutaan 
musiikkilajiin tutustuen. Tanssi on hyvä harrastus. Se 
on yhtä aikaa sosiaalista ja liikunnallista sekä kehittää 
tasapainoa, vuorovaikutustaitoja ja luovuutta. Ryh-
män innokkuudesta riippuen tehdään yhdessä oma 
koreografia. Ryhmä on tarkoitettu alakoulun 1–3- 
luokkalaisille. Mukaan tarvitaan vaatteet, joilla on 
mukava liikkua, jumppa/tanssitossut ja juomapullo.

110541 Lasten perusbaletti 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
La 13.20–14.20 
10.9.–10.12.2022, 
14.1.–15.4.2023 
Olga Mironenko • 32 t
60,00 €

 Lasten perusbaletti on tarkoitettu 10–12-vuotiail-
le tytöille. Opetus perustuu luovaan, tanssilliseen 
liikuntaan. Tunnilla tutustutaan baletin alkeisiin ja 
tehdään pieniä helppoja tansseja. Tutustuminen 
tapahtuu kauniin klassisen musiikin tahdissa. Asu: 
voimistelupuku, sukkahousut ja pehmeäkärkiset 
balettitossut.

Tule
mukaan!
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110534 Zumba® Kids, 
Tarvasjoen liikuntasali 
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753 
Ke 17.00–17.45 
7.9.–30.11.2022, 
11.1.–5.4.2023 
Johanna Heikkilä • 24 t
50,00 €

 Zumba Kids® -tunti on lasten oma Zumba-tunti, 
jossa liikutaan monipuolisesti, leikitään ja tanssi-
taan! Tunnin kantavana ajatuksena on liikunnan ilo 
ja liikkeiden helppous. Noin 4–13-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Tunnille jäädään itsenäisesti ilman huol-
tajaa. Mukaan tarvitaan vaatteet, joilla on mukava 
liikkua ja juomapullo. Mukaan voi ottaa myös vihon, 
johon voi kerätä tunnilta saatavan tarran.

830144 Nia® perheille 
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11 
La 10.30–11.15 
10.9.–10.12.2022 
Susanna Kuivala • 12 t
18,00 €

 Nia® perheille -tunnilla liikutaan musiikin ja 
ohjaajan opastamana. Nia® perheille -tunnilta löydät 
kamppailulajien keskittyneisyyttä ja voimaa, tanssi-
lajien iloa ja luovuutta sekä kehonhuoltoa. Tunnilla 
liikutaan omaa kehoa kuunnellen ja voit aina sovit-
taa liikkumisen itselle sopivaksi. Nia on hauskaa ja 
se lisää mm. keskittymiskykyä, tasapainoa, voimaa, 
notkeutta ja ketteryyttä. Nia-tunnilla ei tarvita 
varusteita, parhaiten liikut paljain varpain tai ohuilla 
sukilla. Tule tunnille koko perheen voimin tai vaikka 
kaksin lapsen kanssa! Ohjaaja Susanna Kuivala: 
Lisensoitu Nia BrownBelt. Ilmoittautuminen jokai-
sesta perheenjäsenestä erikseen. 

110315 Kuvataidetta 
ja musiikkia lapsille ja 
heidän aikuisille 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Su 17.00–18.00 
11.9.–27.11.2022  
Satu Luukkonen • 15 t
50,00 €

 Kurssilla on tarkoitus tutustua moniaistisesti kuva- 
taiteeseen, väreihin, eri materiaaleihin ja satuihin. 
Kurssi on suunnattu lapsille ja heidän kanssaan tule-
ville aikuisille. Ilmoittautuminen aikuisen tiedoilla.

110329 Torstai-illan piirus-
tuksen ja grafiikan kurssi 
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
To 18.00–19.30 
8.9.–8.12.2022, 
12.1.–13.4.2023 
Sari Hiltunen • 52 t
60,00 €

 Kurssilla tutustutaan piirtämiseen monin eri 
menetelmin, kuten luovasta piirtämisestä esittäviin 
aiheisiin. Kurssilla olisi tarkoitus toteuttaa myös 
muotokuvapiirros ruutusuurentamalla. Kurssilla 
tehdään myös grafiikkaa. Teknisen työskentelyn 
lisäksi hiomme omaa ilmaisua tutustumalla valöö-
reihin ja viivaan.

110413 Keramiikkapaja 
nuorille ja aikuisille 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Ke 18.00–20.30  
14.9.–16.11.2022, 
11.1.–29.3.2023 
Jaana Aarikka • 60 t
88,00 €

 Kurssilla paneudutaan erilaisiin 
käsinrakennustekniikoihin 
sekä saven koristeluun ja pinta-
käsittelyyn eri menetelmin. 
Keramiikkaan tutustut ohjattujen 
harjoitustöiden, omien ideoiden 
sekä kuvien ja historian kautta. 
Erilaisia savilaatuja saa ostaa opettajalta.

110450 Hui hai haamu! 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Ti 25.10.2022 klo 17.30–20.45 
Elina Salmi • 4 t
15,00 €

 Huovutetaan haamu merinovillalevystä (levy-
huovutus). Yksi haamu 5€. Jos kurssilla ihan pieniä 
lapsia, kannattaa mukaan ottaa myös eväät ja 
vaihtovaatteet! Maksu Mobile Pay, korttimaksu tai 
käteinen.

119849 Joulutonttukäpy 
Jokilaakson koulu,  
Karjatie 9 
Ke 9.11.2022 klo 18.00–19.45 
Elina Salmi • 2,33 t
12,00 €

 Askarrellaan kuusen kävystä tonttu. Maalataan 
käpyjä ja ommellaan tonttulakkeja. Tarvikemaksu  
6 kpl tonttuja 5 €. Maksu Mobile Pay, korttimaksu tai 
käteinen. Jos mukana on ihan pieniä lapsia, kannat-
taa päälle laittaa maalin kestävää vaatetta!

110330 Joulukorttien ja 
joulukoristeiden paja 
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
La 3.12.2022 klo 10.30–14.30 
Sari Hiltunen • 5t
15,00 €

 Tule tekemään joulukortteja 
ja joulukoristeita Liedon lukion 
kuvataideluokkaan 3.12.2022! Oma kortti

on uniikki!

Väri-
iloittelua!

8     lapset ja nuoret
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Kevät 2023 Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 
11.12.22 klo 18.

110535 KiddieJam© 4–5 v 
(2017–18 syntyneet) 
Kisakallion päiväkoti, 
Tanhukuja 10 
To 18.30–19.15 
12.1.–6.4.2023 
Marita Kraama • 12 t
25,00 €

  KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan lajinomai-
sesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja pienet 
tanssijanalut saavat maistiaisia baletin, kansan-
tanssin, showtanssin, street-lajien ja paritanssien 
perusteista ja kehittävät samalla tanssillisia perus-
taitojaan. Huom: Ei opetusta talvilomaviikolla 8, 
eikä kiirastorstaina. Katso esittely: 
https://www.youtube.com/watch?v=-6i-jjOjNJw"

110536 KiddieJam© 5–6 v 
(2016 –17 syntyneet) 
Kisakallion päiväkoti, 
Tanhukuja 10 
To 17.40–18.25 
12.1.–6.4.2023 
Marita Kraama • 12 t
25,00 €

  KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan lajinomai-
sesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja pienet 
tanssijanalut saavat maistiaisia baletin, kansan-
tanssin, showtanssin, street-lajien ja paritanssien 
perusteista ja kehittävät samalla tanssillisia perus-
taitojaan. Huom: Ei opetusta talvilomaviikolla 8, 
eikä kiirastorstaina. Katso esittely: 
https://www.youtube.com/watch?v=-6i-jjOjNJw" 

110537 ShowDance 7–8 v 
(2014 –15 syntyneet) 
Kisakallion päiväkoti, 
Tanhukuja 10 
To 16.30–17.30 
12.1.–6.4.2023 
Marita Kraama • 16 t
30,00 €

  ShowDance-tunneilla yhdistyvät lukuisat eri 
tanssilajit aivan baletin ja jazzin tekniikasta street-
lajien irrotteluun. Erilaisten koreografioiden lisäksi 
tunneilla harjoitellaan lajikohtaista tekniikkaa mm. 
piruetteja, hyppyjä sekä erilaisia perusaskeleita ja 
lattian poikki liikkuvia askelsarjoja. Huom: Ei ope-
tusta talvilomaviikolla 8, eikä kiirastorstaina.

110453 Pupun pylly 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Pe 24.3.2023 
klo 17.30–20.45 
Elina Salmi • 4 t
15,00 €

  Pupun pylly huovutetaan 
käyttäen levyhuovutusta, 
kaavahuovutusta ja kolmi-
ulotteisen esineen huovutusta 
sekä neulausta. Valmis pupu 
kootaan paloista ruukkuun. 
Tarvikemaksu 15 €.

110454 Ötökkärintaneula 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Su 23.4.2023 
klo 10.00–12.30 
Elina Salmi • 3 t
14,00 €

  Huovutetaan palloista ötököitä! Leppäkerttuja, 
hämähäkkejä ja maan matosia! Neulaamalla tehdään 
palloja, jotka huovutetaan vedellä. Ota mukaan 
pyyhe ja matala vesiastia esim. pesuvati. Jos kurssilla 
on ihan pieniä lapsia, kannattaa mukaan ottaa myös 
eväät ja vaihtovaatteet. Tarvikemaksu 3 € ötökkä. 
Maksu Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen.

110319 Seinämaalauskurssi 
lapsille ja nuorille 
Liedon lukio, Opintie 1 D 
Ma–Pe 12.–16.6.2023 
klo 10.00–14.15 
Sari Hiltunen • 25 t
50,00 €

  Kurssilla maalataan seinämaalaus alikulkutun-
neliin. Maalaus toteutetaan seinämaaleilla. Kurssi 
järjestetään 12.–16.6.2023. Kurssin kesto on maa-
nantaista perjantaihin klo 10–14.15. Lounastauko 
on klo 11.30–12.00. Lounaalla oppilaat syövät omia 
eväitä. Materiaalit kuuluvat kurssin hintaan. 

Kuvataidekoulu aloittaa syksyn opetussuunnitelmalla, joka perustuu Opetus-
hallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteisiin 2017.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta 
yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. 
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 

Opiskelussa korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. 
Harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksen-
mukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista, sekä harjoitellaan 
visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista.

Teemaopinnot: Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on opiske-
lijan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen 
tavoitteena on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen 
ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen.

Lukuvuonna 2022–2023 kuvataiteen perusopetuksen hinta on 180 € ja 
pienimmiltä lapsilta, joilla on lyhyempi oppitunti, 150 €. Maksu suorite-
taan kahdessa erässä. Teemaopinnot sisältyvät kurssimaksuun.

  Kuvataiteen perusopetuksen ryhmät ja ilmoittautuminen netti-
sivuillamme: https://uusi.opistopalvelut.fi/lieto

Kuvataiteen perusopetus

Kevät
tuo uusia
kursseja!
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Musiikki

Instrumenttien yksilöopetus 
 
Opiskelijaksi ilmoittaudutaan soittamalla 
suoraan opettajalle ti 23.8.
    • vanhat opiskelijat klo 16.30–17.30 
    • uudet opiskelijat klo 17.30–19.00. 
 
Opetus alkaa 1.9. Opiskelijat/huoltajat 
tuovat ensimmäisellä opetuskerralla 
täytettynä Lieto-opiston kotisivuilta 
tai toimistosta saatavan erillisen 
ilmoittautumis-/sopimuslomakkeen. 
Sopimuslomakkeella sitoudutaan ope-
tukseen yhdeksi työkaudeksi. Sopimus 
on kuitenkin mahdollista irtisanoa 
kevään osalta marraskuun loppuun 
mennessä.  

Opetukseen otetaan mukaan sekä lapsia 
että aikuisia.  
 
Kurssimaksut ovat 360 €/30 minuuttia 
ja 530 €/45 minuuttia (26 vk). 
Tiedustelut: Heli Hukkanen 
p. 046 923 0592 

 

Lieto-opisto tarjoaa monipuolista ja 
korkeatasoista musiikinopetusta kaiken-
ikäisille. Opiskelun alussa ei välttämättä 
tarvita omaa soitinta, sillä opistolla on 
vuokrattavana muutama huilu, saksofo-
ni, viulu ja kitara.  
 
Musiikin yksilöopetusta annetaan 
26 kertaa työkaudessa (= syksy ja kevät). 
Yhden opetuskerran pituus on 30 tai 
45 minuuttia. 
 
Opetettavia instrumentteja ovat 
piano, laulu, huilu, nokkahuilu, kitara, 
viulu, kannel, harmonikka, saksofoni ja 
trumpetti.  

OPETTAJAT, OPETETTAVAT 
INSTRUMENTIT, OPETUSPAIKAT JA -PÄIVÄT:

Alastalo Anna  piano ja laulu  
050 539 3573 Opistotalo ma, ti ja pe  
Annala Outi piano ja saksofoni 
041 528 5857 Pahkamäen koulu ti – to  
Kauppinen Jaakko  kitara ja sähkökitara 
050 540 8050 Littoisten koulu ke, 
 Opistotalo ma ja to  
Kivimäki Iina piano ja kannel 
050 350 3411  Opistotalo ma, ke ja to  
Korhonen Heikki piano ja laulu 
040 717 2361 Ilmaristen koulu ma – to 

Liimatta Johanna  harmonikka 
050 306 6490 Jokilaakson koulu to, 
 Opistotalo pe  
Luukkonen Satu piano, kannel ja laulu 
050 594 0672 Yliskulman koulu ti, 
 Tarvasjoen koulu to  
Länne Markus piano, saksofoni ja trumpetti 
040 083 0441 Loukinainen ma, Jokilaakso ti  
Avoin kitara ja sähkökitara 
 Ilmaristen koulu ma – ke  
Niemenrinne Pinja  laulu 
040 748 7807 Opistotalo to  
Nylamo-Reinilä Eva viulu 
044 264 9101 Opistotalo ma ja ke  
Sjöberg Päivi  huilu ja nokkahuilu 
046 594 7239 Opistotalo ke, to

Tommola Laura piano 
040 515 3717 Littoisten koulu ti

Opetusta
juuri 

sinulle!

Musiikin 
yksilö

opetuksen 
oppilas
konsertti  

Liedon
kaupungintalon 
valtuustosalissa 

ke 14.12. klo 18.00. 

Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

Tervetuloa
konserttiin!
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Instrumenttien ryhmäopetus 

110141 
Harmonikkaryhmä 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
To 17.30–20.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Johanna Liimatta • 72 t 
75,00 €

 Mukaan voivat tulla niin aloittelijat kuin jo pi-
dempään harmonikkaa soittaneet. Mahdollisuus 
joko yksilölliseen ryhmäopetukseen tai yhteis-
soittoon, jonka ohjelmistoon kuuluu perinteistä 
harmonikkamusiikkia ryhmäläisten toiveet 
huomioon ottaen. Ota tunnille oma soitin 
mukaan – joko viisirivinen näppäinharmonikka 
tai pianoharmonikka. Sekä standardibasso- että 
melodiabassoharmonikat kelpaavat. Mahdolli-
sissa soittimen hankintaan liittyvissä kysymyk-
sissä voi kääntyä opettajan puoleen.

Orkesterit ja kuorot

110131 Liedon soittokunta 
Liedon lukio, Opintie 1 D 
Ke 19.00–20.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023 
Markus Länne • 50 t
63,00 €

 Nuorekas Liedon soittokunnan puhallin-
orkesteri harjoittelee säännöllisesti, esiintyy 
pyydettäessä ja ottaa mielellään mukaan uusia 
soittajia. 

110121 Liedon laulu 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
To 18.30–20.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Pinja Niemenrinne • 50 t 
63,00 €

 Tule laulamaan nuorekkaaseen sekakuoroon. 
Kuoron ohjelmisto koostuu viihdemusiikista;  
laulamme elokuva- ja musikaalisävelmiä, tanssi-
musiikkia, kansansävelmiä ja joululauluja 3-4-ääni- 
sinä sovituksina. Uskaltaudu mukaan kehittä-
mään laulu-, nuotinluku- ja esiintymistaitojasi!

110122 Tulatei-kuoro 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
To 15.00–16.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Pinja Niemenrinne • 50 t 
63,00 €

 Laulamista, nauramista, musiikista nauttimista, 
siitä on tämä seniorikuoro tehty. Ohjelmistos-
samme on lauluja useammalta vuosikymme-
neltä, Lauantain Toivotuista lastenlauluihin, ja 
välillä irrotellaan puhekuorolla tai ”lämppäri-
leikillä”. Iloinen ja aktiivinen ryhmä toivottaa 
tervetulleeksi erityisesti altot ja miesäänet.

110123 Liedon Mieskuoro 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Ti 18.30–20.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023 
Heikki Korhonen • 50 t 
63,00 €

 Kuorossa pyritään tavoitteelliseen musiikin 
ja runon opiskeluun. Monipuolinen ohjelmisto 
pitää mielen virkeänä ja antaa tyydytystä hyvälle 
harrastukselle. Kuoro ottaa mielellään uusia 
laulajia.

110124 Tarvasjoen 
Lauluveikot 
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11 
Su 18.30–20.00 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–23.4.2023 
Satu Luukkonen • 50 t 
63,00 €

 Lauluveikot on 
Tarvasjoen historiasta 
uudelleen viritetty 
mieskuoro, joka laulaa
uudella raikkaalla
svengillä musiikkia 
laidasta laitaan.

Yhteislaulut

110125 Laulellen Ruska 
Palvelukeskus Ruska, 
Hyvättyläntie 9 
Pe 10.00–11.00; 9.9.–2.12.2022 
Johanna Liimatta • 16 t

 Maksuton opintoseteliryhmä. Senioriryhmä, 
jossa virkistytään ja hoidetaan muistia yhdessä 
laulaen ja musiikkia kuunnellen.

110126 Musiikkia 
toimintakeskuksessa 
Liedon toimintakeskus, 
Tyllintie 1 B 
ke 12.30–13.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Johanna Liimatta • 32 t
50,00 €

 Laulamalla voi purkaa iloja ja suruja, huolia 
ja onnea. Tule harrastamaan musiikkia yhdessä! 
Lauletaan, soitetaan, tanssitaan ja kuunnellaan 
musiikkia.

Kuoroihin 
otetaan todella 

mielellään  
uusia laulajia!  

Ole rohkea ja tule 
tutustumaan!

Lauletaan
yhdessä!
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Ruotsi
120210 Ruotsin kertaus
ja puheen aktivointikurssi, 
etäkurssi TEAMS 
Ti 18.00–19.00 
20.9.–29.11.2022  
Mirja Laine • 13 t
25,00 €

 Tule mukaan verryttelemään ruotsin kielen  
taitoasi! Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä 
 rakenteita ja tehdään puhe-/keskusteluharjoitteita 
vaihtelevista teemoista. Ryhmän toiveet huomioi-
daan! Kurssin  lähtötaso on vähintään lukion oppi-
määrä tai vastaavat tiedot / A2. Välkommen med!

Englanti

120320 
Englantia matkailijoille – 
Enjoy your trip! 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
Ti 15.30–17.00 
6.9.–15.11.2022 
Riikka Elo • 20 t
30,00 €

 Opiskelemme kurssilla matkailijan kannalta 
hyödyllistä sanastoa, kuten hotellissa, ravintolassa 
sekä ostoksilla asiointia. Teemme paljon keskustelu-
harjoituksia ja tähtäämme etenkin puhumisen 
varmuuden kehittämiseen. Kertaamme tarvittaessa 
myös mat koilla tarvittavia kielioppirakenteita, kuten 
ajan ilmauk sia ja verbien aikamuotoja. Kurssi sopii 
opiskelijalle, jolla on taustallaan jonkin verran englan-
nin opintoja ja joka haluaa oppia matkoilla tarvitta-
vaa käytännön englantia. Taitotaso A2. Opettajan 
materiaali. Welcome!

120340 Afternoon Chat 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ma 17.15–18.15 
26.9.–28.11.2022 
Heli Hukkanen • 12 t
20,00 €

 Puhekurssi niille, jotka eivät vielä ole valmiit  
Chrisin keskustelukurssille. Puhumme englantia tai 
ainakin kovasti yritämme! Välillä pareittain mukavien 
tehtävien tai kuvien kera, välillä pikkuryhmissä ja 
vähän myös yhdessä. Jos olet arka puhumaan, mutta 
periaatteessa kielitaitoa jonkun verran jo löytyy,  
tämä on sinun ryhmäsi!

Kielet
Kielikursseissa järjestys on tason mukaan, 
helpoimmasta vaikeimpaan.

120341 Destinations 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
To 17.00–18.30  
8.9.–1.12.2022, 
12.1.–6.4.2023 
Jutta Mannonen • 48 t
60,00 €

 Welcome to study English! 
Ensin hiukan kertaamme ja sitten 
aloitamme uuden oppikirjan 
Destinations 4, jota opiskelemme 
rauhallisella tahdilla. Harjoitellaan 
myös puhumista ja ääntämistä. 
Taitotaso A2.

120350 Everyday  
English – englannin etä-
kurssi TEAMS 
Ke 17.15–18.45  
14.9.–7.12.2022, 
11.1.–5.4.2023 
48 t • 57,00 €

 Tervetuloa mukaan kertaamaan arkielämässä ja mat-
kailussa tarvittavaa englantia ja oppimaan uutta omasta 
nojatuolista ja ruudusta käsin! Kurssin keskeisiä teemoja 
ovat mm. ravintola-asioiminen, koti, matkailu, ajankoh-
taisista uutisista keskusteleminen. Oppikirja: Everyday 
English 4. Taitotaso A2–B1. Kurssi toteutetaan kokonaan 
etänä Teams ohjelmalla, ja ilmoittautuneille lähetetään 
sähköpostitse Teams-linkki ennen kurssin alkua.

120351 Let’s learn more! 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
To 18.40–20.10  
8.9.–1.12.2022, 
12.1.–6.4.2023  
Riikka Elo • 48 t
60,00 €

 Tervetuloa opiskelemaan englantia monipuolisesti ja 
mukavien aiheiden parissa! Kurssi sopii englantia muu-
taman vuoden opiskelleille henkilöille. Teemme paljon 
sanasto-, keskustelu-, kuuntelu- ja kielioppiharjoituksia. 
Ryhmässä oppii tehokkaasti ja mukavasti; opiskelijoiden 
omille näkemyksille ja kysymyksille on paljon tilaa. Jat-
kamme Pat and Polly Passport to Finland -kirjaa kappa-
leesta 6. Welcome to study English with us! Taitotaso B1.

120360 Thursday Group 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
To 17.00–18.30  
8.9.–1.12.2022, 
12.1.–6.4.2023 
Riikka Elo • 48 t
60,00 €

 Tervetuloa vahvistamaan erityisesti suullista  
englannin kielen taitoasi lupsakan leppoisassa ilma-
piirissä! Kurssi sopii englantia useita vuosia kansalais-
opistossa opiskelleille. Sanasto- ja keskustelutehtä-   
vien lisäksi opiskelemme myös hyödyllisiä ja toisinaan 
haastaviakin kielioppiasioita. Jatkamme Stepping  
Stones 2 -kirjaa kohdasta Step 5. See you in 
September! Taitotaso B1.

Welcome
to study
English!
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120370 Build up your English! 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ma 18.30–20.00  
12.9.–12.12.2022, 
9.1.–3.4.2023 
Heli Hukkanen • 48 t
60,00 €

 Kurssi sopii englannin perusteet jo melko hyvin 
hallitseville – käytämme tunneilla mahdollisimman 
paljon englantia. Käytössämme on oppikirja 
Stepping Stones 3, jota jatkamme kappaleesta 2. 
Kurssi sopii erinomaisesti kielitaidon ylläpitoon! 
Taitotaso B1–B2.

120380 English Discussion 
Jokilaakson koulu 
Karjatie 9 
To 19.00–20.00
8.9.–1.12.2022 
Chris Keith • 16 t
30,00 €

 Whether you want to warm up your English skills for 
travel or for work, come and practice your English in 
a relaxed setting. Imagine sitting with your neighbors 
talking about the news of the day and examples from 
popular literature, magazines, newspapers, and the net. 
Please feel free to contact Chris chrisjkeith(a)gmail.com 
with questions and suggestions. Taitotaso B2–C1.

Saksa

120411 Saksan alkeet, 
etäkurssi TEAMS 
Ti 17.30–19.00  
30.8.–22.11.2022, 
10.1.–4.4.2023  
Henna-Mari Koivumäki
48 t • 60,00 €

 Tervetuloa aloittamaan ja kertaamaan saksan alkeita! 
Tällä kurssilla opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi 
saksaksi sekä käyttämään kieltä erilaisissa matkailutilan-
teissa. Saksankielisten maiden kulttuuri ja tavat kulkevat 
myös vahvasti mukana tunneilla. Herzlich willkommen!  
Oppikirja: Freut mich 1 (Finnlectura). Taitotaso A1. 
Kurssi on yhteistyökurssi muiden opistojen kanssa. Anna 
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi.

Ranska

120510 Ranskan alkeis-
jatko, etäkurssi TEAMS 
Ke 19.00–20.30  
31.8.–23.11.2022, 
11.1.–5.4.2023 
Sanna Lehtonen • 48 t 
60,00 €

 Bon voyage! Tervetuloa jatkamaan ranskan alkeita 
matkailuaiheiden merkeissä: hotelliasiointia, kaupun-
gilla liikkumista, shoppailua unohtamatta. Painotam-
me suullista ilmaisua ja ammennamme ajankohtai-
sista aiheista ja opiskelijoiden omista kokemuksista. 
Sopii myös aloittelijoille, sillä aloitamme kertauksella. 
Oppikirja: Chez Olivier 1, kpl 6. Taitotaso A1. Anna 
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi.

Espanja

120710 Espanjan alkeet 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ti 18.40–20.10  
13.9.–13.12.2022, 
10.1.–4.4.2023  
Heli Hukkanen • 48 t
60,00 €

¡Hola, buenos días! Uno, dos, tres, cuatro. Aloitamme 
espanjan kielen aivan alusta Buenas Migas 1 -kirjaa 
seuraten. HUOM: uusi painos 2022, vihreä kansi!  
(Vanha kirja ei enää käy.) Opimme ääntämään, nu-
meroita, kertomaan perheestä, tilaamaan syömistä 
ja juomista kahviloissa ja paljon muuta! Tervetuloa 
tutustumaan uuteen rikkaaseen kieleen – tai aloit-
tamaan uudestaan alkeista, jos on kaikki päässyt 
unohtumaan. Taitotaso A1.

120711 Matkailuespanjan 
alkeiskurssi, Ilmarinen 
Ilmaristen koulu, 
Koulukuja 1 
Ma 15.15–16.15 
12.9.–5.12.2022  
Viivi Salonen • 16 t
30,00 €

 Kurssilla opitaan matkustamisessa 
tarvittavia perusfraaseja ja sanastoa. 
Asioidaan mm. kahvilassa, varataan 
pöytä ravintolasta ja ostetaan 
junalippuja espanjaksi. Oppikirja: 
De viaje. Taitotaso A1.

120720 Espanjan 
alkeisjatko, ETÄKURSSI 
Ma 19.00–20.30  
5.9.–28.11.2022, 
9.1.–3.4.2023 
Elina Laiho • 48 t
60,00 €

 Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen ihanassa 
maailmassa! Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut 
espanjaa jo ainakin vuoden. Opimme kurssilla käyt-
tämään kieltä erilaisissa arkisissa tilanteissa, esim. 
ravintolassa, harrastuksista kerrottaessa ja matkustuk-
seen liittyen. Pääsemme myös rakenteissa pitkälle ja 
opimme lisää espanjankielisen maailman kiehtovasta 
kulttuurista. Oppikirjana on Buenas Migas 1, josta 
jatkamme kappaleesta 6. Taitotaso A1.

120721 Espanjan kieliopin 
perusteet – lyhytkurssi 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
Ti 17.15–18.15 
6.9.–11.10.2022  
Riikka Elo • 8 t
18,00 €

 Opiskelemme kurssilla espanjan kielioppiasioita 
aloittaen aivan alkeista. Tutustumme pronomineihin 
sekä substantiivien ja verbien taivutukseen. Tämä 
kurssi voi olla pieni maistiainen sinulle, joka harkit-
set espanjan opintojen aloittamista. Tai ehkä olet jo 
opiskellut espanjaa, mutta kielioppi on aina tuntunut 
hankalalta. Nyt on tilaisuus opiskella yhdessä espan-
jan kiehtovaa kielioppia. ¡Bienvenidos!

¡Hola, 
buenos 

días!
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120730 Espanja 4 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
To 18.40–20.10  
8.9.–1.12.2022, 
12.1.–6.4.2023  
Jutta Mannonen • 48 t 
60,00 €

¡Vamos a aprender más español! Tervetuloa 
jatkamaan espanjan parissa! Pienen kertauksen jäl-
keen aloitamme aivan alusta Buenas Migas 2 -kirjan. 
Espanjan osaaminen edistyy tänä vuonna kovasti 
ja lisäämme vähitellen myös puheharjoituksia. 
Taitotaso A1–A2.

120740 Español para ti 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ti 17.00–18.30  
13.9.–13.12.2022, 
10.1.–5.4.2023  
Heli Hukkanen • 48 t
60,00 €

 Tervetuloa jatkamaan espanjan parissa, nyt  
otetaan imperfektit haltuun! Osaat jo hiukan espan-
jaa, noin kolme, neljä vuotta opiskelua takana ja 
haluat oppia lisää – bueno, ¡vamos adelante! Apuna 
on Buenas Migas 2 -kirja, jota jatketaan kpl:sta 5.  
Harjoitetaan myös puhumista. ¡Bienvenidos!  
Taitotaso A2.

120751 
Espanjaa Littoisissa 
Littoisten koulu, 
Nitinkaari 4 
Ma 18.30–20.00  
12.9.–5.12.2022, 
9.1.–3.4.2023 
Viivi Salonen • 48 t
60,00 €

 Viikko alkaa iloisesti lumoavan espanjan kielen 
 parissa! Tämä leppoisa kurssi sopii sinulle, jos olet 
opiskellut espanjaa jo useamman vuoden. Opiske-
lemme kieltä ja kulttuuria monipuolisesti erilaisia 
 työtapoja hyödyntäen. Tunneilla ei tarvitse jännittää, 
eikä virheitä pelätä. Oppikirjana Buenas	Migas	3, 
jota jatkamme kappaleesta 8. Aiheina mm. matkus-
taminen, sosiaalinen media, asuntokaupat ja aptee-
kissa asiointi. Kieliopissa uppoudumme syvemmälle 
subjunktiiviin ja opimme käyttämään futuuria ja 
konditionaalia. Hypätään yhdessä espanjan kielen 
pyörteisiin, ¡Vámonos! Taitotaso B1.

120770 
Español con ánimo 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
Ma 17.10–18.40  
5.9.–28.11.2022, 
9.1.–3.4.2023 
Jutta Mannonen • 48 t
60,00 €

 Haluatko oppia espanjaa hieman tavoitteellisem-
min? Tällä kurssilla opiskellaan sekä kielioppia että ak-
tivoidaan puhetta. Uutena asiana rakenteissa opitaan 
imperatiivi. Lisäksi harjoittelemme paljon 
erityisesti subjunktiivin käyttöä. 
Oppikirjana on ¡Fantástico! 4 
kappaleesta 6 eteenpäin. 
Pidämme myös esim. sana-
kokeita. Taitotaso B1.

120780 Español en 
Ilmarinen: ¡Avanzamos 
más! 
Ilmaristen koulu, 
Koulukuja 1 
Ma 16.30–18.00  
12.9.–5.12.2022, 
9.1.–3.4.2023  
Viivi Salonen • 48 t
60,00 €

 Tule mukaan kertaamaan ihanaa espanjan kieltä! 
Kurssi sopii sinulle, jos takana on espanjan opintoja jo 
usean vuoden ajalta ja perusasiat ovat suurin piirtein 
hallussa. Ei haittaa, vaikka opinnoista olisikin vierähtänyt 
tovi. Opiskelemme kiehtovaa espanjaa hyvässä hengessä 
pilke silmäkulmassa, ja pääpaino kurssilla on puheen 
tuottamisessa ja suullisissa harjoituksissa. Jatkamme oppi-
kirjaa ¡Avanzamos!	kappaleesta 5 ja kertaamme keskeisiä 
kielioppiasioita ja kerrytämme sanavarastoa. Aiheina 
mm. taide, historia ja terveys. Lämpimästi tervetuloa 
iloiseen ryhmäämme, ¡A pasarlo bien! Taitotaso B1–B2.

 Italia

120810 Italian alkeet 
etäkurssina, ZOOM 
Ke 15.00–16.30  
14.9.–7.12.2022, 
11.1.–5.4.2023  
Linda Elovaara • 48 t
60,00 €

 Tämä iltapäiväkurssi sopii kaikille italian kielen 
oppimisesta kiinnostuneille kielen vasta-alkajille. 
Kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia suullisia ja 
kirjallisia harjoitustehtäviä ja kuuntelutehtäviä. Kurs-
silla opitaan esittäytymään ja tervehtimään italiaksi 
sekä asioimaan ravintolassa ja keskustassa. Kurssilla 
tutustutaan samalla myös italialaiseen kulttuuriin 
kappaleissa esiintyvien pienten kulttuuriosioiden 
kautta. Kurssikirjana on Bella vista 1. Taitotaso A1.

120830 Italian jatkokurssi 
Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
Ma 18.35–20.05  
12.9.–5.12.2022,  
9.1.–3.4.2023  
Linda Elovaara • 48 t 
60,00 €

 Continuamo ad imparare l’italiano! Tämä kurssi so-
pii jo italiaa vuoden tai kaksi opiskelleille. Tällä kurssilla 
syvennetään italian kielen taitoa moni puolisesti eri-
laisilla suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla ja rennossa 
ilmapiirissä. Kurssikirjana toimii Bella	vista	2 -kirja. 
Taitotaso A2.

120850 Italiaa jo 
pidemmälle ehtineille 
Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
Ma 17.00–18.30  
12.9.–5.12.2022, 
9.1.–3.4.2023  
Linda Elovaara • 48 t
60,00 €

 Tämä kurssi sopii jo italiaa useamman vuoden opis-
kelleille. Kurssilla käydään läpi niin italian kieltä, kult-
tuuria, historiaa sekä miltä Italia nykypäivänä näyttää 
ja kuulostaa. Kurssin tavoitteena on kehittää oppijan 
sanavarastoa sekä tekstin ja kuullunymmärtämistä ja 
syventää niin italian kielen kuin Italian maan tunte-
musta. Benvenuti tutti per questo corso! Kurssikirjana 
toimii Italiano per passione. Taitotaso B1.

¡Fantástico!
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Viro

120940 KOHTUME EESTIS 
– viron jatkokurssi 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Pe 16.30–18.00  
9.9.–2.12.2022, 
13.1.–14.4.2023  
Marika Mägi • 48 t
60,00 €

 Tere tulemast eesti keele ja Eesti sôbrad!  
Terve tuloa jatkamaan viron opiskelua rennossa ilma-
piirissä mahtavien kavereiden kanssa. Kurssi sopii noin 
kolme vuotta viroa lukeneille tai aiemmin hankittujen 
perustaitojen kertausta tarvitseville. Tehdään paljon 
keskusteluharjoituksia, kirjoitetaan tekstejä, opitaan 
sanastoa, jota tarvitset jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
Tutustutaan Viron kulttuuriin, historiaan sekä matkai-
lukohteisiin ja kuunnellaan virolaista musiikkia. Oppi-
kirja: Klarika Sander Kohtume	Eestis. Taitotaso A2–B1.

Viittomat

129811 Tukiviittomien 
alkeiskurssi 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ke 17.00–18.30, 
7.9.–30.11.2022  
Elisa Haapakumpu • 24 t 
35,00 €

 Tukiviittomia voidaan käyttää sekä puheen 
ymmärtämisen että ilmaisun tukena. Tällä kurssilla 
opit tukiviittomia ja niiden hyödyntämistä arjessa 
esimerkiksi kotona tai töissä. Kurssille ovat kaikki 
tervetulleita! Aiempaa kokemusta viittomista ei 
tarvita.

Kuvataide ja muotoilu

110311 Öljyvärimaalausta 
maanantaisin 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Ma 14.00–16.30 
12.9.–28.11.2022, 23.1.–3.4.2023 
Jaana Aarikka • 63 t
65,00 €

 Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat 
 tutustua öljyvärimaalauksen perusasioihin. Kurssilla 
käydään läpi teoriaa luentojen ja käytännön har-
joitusten muodossa. Voit olla vasta-alkaja tai tulla 
mukaan kertaamaan perusasioita. 

110312 Maanantai-illan 
taidemaalarit 
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
Ma 18.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sari Hiltunen • 72 t
72,00 €

 Kurssilla keskitytään maalaamaan itselle mie-
luisin tekniikoin. Kurssilla opiskellaan maalaami-
sen ohella ideointia, maalauksen suunnittelua/ 
luonnostelua, sommittelua ja värioppia. Lisäksi 
oppi tuntien alustuksien yhteydessä tutustutaan 
kuvataiteeseen ja taidehistoriaan.

110314 Ikonimaalaus 
(alkeis ja jatkoryhmä) 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
La 14.00–16.30 
10.9.–3.12.2022, 14.1.–8.4.2023 
Leena Raukola • 40 t
45,00 €

 Maalataan perinteisellä temperatekniikalla ikoni 
oman valinnan mukaan, esim. Jumalanäiti, Kristus, 
suojelusenkeli tai pyhät miehet ja naiset. Opettajal-
la on runsaasti malleja. Voit myös jatkaa jo vuosia 
sitten aloitetun ikonin maalaamista. Sanotaan, että 
ikonimaalaus on helpompaa kuin elämä, kaiken voi 
korjata! Kaikkia tarvikkeita saa opettajalta.

110310 Maalataan 
siveltimellä 
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753 
Ti 17.30–20.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Tiina Rauhala • 72 t
72,00 €

 Yhdistetyllä kuvataidekurssilla 
voit maalata posliinia tai tauluja 
akvarelleilla, öljy- tai akryyli-
väreillä. Suunnitellaan ja 
maalataan aiheita opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Opettaja 
polttaa posliinit ja perii niistä 
polttomaksun.

Kohtume
Eestis!

Luovuuden
taikaa!
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110316 Kuvataideterapia  
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
Ke 18.00–19.30 
7.9.–30.11.2022 
Sari Hiltunen • 24 t
46,00 €

 Kuvataideterapia tarkoittaa omiin ajatuksiin  
ja tunteisiin tutustumista kuvien tekemisen ja  
itseanalyysin avulla. Kuvataideterapiakurssilla käy- 
tetään ratkaisukeskeisen ja ekspressiivisen kuva- 
taideterapian metodeja. Kurssi on tarkoitettu 
täysi-ikäisille. Kuvataideterapiakurssi ei vastaa 
psykoterapiaa. Kuvataideterapian ohjaajana toimii 
kuvataidekasvattaja, sosiaalipsykologi ja kuva-
taideterapiaohjaaja (opiskelija) Sari Hiltunen.

110329 Torstai-illan
piirustuksen ja grafiikan 
kurssi nuorille ja aikuisille 
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
To 18.00–19.30  
8.9.–8.12.2022, 
12.1.–13.4.2023  
Sari Hiltunen • 52 t
60,00 €

 Kurssilla tutustutaan piirtämiseen monin eri 
menetelmin, kuten luovasta piirtämisestä esittäviin 
aiheisiin. Kurssilla olisi tarkoitus toteuttaa myös 
muotokuvapiirros ruutusuurentamalla. Kurssilla 
tehdään myös grafiikkaa. Teknisen työskentelyn 
lisäksi hiomme omaa ilmaisua tutustumalla 
valööreihin ja viivaan.

110330 Joulukorttien
ja joulukoristeiden paja 
Liedon lukio, kuvataiteen 
luokka, Opintie 1 D 
La 3.12.2022 klo 10.30–14.30 
Sari Hiltunen • 5 t
15,00 €

 Tule tekemään joulu-
kortteja ja joulukoristeita 
Liedon lukion kuvataide-
luokkaan 3.12.2022!

119871 
Hopeatyön verstas 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
To 17.30–20.45 
8.9.–17.11.2022 
Ulla-Maija Vuorinen • 40 t 
48,00 €

 Hopeatyön verstas -kurssilla opettelet korun 
valmistamisen hopealevystä tai -langasta perintei-
sillä hopeasepän työtavoilla. Hopealangasta voit 
punoa lenkkiketjua, tehdä kudottua viikinkiketjua 
ja hopealevystä muotoilla sormuksen, riipuksen 
tai esimerkiksi korvakorut. Kurssilla opettelet 
tekemään liitoksia juottamalla, työturvallisesti. 
Opettajan mallitöistä saat ideoita omien korujen 
suunnittelussa. Opettaja tuo kurssilla tarvittavia 
työvälineitä ja vähän materiaaleja mukanaan. 
Välineitä ja hopeaa voidaan tilata tarpeen mukaan. 
Työvälinemaksu 9€.

Keramiikka

110411 Keramiikkakurssi 
maanantaisin 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Ma 17.00–20.15 
12.9.–28.11.2022, 
9.1.–3.4.2023 
Jaana Aarikka • 92 t
130,00 €  
 
110412 Keramiikkaa 
keskiviikkoisin  
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
Ke 14.00–17.30 
14.9.–16.11.2022, 
11.1.–29.3.2023 
Jaana Aarikka • 80 t
115,00 €

110413 Keramiikkapaja 
nuorille ja aikuisille  
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11  
Ke 18.00–20.30  
14.9.–16.11.2022, 11.1.–29.3.2023 
Jaana Aarikka • 60 t
88,00 €

 Kurssilla paneudutaan erilaisiin käsinrakennus- 
tekniikoihin sekä saven koristeluun ja pintakäsit-
telyyn eri menetelmin. Keramiikkaan tutustut 
ohjattujen harjoitustöiden, omien ideoiden sekä 
kuvien ja historian kautta. Erilaisia savilaatuja saa 
ostaa opettajalta.

110414 Lauantain veistos-
kurssi, materiaalina savi 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
La 13.15–15.30 
10.9.–10.12.2022, 
14.1.–15.4.2023 
Kati Kiviniemi • 72 t
92,00 €

 Kurssilla paneudutaan 
erilaisiin saven käsin-
rakennustekniikoihin, 
muotoiluun, koristeluun
ja pintakäsittelyyn eri 
menetelmin. Erilaisia 
savilaatuja saa ostaa 
opettajalta.

Joulu-
kortit

kätevästi!

Iloa ja 
ideoita

kurssilta!
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Valokuvaus

110331 Opi ottamaan 
parempia kuvia! 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
La 24.9. klo 16.00–18.15 ja 
su 25.9. klo 14.00–16.15 
Salla Keskinen • 6 t
18,00 €

 Kurssi on suunnattu aloittelijoille tai valo-
kuvauksen perusteet hallitseville. Kurssilla paneu-
dutaan valokuvan peruselementteihin, jotka ovat 
samat kuvausvälineestä riippumatta: valon käyt-
töön, sommitteluun, rajaukseen ja kuva-aiheisiin.

110332 Vaikuta valokuvalla 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
La 26.11. klo 16.00–18.15 ja 
Su 27.11. klo 14.00–16.15 
Salla Keskinen • 6 t
18,00 €

 Kurssi on suunnattu kaikille valokuvista ja kuvien 
vaikutusmahdollisuuksista kiinnostuneille. Kurssilla 
syvennetään kuvanlukutaitoa, käydään kuvaesi-
merkkien ja opettajan johdolla läpi valokuvien 
vaikutusmahdollisuuksia sekä keskustellaan kuvista. 
Kurssilla toteutetaan oma kuvasarja jonkin itselle 
tärkeän asian puolesta.

119821 Kiehtovaa 
kankaankudontaa 
Lieto-opisto, Sukkula
Kirkkotie 11 
To 16.30–19.45 
8.9.–1.12.2022,
12.1.–6.4.2023 
Liisa Rinne • 96 t
120,00 €

 Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan yhdessä syksyn 
kudonnan loimia. Kurssilla opiskellaan kankaankudon-
nan kaikkia työvaiheita. Ideoidaan ja suunnitellaan 
ryhmätyönä monipuolisesti käyttö- ja sisustustekstiilejä 
yhteisloimissa kudottaviksi. Kauden teemana ekologisuus 
käsityössä, loimimaalaus kankaankuvioinnissa ja uusia 
sidoksia. Materiaalit hankitaan itse. Opistotalon aukiolo-
aikoina on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn. Kurssi 
sopii vasta-alkajille ja pidempään kudontaa harrastaneille. 

110458 Tuftaus tutuksi 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
Ke 21.9. klo 17.30–21.00 
Eeva Kirstilä • 4 t
16,00 €

 Tuftaus on maailmalla suuren suosion saanut tekniik-
ka. Siinä tehdään ryijymäistä pintaa tuftausneulan avulla. 
Valmiista työstä voi tehdä mm. sisustustuotteita, pehmo-
leluja tai yksityiskohtia vaikka vaatteisiin. Illan aikana 
tutustutaan tekniikkaan ja tehdään halkaisijaltaan 20 cm 
pyöreä työ. Voit ottaa mukaasi haluamasi yksinkertaisen 
kuvan, mikä kopioidaan kankaaseen piirtämällä. Mate-
riaalimaksu 10 €/hlö, myynnissä myös neuloja 20 €/kpl.

110459 
Lasikapussikorukurssi 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ma 3.10. klo 18.00–19.30 
Eeva Kirstilä • 2 t
10,00 €

 Tervetuloa valmistamaan uniikkeja koruja omista 
kuvista, teksteistä tai tulosteista (ei laser-tulosteita). 
Opistolta löytyy myös paljon erilaisia kuvamateriaaleja 
korujen valmistamiseen, mm. aikakausilehtiä, vanhoja 
merikarttoja, sarjakuvia yms. Korupohjat ovat noin 
peukalon pään kokoisia, joista suurin 3 cm halkaisijal-
taan. Kuvat voi mitoittaa sen mukaan. Korupohjia on 
valittavana monia eri vaihtoehtoja, riipuksia, sormuk-
sia, korvakoruja, kirjanmerkkejä tai vaikka rannekoruja. 
Materiaalimaksu 15 €/3 korua, lisäkorut 6 €/kpl.

110449 Iloista tilkkuilua
Loukinaisten koulu, 
Nenämäentie 2
La 1.10. ja su 2.10. klo 10.00–15.45
Liisa Rinne • 14 t
30,00 €

 Opitaan perusblokkeja neliöistä ja kolmioista, imp-
rovisaatiotekniikkaa tilkuista ja tilkkukerrosten kokoa-
misen ja tikkaamisen perusteet. Valmis tilkkupinta sopii 
tyynyyn, laukkuun, pussukkaan tai vauvanpeittoon. 
Mukaan pussillinen puuvillatilkkuja lempiväreistäsi ja 
ompelutarvikkeet. Kurssi sopii aloittelijoille ja jatkajille. 

Kädentaidot

Nyt
kamerat

esille!
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110460 Vaatteiden 
uusi elämä 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ke 17.30–20.45 
21.9.–5.10.2022 
Pia Laihonaho • 12 t
25,00 €

 Parsiminen voi olla myös nopeaa ja rentouttavaa 
kun muutaman niksin tietää. Kurssilla parsitaan 
vaatteita ja/tai sukkia sekä käydään läpi paikkaus-
tekniikoita kirjontaa ja sashikoa hyödyntäen. 
Kurssille mukaan kangasta (vaate, esim. farkut käy 
ja sukat), terävä pitkä neula, tylppä parsinneula, kir-
jontalankoja ja neulelankaa. Neuloja yms. voi ostaa 
myös opettajalta kurssin aikana.

110463 Yhdessä tekemisen 
iloa käsityön merkeissä 
eläkeläisille 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
To 13.30–16.00 
8.9.–1.12.2022 
Liisa Rinne • 36 t

 Maksuton opistoseteliryhmä. 
Kurssilla tutustutaan mielekkäisiin
uusiin käsityötekniikoihin. 
Osallistutaan myös yhdessä käsi-
työhön liittyviin hyväntekeväisyys-
projekteihin. Käsillä tekeminen 
kanavoi tunteita ja on hyvä tapa 
auttaa ja välittää myötätuntoa.

110461 
Mehiläisvahakynttilät 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
La 12.11. klo 10.00–14.15 
Ulla-Maija Vuorinen • 5 t 
17,00 € 

 Hunajantuoksuisia, ekologisia ja kirkkaalla liekillä 
palavia kynttilöitä voi tehdä muotteihin valamalla 
tai vahalevyä rullaamalla. Sulaan vahaan lisätty 
kynttiläväri tekee kynttilöistä uniikkeja. Kynttilöitä 
varten on varattu lahjapakkausmateriaalia. Hinnat 
0,50 € – 8 €/kpl materiaalin määrästä riippuen. 
Omiin pieniin lasipurkkeihin voi tehdä myös kyntti-
löitä. Käytetyistä tarvikkeista käteismaksu.

110462 Tervatontut 
Loukinaisten koulu, 
Nenämäentie 2 
Ti 8.11. klo 18.00–19.30 
Eeva Kirstilä • 2 t
10,00 €

 Tervetuloa valmistamaan ihania tervatonttuja! 
Hintaan sisältyy yksi isompi tonttu ja kaksi pienem-
pää tai kaksi isoa. Lisähintaan voi valmistaa enem-
män. Tervatonttu on kiva pieni muistaminen tai 
hänet voi laittaa joulusaunaan istumaan. Materiaali-
maksu 10 €/hlö.

119831 Pitsinnypläys 
Liedon kaupungintalo,
Kirkkotie 13 
Ti 9.30–12.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Merja Heikkilä • 72 t
72,00 €

 Opetellaan pitsinnypläyksen perustekniikoita 
harjoitusten muodossa, edeten haastavampiin mal-
leihin. Kurssi sisältää myös pitsin historiaa, viimeis-
telyä ja huoltoa. Ensimmäisellä kerralla tarvikeinfo. 
Olet tervetullut mukaan!

119842 Koruja, kasseja, 
koreja, kahvipusseista ja 
juomatölkkien avaus- 
renkaista 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
La 9.00 –13.15 
24.9.–26.11.2022 
Seija Saarinen • 20 t
35,00 €

 Valmistetaan kahvipusseista ja 
juomatölkkien avausrenkaista 
kasseja, koreja, koruja ynnä 
muuta. Opettaja Seija Saarinen 
on tehnyt neljä kirjaa kahvipussi-
askartelusta ja kaksi Tölkkidesign-
kirjaa. Kurssikerrat 24.9., 29.10., 
12.11. ja 26.11.

119844 Olkihimmelikurssi 
Loukinaisten koulu, 
Nenämäentie 2 
La 12.11. ja Su 13.11. 
klo 10.00 –15.00 
Liisa Rinne • 12 t
25,00 €

 Tutustutaan luonnonolkeen materiaalina sekä 
perinteisen ja modernin himmelin muotoihin. 
Opetellaan himmelin perusrakenteita, ja kootaan 
oman suunnitelman mukaan ilmavia himmeleitä. 
Opettajalta saa ostaa materiaalit 10 €.

119843 Pillihimmeli 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ma 14.11. klo 18.00–20.30 
Eeva Kirstilä • 3 t
12,00 €

 Tervetuloa valmistamaan trendikäs pillihimmeli! 
Illan aikana jokainen tulee oppimaan ainakin perus-
himmelitimantin tekemisen sekä niiden yhdistämi-
sen. Valittavana mustia ja valkoisia pillejä sekä puisia 
että kirkkaita muovihelmiä seuraksi. Materiaali-
maksu 10 €/hlö.

119845 Jouluinen ovikranssi 
Lieto-opiston taidetilat, 
Kirkkotie 11 
To 10.11. klo 18.00–21.15 
Elina Salmi • 4 t
16,00 €

 Opitaan käyttämään erilaisia luonnonmateriaaleja 
ja muotoilemaan niistä haluttu muoto. Ovikranssin 
pohjaan on käytössä salim-kuitu ja luonnosta kerät-
tyä koivu- ja haaparisua. Kranssin koristeet tehdään 
huovuttamalla ja neulaamalla, josta opit samalla 
huovutuksen ja neulauksen alkeet. Mukaan 
                         tarvitset eväät, pyyhkeen ja matalan 
                            vesiastian, esim. pesuvatin, sekä 
                             paljon työn iloa! Materiaalimaksu 
                             15 €+käytetyt neulat. Maksu Mobile
                                Pay, korttimaksu tai käteinen. 

Kierrätys-
materiaalit
käyttöön!

Tehdään
yhdessä

käsitöitä!
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119847 
Makrameen perusteet 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ti 6.9. klo 18.00–20.30 
Eeva Kirstilä • 3 t
14,00 €

 Tervetuloa solmeilun ihmeelliseen maailmaan.  
Illan aikana opit makrameen perussolmut sekä nii-
den yhdistämistä. Valittavana on runsaasti eri värisiä 
lankoja, käytämme Suomen langan mopparilankaa. 
Illan aikana voit valmistaa itsellesi pienen seinä-
vaatteen tai roikkuvan amppelin. Materiaalimaksu 
10 €/hlö, myynnissä myös Moppari-lankaa 20 €/kg.

119848 Makrameen 
perusteet, Tarvasjoki 
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753 
Ke 17.30–20.45; 2.–30.11.2022 
Pia Laihonaho • 20 t
35,00 €

 Opettelemme perussolmut, joiden pohjalta 
suunnitellaan seinävaate, koriste tai verho. Ideana 
on oppia suunnittelemaan omia malleja ja hyö-
dyntämään internetistä löytyviä ideoita. Solmuilla 
voi tehdä myös koruja, amppeleita ja vaikka vöitä. 
Ohjaajalta voi tilata 2 viikkoa aiemmin Moppari-
lankaa tarvittaessa.

110451 Huovutuspaja 
Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
La 8.10. ja Su 9.10.2022 
klo 10.00–15.15 
Pia Laihonaho • 12 t
30,00 €

 Opetellaan eri huovutustekniikkoja ja valmis-
tetaan vapaavalintainen tekstiili joko käyttöön tai 
koristeeksi, esim. taulu, hattu tai vaikka lapaset. 
Kurssi sopii vasta-alkajasta lähtien kaikille.

110452 Huovutuspaja 
Tarvasjoki 
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753 
La 26.11. ja Su 27.11. 
klo 10.00–15.15 
Pia Laihonaho • 12 t
30,00 €

 Opetellaan eri huovutus-
tekniikkoja ja valmistetaan 
vapaavalintainen tekstiili joko 
käyttöön tai koristeeksi, esim. 
taulu, hattu tai vaikka lapaset. 
Kurssi sopii vasta-alkajasta 
lähtien kaikille.

110455 Noitarumpukurssi 
Pahkamäen koulu, 
Vanha Tampereentie 1605 
Pe 17.30–20.00, 
La 9.30–14.30, Su 9.30–12.45 
25.–27.11.2022  
Mia Vieltojärvi • 13 t
28,00 €

 Noitarumpu on ikiaikainen soitin, joka on valmistet-
tu eläimen nahasta ja puusta. Kurssin aikana jokainen 
opiskelija valmistaa itselleen oman noitarummun. 
Kurssilla opit käsittelemään ja värjäämään poron nah-
kaa sekä tekemään siitä perinnesoittimen. Piirrämme 
rumpukalvoon myös mystisiä asiaan kuuluvia merkkejä 
ja kuvioita. Soittokapulan valmistamme poron sarvesta 
kaikkine koristuksineen. Ota kurssille mukaan omat 
sakset, lyijykynä ja 2 kpl puupuristimia. Materiaali-
paketti ostettavissa opettajalta kurssin aikana 70 €. 

119849 Joulutonttukäpy 
Lieto-opiston luokka 2, 
Kirkkotie 11 
Ke 9.11. klo 18.00–19.45 
Elina Salmi • 2,33 t
12,00 €

 Askarrellaan kuusen kävystä tonttu. Maalataan 
käpyjä ja ommellaan tonttulakkeja. Tarvikemaksu  
6 kpl tonttuja 5 €. Maksu Mobile Pay, korttimaksu 
tai käteinen. Jos mukana on ihan pieniä lapsia, kan-
nattaa päälle laittaa maalin kestävää vaatetta!

119861 Puutyöpiiri, 
Jokilaakson koulu 
Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
Ti 18.00–20.30 
6.9.–29.11.2022, 9.1.–4.4.2023 
Erkki Nyholm • 72 t
80,00 €

 Opiskelijat valmistavat omista materiaaleistaan 
haluamiaan pienimuotoisia töitä, esim. kalusteita 
tai koriste- ja käyttöesineitä. Kurssilla voi myös  
tehdä huonekalujen muutoksia ja korjauksia. Tun-
neilla saa ohjausta töiden tekoon sekä työkalujen  
ja koneiden käyttöön. Sopii miehille ja naisille.

119862 Puu- ja metallityö-
piiri, Ilmarinen 
Ilmaristen koulu, Koulukuja 1  
To 18.00–20.30  
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Juuso Laaksonen • 72 t
80,00 €

 Opiskelijat valmistavat omista materiaaleistaan 
haluamiaan pienimuotoisia töitä, esim. kalusteita 
tai koriste- ja käyttöesineitä. Kurssilla voi myös 
tehdä huonekalujen muutoksia ja korjauksia. Tun-
neilla saa ohjausta töiden tekoon sekä työkalujen ja 
koneiden käyttöön. Sopii miehille ja naisille.

119863 Puu- ja metallityö-
piiri, Tarvasjoen koulu 
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753 
Ti 18.00–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Juuso Laaksonen • 72 t
80,00 €

 Opiskelijat valmistavat omista materiaaleistaan 
haluamiaan pienimuotoisia töitä, esim. kalusteita 
tai koriste- ja käyttöesineitä. Kurssilla voi myös 
tehdä huonekalujen muutoksia ja korjauksia. Tun-
neilla saa ohjausta töiden tekoon sekä työkalujen ja 
koneiden käyttöön. Sopii miehille ja naisille.

119864 
Kitaranrakennuspiiri 
Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
Ma 18.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Jaakko Kauppinen • 72 t 
80,00 €

 Kurssilla valmistetaan Telecaster-tyyppinen 
sähkökitara puuvalmiiksi. Myös omat muunnelmat 
ovat mahdollisia työkalujen sallimissa puitteissa. 
Työstämme rungon ja kaulan puuaihioista lähtien. 
Kurssilla perehdytään myös kitaran säätämiseen ja 
sähkötöihin. Puumateriaalit on mahdollista ostaa 
kurssin opettajalta. Materiaalikustannukset ovat 
puiden osalta n. 100 €.

Huovuta
vaikka
hattu!
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Liikunta

830141 Keskivartalojumppa, 
Loukinainen  
Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2  
Ke 17.45–18.30  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Linda Spets • 24 t • 50,00 €

 Rauhallinen keskivartalon lihaksia 
vahvistava tunti. Lyhyt alkulämmittely, 
keskivartalon hallinta- ja vahvistusliikkeitä 
sekä loppuvenyttely. Oma alusta mukaan. 

830514 Sunnuntainen kuntopiiri  
naisille ja miehille  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
Su 17.30 –18.15  
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023  
Mari Himanka • 24 t • 50,00 €

 Monipuolista 
liikuntaa kuntopiiri-
tyyppisesti miehille 
ja naisille. Ota mukaan 
jumppa-alusta ja 
vesipullo. 

830142 HIIT, Loukinainen  
Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2  
Ke 18.40–19.25  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Linda Spets • 24 t • 50,00 €

 Koko vartalon kehonpainotreeni inter-
vallityyppisesti. Sisältää sykkeenkohotusta 
sekä lihaskuntoa vuorotellen. Monipuoli-
nen, tehokas ja hikinen tunti. Oma alusta 
mukaan. 

830143 HIIT, Jokilaakso  
Jokilaakson koulu, Karjatie 9  
Ke 19.45–20.30  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Linda Spets • 24 t • 50,00 €

 Koko vartalon kehonpainotreeni inter-
vallityyppisesti. Sisältää sykkeenkohotusta 
sekä lihaskuntoa vuorotellen. Monipuoli-
nen, tehokas ja hikinen tunti. Oma alusta 
mukaan. 

830124 Bootcamp  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ti 18.30–19.15  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023  
Linda Spets • 24 t
50,00 €

 Koko kehon treeni, jossa syke nousee 
ja voima kasvaa. Kohentaa kuntoa ja lisää 
lihasvoimaa. Bootcampissa kehitetään 
nopeutta, kimmoisuutta, lihaskuntoa ja 
kestävyyttä samanaikaisesti. Tunnilla ei 
turhaan pidellä taukoja, vaan mennään 
kovaa alusta loppuun asti, armeijatyyliin! 
Ei aivan vasta-alkajille. Juomapullo, pyyhe 
ja alusta mukaan. Naisille ja miehille! 

Lukuisia
liikunta-
ryhmiä!

830171 Kahvakuula, Ruska  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ke 18.30–19.30  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023  
Mikko Viitanen • 35 t
65,00 €

 Käytämme 4–8 kg painoja, 
mikä mahdollistaa oikeat 
liikeradat ja pidem-
mät suoritteet. 
Puolet tunnista 
tehdään harjoit-
teita kehon 
omalla painolla 
(vatsat, syvät 
vatsat, kyljet, 
jalat). Kurssi sopii 
aivan tavallisille 
kuntoilijoille. 
Ota oma kahva-
kuula mukaan. 

830172 Kahvakuula, Ilmaristen koulu  
Ilmaristen koulu, Koulukuja 1  
Ke 17.00–18.00  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023  
Mikko Viitanen • 35 t • 65,00 €

830173 Kahvakuula, Pahkamäki  
Pahkamäen koulu, 
Vanha Tampereentie 1605  
Ke 20.00–21.00  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023  
Mikko Viitanen • 35 t • 65,00 €

830191 Naisten kuntopiiri, Tarvasjoki  
Tarvasjoen koulu, Hämeen Härkätie 753 
Ke 18.00–19.00  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Johanna Heikkilä • 32 t • 60,00 €

 Circuit-tyyppinen 
treeni, joka sopii niin 
aloittelijoille kuin 
enemmänkin treenan-
neille. Yksinkertaisia 
ja tehokkaita 
liikkeitä. Tunnista 
saa haastavam-
man lisäämällä 
tempoa. 

830192 Miesten kuntopiiri, Tarvasjoki  
Tarvasjoen koulu, Hämeen Härkätie 753 
Ke 19.00–20.00  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Johanna Heikkilä • 32 t • 60,00 €

830512 Lihaskunto- ja 
kehonhuoltoharjoittelua naisille  
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11  
Ke 18.45–19.30  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Mari Himanka • 24 t
50,00 €

Ota	mukaan	jumppa-alusta
ja	vesipullo.

 Monipuolisista liikuntaa tasapainon, 
lihasvoiman ja liikkuvuuden harjoittamisella. 
Tunti sopii kaikenkuntoisille. Suurin osa 
liikkeistä tehdään lattialla istuen tai maaten. 
Tunnin tavoitteena on parantaa ryhtiä ja 
liikkuvuutta ja näin vähentää lihaskireyksiä. 
Harjoitteet nopeuttavat palautumista ja pa-
rantavat kudosten aineenvaihduntaa. Mari 
käyttää tunneillaan vaihtelevasti eri välineitä 
kuten faskiapalloja, kuminauhoja ja faskia-
rullia, eli monipuolista tekemistä luvassa. 

Tehokkaita
liikkeitä!
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830513 Lihaskunto- ja 
kehonhuoltoharjoittelua miehille  
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11  
Ke 19.40–20.25  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Mari Himanka • 24 t
50,00 €

 Tunnilla tehdään liikkuvuutta ja ryhtiä 
parantavia harjoitteita, jotka auttavat vähen-
tämään kehon lihasjännityksiä ja kehon mah-
dollisia virheasentoja. Tunti sopii kaikenkun-
toisille miehille. Suurin osa liikkeistä tehdään 
lattialla istuen tai maaten. Tunnin tavoitteena 
on parantaa ryhtiä ja nivelten liikeratoja sekä 
vähentää lihaskireyksiä. Harjoitteet nopeut-
tavat palautumista ja parantavat kudosten 
aineenvaihduntaa. Mari käyttää tunneillaan 
vaihtelevasti erilaisia välineitä kuten faskia-
palloja, kuminauhoja ja faskiarullia, eli moni-
puolista tekemistä luvassa. Sinulla ei tarvitse 
olla välineitä itselläsi. Tule ihmeessä huolta-
maan kehoasi – koskaan ei ole liian myöhäis-
tä. Ota mukaan jumppa-alusta ja vesipullo. 

Senioriliikunta 

830121 Kunnon miehet,  
Ruskan aamuryhmä  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ke 8.30–9.30  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Linda Spets • 32 t • 50,00 €

 Ryhmissä jumpataan oman kunnon 
mukaan, musiikista nauttien. Vahvistam-
me lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa 
erilaisia välineitä hyödyntäen. Tarkoituksena 
on nauttia liikunnan ilosta ja antaa kunnon 
kohota sekä voimien kasvaa huomaamatta 
hyvässä hengessä – hikeä ja hauskanpitoa 
unohtamatta! Ota mukaan oma jumppa-
alusta!  

830122 Kunnon naiset I,  
Ruskan aamuryhmä  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ke 9.35–10.35  
7.9.–30.11.2022, 9.1.–5.4.2023  
Linda Spets • 32 t • 50,00 €

830123 Kunnon naiset II,  
Ruskan aamuryhmä  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ke 10.45–11.45  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Linda Spets • 32 t • 50,00 €

830132  
Littoisten seniorijumpan ystävät  
Littoisten koulu, Nitinkaari 4  
To 15.00–16.00  
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023  
Hanna Mäkitalo • 32 t
50,00 €

 Littoisten koulun seniorijumpan ohjel-
massa on perusjumpan lisäksi keppi-, tuoli-, 
pallo- ja lihaskuntojumppaa ryhmän toiveiden 
mukaisesti. Tunnit koostuvat lämmittelystä, 
lihaskunto-osuudesta ja venyttelystä. Ryhmäs-
sämme jumpataan oman kunnon mukaan 
joko leppoisasti liikkuen tai tiukemmin hikeä 
pintaan porskuttaen – musiikin siivittämänä. 
Jumppiin sisältyy tasapainoharjoituksia. 
Hyppyjä ja vaikeita askelsarjoja ei käytetä. 
Ryhmässämme on alusta saakka ollut mukana 
sekä naisia että miehiä. Tule rohkeasti mukaan 
aktiiviseen ja energiseen ryhmäämme. 

830181 Liikkuvuutta liikkuen
– senioritunti,  Metsäpirtti  
Metsäpirtti, Pahkalaukkaantie 58  
Ke 12.30–13.15  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023  
Kirsi Vainio • 24 t • 45,00 €

 Nostetaan syke reippaalla lämmittelyllä, 
lisätään liikkuvuutta, tasapainoa ja kehon-
hallintaa lisääviä harjoitteita, ja venytellään-
kin vähän. Tuntien sisältöä vaihdellaan, mu-
kana esim. kuntopiirityyppinen harjoittelu, 
pienet kisat ja liikuntaleikit, ja vaikka asahi 
terveysliikunta. Hampaat irvessä ja 
vakavana emme jumppaa, vaan 
iloisella mielellä jokaisen 
lähtökunto huomioiden. 

830182 Liikkuvuutta liikkuen
– senioritunti, Lujala  
Lujala, Lieto as, Lujalantie 13  
Ke 13.45–14.30; 14.9.–7.12.2022  
Kirsi Vainio • 12 t • 25,00 €

830212 Tasapainojumppaa 
eläkeläisille, Tarvasjoki  
Tarvasjoen Hyvinvointikeskus, 
Hämeen Härkätie 623  
Ti 15.30 –16.15  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023  
Mari Melamies • 24 t • 45,00 €

 Paljon tasapainoa
ylläpitäviä ja parantavia
liikkeitä. Mukavaa 
yhdessäoloa ja liikunnan
riemua. Jokainen jump-
paa oman kuntonsa ja
kykyjensä mukaan. 

830213 Tuolijumppa, Tarvasjoki  
Tarvasjoen Hyvinvointikeskus 
Hämeen Härkätie 623  
To 15.30–16.15  
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Mari Melamies • 24 t • 45,00 €

 Kaikki liikkeet 
tehdään istuen. 
Sopii myös 
pyörätuolia
käyttäville. 

Jumppaa
joka

lähtöön!

Lihas-
kuntoilua!
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Kehonhuolto

830425 Asahi terveysliikunta  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
Ti 11.00–11.45  
13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023  
Kirsi Vainio • 24 t
50,00 €

 Asahi on nimestään huolimatta ihan 
suomalaista terveysliikuntaa, joka perustuu 
länsimaisen lääketieteen ja esim. UKK-insti-
tuutin suosituksiin. Asahi kehittää tasapainoa, 
edistää selän hyvinvointia, vetreyttää niskan  
ja hartiat ja vahvistaa lihaksia. Liikkeet tehdään 
rauhallisesti seisaallaan, ilman musiikkia, jol-
loin myös mieli rauhoittuu. Mitään välineitä ei 
tarvita, joustavat vaatteet ja pehmeät tossut 
tai pelkät sukat riittävät. 

830511 Kehonhuolto, Ruska  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ti 19.30–20.30  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023  
Linda Spets • 32 t • 60,00 €

 Rauhallinen liikkuvuutta lisäävä ja ryhtiä 
parantava tunti. Teemme liikkuvuusharjoi-
tuksia, venytyksiä ja rentoutusharjoituksia. 
Rennot vaatteet ja alusta mukaan. Sopii 
myös miehille! 

830515 Kehonhuolto, 
Tarvasjoen liikuntasali  
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753  
Ke 20.05–20.50  
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023  
Johanna Heikkilä • 24 t • 50,00 €

 Opintoseteliryhmä: eläkeläisille hinta 
on 20 €. Rauhallinen tunti sisältää mm. alku-
lämmittelyä, ryhtiä parantavia liikesarjoja, 
tasapainoharjoituksia, paljon venyttelyä 
sekä loppurentoutuksen. Välillä ohjelmassa 
painotetaan pitempiä ja välillä lyhyempiä 
venyttelysarjoja. 

830215 Jomon-Shindo® – rentoudu 
omaa kehoa kuunnellen, Littoinen 
Littoisten koulu, Nitinkaari 4  
To 19.45–21.00  
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Terhi-Maria Ekman • 40 t • 65,00 €

 Tule rentoutumaan japanilaisen keho-
työskentelymenetelmän parissa. Shindon 
meridiaanivenytykset lisäävät kehon jousta- 
vuutta rentouden ja rauhallisen hengityksen 
avulla. Venytyksiin yhdistetään Jomon-kierto-
taivutusliikkeitä, jotka aktivoivat kehon 
energiakiertoa. Syvä hengitys ja rauhalli-
nen venyttely auttavat palautumaan sekä 
päästämään irti stressistä ja kehää kiertävistä 
tunteista. Liikkeet ovat yksinkertaisia ja so-
pivat kaikenikäisille. Ota mukaan mukavat, 
lämpimät vaatteet, vesipullo ja jumppamatto.

830216 Jomon-Shindo® – rentoudu 
omaa kehoa kuunnellen, Ilmarinen  
Ilmaristen koulu, Koulukuja 1  
Su 17.45–19.00  
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023  
Terhi-Maria Ekman • 40 t • 65,00 €

Jooga

830411 Hathajooga, Ruska  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9  
Ma 17.45–19.00; 5.9.–28.11.2022  
Helena Nuyttens • 20 t • 35,00 €

 Hathajooga sopii niin vasta-alkajille kuin 
aikaisemmin joogaa harrastaneillekin. Har-
joituksissa opetellaan tuntemaan kehoa ja 
mieltä sekä haetaan tasapainoa keskittyneen 
tekemisen ja rennon raukean olemisen välille. 
Harjoitukset avaavat tietä myös syvemmälle 
ja vapaammalle hengitykselle. Lisäksi jooga-
harjoituksen uudistava vaikutus lisää kehon 
vastustuskykyä ja auttaa ylläpitämään hyvää 
terveyttä. Tunneilla tehdään kevyitä har-
joituksia rauhallisessa tahdissa. Tervetuloa 
mukaan sekä naiset että miehet! Ota mukaan 
jumppa-alusta, mielellään myös jokin huopa/
viltti sekä joustava ja lämmin asu. 

830412 Hathajooga, Pahkamäki  
Pahkamäen koulu, 
Vanha Tampereentie 1605  
Ma 19.30–20.45; 5.9.–28.11.2022  
Helena Nuyttens • 20 t • 35,00 €

830413 Hathajooga, 
Loukinaisten koulu  
Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2  
Ti 18.00–19.15   
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023  
Lasse Aitokari • 40 t • 65,00 €

830414 Hathajooga, 
Littoisten koulu  
Littoisten koulu, Nitinkaari 4  
Ti 19.45–21.00  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023  
Lasse Aitokari • 40 t • 65,00 €

830415 Hathajooga, 
päiväryhmä Opistotalo  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
Ti 12.00–13.30 
6.9.–29.11.2022, 9.1.–4.4.2023 
Lasse Aitokari • 48 t • 75,00 €

830420 Lempeä Hathajooga 
ETÄKURSSI  
Pe 14.00–15.00  
11.11.–16.12.2022, 13.1.–17.2.2023  
Marjut Nyholm • 16 t
27,00 €

 Rauhallisesti etenevä ja kevyesti kehoa läm-
mittävä tunti. Etenemme kehoa kuunnellen 
monipuolisesti avaaviin liikkeisiin, jossa voima 
ja hengitys tukevat kehoa. Tarvitset alustan 
sekä pään alle ohut tyyny tai huopa! Sopii sekä 
vasta-alkajille että pidempään jooganneille. 
Etätunnit toteutetaan helpolla Jitsi Meet 
-sovelluksella. 

Jooga
tekee

hyvää!
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110572 Zumba® – basic  
Loukinaisten koulu,
Nenämäentie 2  
To 17.30–18.30
8.9.–1.12.2022  
Sirke Ketonen • 16 t
35,00 €

 Zumba® on hauska tapa kohottaa kuntoa ja polt-
taa kaloreita. Zumban teho perustuu intervalliharjoi- 
tukseen, jossa hitaat ja nopeat liikkeet vaihtelevat 
ja saavat hien pintaan. Kaikenikäiset innostuvat 
rytmikkäästä ja mukaansa tempaavasta zumba-
musiikista, mm. salsa, reggaeton, cumbia ja meren-
gue. Zumbassa ei askelilla ole niin merkitystä, vaan 
riittää, että liikut musiikin mukana oman osaamisesi 
mukaan ja nautit. Liikuntakurssin taso: keskiraskas. 

110571 Zumba® Gold,  
Tarvasjoki  
Tarvasjoen koulu, 
Hämeen Härkätie 753  
Ke 16.00–17.00  
7.9.–30.11.2022, 
11.1.–5.4.2023  
Johanna Heikkilä • 32 t • 60,00 €

 Tanssillinen fitness-tunti aktiivisille ikäihmisille, 
kaikenikäisille aloitteleville zumbaajille 
sekä painonpudottajille latinalais-
rytmien tahdissa. Rytmit ja 
askeleet ovat rauhallisempia ja 
helpompia kuin normaalilla 
Zumba-tunnilla. 

110511 Kansantanssi,  
Tarvasjoki  
Tarvasjoen nuorisoseurantalo, 
Vuorilinna, Salomäentie 9  
Su 18.45–20.15  
18.9.–27.11.2022, 15.1.–16.4.2023  
Henna Vuori • 24 t • 50,00 €

 Tarvasjoen kansantanssiryhmä Krämpät harjoit-
telee joka toinen sunnuntai, parittomilla viikoilla. 
Ryhmä on tanssinut kauan yhdessä perinteistä 
suomalaista kansantanssia sekä uusia koreografioita. 
Paria et tarvitse, mutta tanssilajeista ainakin valssi ja 
jenkka olisi hyvä hallita. Tervetuloa uudet tanssijat.

110521 Itämainen tanssi, 
alkeet  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
To 20.10–21.10  
8.9.–1.12.2022, 9.1.–6.4.2023 
Ilona Carlsson • 32 t • 60,00 €

 Itämaisen tanssin peruskurssi uusille tanssijoille 
sekä lyhyen aikaa tanssineille, jotka kaipaavat perus-
tekniikan hiomista. Tutustutaan lajin tekniikkaan 
ja eri tyyleihin tekniikkaharjoitusten sekä tanssi-
sarjojen avulla. Keskivartalojumppaa ja oman kehon 
hallintaa parhaimmasta päästä! 

110522 Itämainen tanssi, 
keskitaso  
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11  
Ma 18.30–19.30  
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Ilona Carlsson • 32 t • 60,00 €

 Kurssi tanssijoille, joille lajin perustekniikka on jo 
tuttua. Tunneilla liikutaan ja tanssitaan ahkerasti: 
tehdään tekniikkaharjoituksia, askelsarjoja eri tanssi-
tyyleihin, harjoitellaan liikevariaatioita sekä oman 
kehon hallintaa taatusti ilolla! Jokainen edistyy 
omaan tahtiin. Tärkeintä on tanssin ilo, oman kehon 
liike ja haastaminen! 

830416 Yin-jooga 1, Ruska  
Palvelukeskus Ruska,  
Hyvättyläntie 9, To 19.30–21.00  
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Marianne Mäntymäki • 48 t • 75,00 €

 Yinjooga on kaikille
sopiva erittäin rentout-
tava laji. Pitkäkestoisilla 
venytyksillä pyritään 
vaikuttamaan syvälle 
sidekudoksiin ja nivel-
siteisiin. Harjoituksessa
käytetään apuvälineitä 
(mm. tyyny ja viltti). 
Näiden avulla on helpompi
rentoutua eri asennoissa ja
viipyä niissä pidempään. Joustavat lämpimät 
vaatteet päälle. Mukaan oma jooga-alusta, 
viltti, tukeva tyyny ja vyö (tai pitkä huivi) sekä 
mahdollisesti pari joogatiiltä. 

830417 Yin-jooga 2, Ruska  
Palvelukeskus Ruska,  
Hyvättyläntie 9, Su 17.15–18.45  
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023  
Marianne Mäntymäki • 48 t • 75,00 €

830418 Yin-jooga 3, Ruska  
Palvelukeskus Ruska,  
Hyvättyläntie 9, Su 19.00–20.30  
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 
Marianne Mäntymäki • 48 t • 75,00 € 

830419 Kundaliinijooga, Ruska  
Palvelukeskus Ruska,  
Hyvättyläntie 9  
To 17.45–19.15  
8.9.–1.12.2022, 9.1.–6.4.2023  
Marianne Mäntymäki • 48 t
75,00 €

 Kundaliinijooga on energisoivaa, dynaamista 
ja meditatiivista joogaa, ns. tietoisuuden joogaa. 
Harjoitukset lisäävät notkeutta, lihaskestävyyt-
tä ja hyvinvointia. Tunti muodostuu alku- ja 
loppumantroista, lämmittelyharjoituksista, har-
joitussarjasta, rentoutuksesta ja meditaatiosta. 
Teemme myös erilaisia hengitysharjoituksia sekä 
lausumme mantroja hiljaa mielessä tai ääneen. 
Oma alusta (esim. joogamatto) ja viltti mukaan. 
Ryhmään otetaan kaiken tasoisia opiskelijoita. 

Tanssi
110566 Lavatanssi, 
alkeiskurssi  
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11  
Ke 17.15–18.30 
7.9.–29.11.2022  
Jarkko Kimari • 18 t
38,00 €

 Tanssi on erinomainen, hyvinvointia edistävä 
kuntoliikuntalaji. Rennolla, mutta määrätietoisella 
otteella opimme tanssimaan eri tanssityylejä ja 
tutustumme monipuolisesti paritanssikulttuuriin. 
Rohkeasti mukaan niin vasta-alkajat kuin koke-
neemmatkin tanssin harrastajat. Oma pari on 
hyvä vaihtoehto, ja näin varmistat osallistumisesi 
kurssille, mutta kurssille voi tulla myös ilman paria. 
Kurssilla on myös vapaaehtoinen parinvaihto ha-
lukkaille. Tansseina mm. foksi, tango, valssi, hump-
pa ja fusku. Lisäksi tutustumme lavamusiikkiin. 

Kuntoile
tanssin

tahdissa!
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110523 Itämainen tanssin 
koreografiaryhmä  
Lieto-opiston Sali, 
Kirkkotie 11  
Ma 19.30 –20.30  
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Ilona Carlsson • 32 t • 60,00 €

 Ryhmä keskittyy tanssikoreografian tekemiseen 
ja tavoitteena on esiintyä yhdessä Lieto-opiston 
kevättapahtumassa huhtikuussa 2023. Perusteknii-
kan tulee olla tuttua, mutta tärkeintä on innostus 
tanssikokonaisuuden oppimiseen, harjoitteluun ja 
esiintymiseen. Ryhmässä harjoittelu tuo tutkitusti 
mukanaan iloa, energiaa ja jaksamista arkeen. 

110542 Aikuisten perusbaletti  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
La 12.00 –13.15  
10.9.–10.12.2022, 14.1.–15.4.2023  
Olga Mironenko • 40 t • 65,00 €

 Tule nauttimaan balettimusiikista ja ballerinana 
olemisesta! Keskiössä hyvän ryhdin löytäminen, ke-
hon kuuntelu ja tanssillisuus. Aikuisten perusbaletti 
sopii kaikille, ehkäpä etenkin keski-ikäisille ja keski-
iän ylittäneille. Asuna jumppapuku ja balettitossut. 

110581 Kuubamania, alkeet  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
Su 12.00 –13.30; 11.9.–4.12.2022 
Julia Torres-Huhtala • 24 t
42,00 €

 Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille miehille ja 
naisille. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Tu-
tustutaan jazz-tanssiin, congaan, salsaan, cha cha 
chahan jne. Ota mukaan vesipullo, pieni pyyhe ja 
tanssikengät tai tossut. 

110561 Tanssillinen kunto-
jumppa (hypytön)  
Jokilaakson koulu, Karjatie 9  
Ma 16.00 –17.00  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–4.4.2023  
Kirsi Vainio • 32 t •  60,00 €

 Tanssahdellaan suomalaisen tanssimusiikin tah-
dissa, ja lisätään sekaan tuulahduksia kaukomailta, 
vaikkapa Latinalaisesta Amerikasta. Tehdään lihas-
kuntoa ja kehon liikkuvuutta parantavia jumppa-
liikkeitä. Tasapaino ja kehon hallinta paranevat ja 
mieli virkistyy. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita! 
Sarjat ovat helppoja, ja askeleet oppii nopeasti. 

110567 Senioritanssi  
Lieto-opiston sali, Kirkkotie 11  
Pe 12.00 –13.30; 9.9.–2.12.2022 
Johanna Heikkilä •  24 t
20,00 €
Opintoseteliryhmä eläkeläisille 
alennetulla hinnalla.

Mukaan	tarvitaan	kengät,	
joilla	mukava	tanssia	ja	
vesipullo	juomataukoja	varten.

 Senioritanssi on kansainvälinen tanssitunti, jossa 
tanssitaan enimmäkseen paritansseja, yleensä 
piirissä, valmiiksi suunnitelluilla musiikeilla ja ko-
reografioilla. Senioritanssi virkistää mieltä, harjoit-
taa muistia ja tarjoaa iloista yhdessäoloa. Se kehit-
tää myös tasapainoa ja kävelykykyä. Säännöllinen 
harjoittelu vahvistaa sydän- ja verenkiertoelimistöä 
sekä tehostaa hengitystä. Senioritanssikurssille voi 
tulla yksin, ilman paria, sillä tunneilla tanssitaan 
paria vaihtaen. Oppimista auttavat helpot askelsar-
jat, jotka kertautuvat yhä uudelleen. Tanssitaustaa 
ei edellytetä. Tansseja ohjaa koulutettu ohjaaja. 

Muu koulutus

820210 Järjestyksen-
valvojan kertauskurssi  
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ma 19.9.2022 ja ti 20.9.2022 
klo 16.30–20.45 
Osmo Teininen • 8 t
25,00 €

 Järjestyksenvalvojan kertaus-
koulutus henkilöille, joiden
järjestyksenvalvojakortin kortin 
voimassaoloaika on umpeutumassa 
tai umpeutunut. Järjestyksenvalvojakortin 
voimassa pitämiseksi kortti on uusittava 
osallistumalla kertauskoulutukseen.

340121 Digiviidakon 
selviytymisopas 
Lieto-opiston luokka 1, 
Kirkkotie 11 
Ke 18.00–20.30
14.–28.9.2022  
Markku Salo • 9 t
22,00 €

 Voititko arpajaisissa, joihin et muista osallistuneesi? 
Odottaako sinua paketti, jota et muista tilanneesi? Tie-
don kalastelijat, huijarit ja muut hämäräperäiset tahot 
tuntuvat vaanivan kaikkialla ja tekevät elämän joskus 
hankalaksi. Kuinka voit erottaa huijausviestin aidosta  
ja välttää uhriksi joutumisen? ”Digiviidakon selviytymis- 
opas” pyrkii auttamaan tavallista peruskäyttäjää – 
häntä, jolla ei arjen keskellä ole viittä sekuntia enem-
pää aikaa käytettäväksi sähköpostin tai tekstiviestin 
perinpohjaiseen analysointiin. Kurssin jälkeen pystyt 
pärjäämään paremmin nykyisessä elämänmenossa, jos-
sa joskus kieltämättä tuntuu siltä, että tietotekniikasta 
on tullut enemmän itsetarkoitus kuin apuväline.

130211 Kirjoittava 
käsityöpiiri, ETÄKURSSI 
Ma 5.9.–5.12.2022  
klo 13.00–15.15  
Ti 7.2.–4.4.2023 
klo 13.00–15.15  
Inga Koskinen • 27 t
50,00 €

 Haluatko rentoutua käsillä tekemisen parissa? Kurs-
silla pääset kilisyttämään puikkoja, kiepsuttelemaan 
virkkuukoukkua, pujottelemaan neulaa, pyörittelemään 
kynää ja laulattamaan näppäimistöä. Ota haluamasi 
käsityö ja kirjoitusvälineet mukaan ruudun äärelle. 
Teemme yhdessä käsitöitä ja luovia kirjoitusharjoituk-
sia sekä keskustelemme niistä. Taitotaso: aloittelija, ei 
tarvita aiempaa osaamista. Saat sähköpostiisi ohjeet 
ja linkin Jitsi Meet -kokoussovellukseen. Opetuskerrat 
syksyllä maanantaisin 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.; keväällä 
tiistaisin 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4. klo 13–15.15.
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130110 Minustako 
sukututkija? 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ti 17.30–20.00 
20.9.–25.10.2022 
Juha Vuorela • 15 t
40,00 €

 Kurssilla käydään läpi omasta kotiarkistosta mahdol-
lisesti löytyvät lähteet, lähisukulaisten haastattelemista 
sekä Googlen ja kirjastotietokantojen käyttöä. Lisäksi 
perehdytään lähtötietojen tilaamiseen kirkkoherran-
virastoista ja väestötietojärjestelmästä sekä HisKi-tieto-
kantaan ja siihen, kuinka sukututkija pääsee aloitta-
maan sukututkimuksen kirkonkirjoissa. Tämän jälkeen 
perehdytään kirkonkirjojen ja kirkonarkistojen käyttä-
miseen sukututkimuksessa. Kurssi antaa myös tietoja 
tärkeimmistä digitaalista arkistoista, joista sukututkija 
saa tietoja sukulaisten jäljittämiseen. Lisäksi käymme 
läpi netin ns. sukupuupalveluita ja niiden käyttämistä 
oikeaoppisesti. Kurssi sopii parhaiten aloittelijalle.

510211 Saaristolaivuri-
kurssi 
Liedon keskuskoulu, 
Opintie 1 B 
Ke 18.00–20.30 
7.9.–30.11.2022 
Mikael Österlund • 36 t 
65,00 €

 Maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi opas- 
taa turvalliseen vesillä liikkumiseen saaristo-olosuh-
teissa merikarttaa ja kompassia käyttäen, meriteiden 
sääntöjen tuntemukseen sekä menettelyyn hätätilan-
teessa. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa 
valtakunnallinen Saaristolaivurin tutkinto. Mahdolli-
suus oppimateriaalin yhteishankintaan (kirja, kartta, 
loistoluettelo, harppi, astelevy). Materiaali- ja mah-
dollinen tutkintomaksu eivät kuulu kurssimaksuun. 
Luokkahuone nro 3. Käynti talon A-ovesta.

999920 Lautapelit
tutuksi! 
Opintoseteli-ryhmä 
kaikenikäisille eläkeläisille 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Ma 13.00–14.30
5.9.–28.11.2022 
Linda Spets • 12 t

 Maksuton opintoseteliryhmä. Tervetuloa tutustu-
maan lautapelien kiehtovaan maailmaan. Lautapelit 
on muutakin kuin Kimbleä, Monopolya ja Aliasta! 
Pelaamme ja tutustumme erilaisiin seura- ja strategia-
peleihin. Voit tulla rohkeasti mukaan, oletpa vasta-
alkaja tai kokeneempi pelaaja. Pelaamme ns. euro-
pelejä, joissa kaikki pelaajat ovat pelissä loppuun asti. 
Pelit kestävät n. 45–90 min. pelistä riippuen.

110211 Teatterikurssi 
Lavamaakari 
Tarvasjoen nuoriso-
seurantalo, Vuorilinna 
Salomäentie 9 
Ma 17.30–19.00  
5.9.–28.11.2022, 
9.1.–3.4.2023  
Matti Tapani • 72 t
65,00 €

 Lavamaakari on Lieto-opiston ja Tarvasjoen nuoriso-
seuran yhteistyöllä toteuttama kurssi, joka sopii kaikille 
teatterista ja teatteriproduktion tekemisestä kiinnos-
tuneille. Syyslukukaudella syvennytään esiintymisen ja 
ilmaisun maailmaan, minkä lisäksi pyritään mahdolli-
suuksien mukaan valmistamaan kurssin ensimmäinen 
esitettävä revyy tai demo, jossa päästään näyttämään 
syksyn mittaan opittuja taitoja. Kevätlukukaudella 
toteutamme kesäteatterinäytelmän, joka esitetään 
Tarvasjoen kesäteatterin lavalla kesällä 2023 (noin kah-
deksan esitystä). Kurssille ovat tervetulleita niin vanhat 
teatterintekijät kuin uutta harrastusta aloittelevatkin. 
Kurssin ohjaajana toimii tarvasjokelainen teatteri-
ilmaisun amk-opiskelija Matti Tapani, joka on toiminut 
pitkään teatterin parissa. Mukaan kurssille kannattaa 
ottaa liikkumiseen soveltuvat vaatteet ja vesipullo.

830210 Mindfulnessilla 
hyvinvointia 
Lieto-opiston sali, 
Kirkkotie 11 
To 16.45–18.15 
22.9.–1.12.2022 
Hanna-Leena Seppinen
20 t • 35,00 €

 Käydään läpi tietoisuustaitojen perusasioita ja 
tehdään mindfulnessharjoituksia. Keskustellaan niiden 
vaikutuksista ja soveltamisesta arkeen. Tavoitteena kes-
kittyminen, rauhoittuminen ja hyvinvointi. Tutkimusten 
mukaan mindfulnessin harjoittaminen parantaa mm. 
stressinhallintaa ja elämänlaatua monella tapaa. Kurs-
silla opit mindfulnessin perusharjoitukset ja sovelluksia. 
Saat kokemusta ja harjoitusta tietoisesta läsnäolosta 
sekä eväät omaan mindfulnessharjoitteluun. Sopii 
kaikille. Oma jumppamatto tai muu alusta mukaan. 

830211 Arkeen Voimaa 
Liedon kaupungintalo, 
Kirkkotie 13 
Ke 13.00–15.30 
26.10.–30.11.2022  
Kirsi Liimatta • 18 t
0,00 €

 ”En saa aikaiseksi. En osaa päättää.” Yksinäisyyttä? 
Mieli maassa? Kipuja? Arkeen Voimaa -ryhmä on 
 Sinulle, joka haluat parantaa itsehoitotaitojasi ja  
arjessa pärjäämistäsi. Ryhmässä saat ideoita ja voimaa 
tehdä pieniä muutoksia. Hyvinvointisi lisääntyy ja 
jaksat paremmin. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon 
välein ja on osallistujille maksuton. Välipalakahvit 
tarjotaan. https://vasso.fi/arkeen-voimaa/

Aloita
nyt uusi

harrastus!



44     muu koulutus  muu koulutus        45

410221 Retkeilystä 
elämyksellinen harrastus 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
To 8.9.–29.9.2022 
klo 18.00–20.30 ja 
La 8.10. klo 10.00 –16.00  
Arttu Eteläpelto • 20 t 
38,00 €

 Haaveiletko samoilemisesta kauniissa kansallis-
puistossa? Tekisikö mielesi kokata ja nauttia herkkuja 
metsässä? Haluaisitko nukkua joskus teltassa tai laavus-
sa, mutta et tiedä, uskallatko? Tällä kurssilla käydään 
läpi retkeilyn perusteita, joiden avulla on helppo 
aloittaa tämä monipuolinen ja mahtava harrastus. Ret-
keilyn tieteellisestikin todetut hyvinvointivaikutukset 
tulevat kaupan päälle. Viimeisellä kerralla lauantaina 
lähdetään retkelle toteuttamaan teoriaa käytännössä. 
Opettajana toimii 35 vuotta retkeilyä harrastanut mies, 
joka on koulutukseltaan mm. reppuopas ja ammatilli-
nen opettaja. 

410211 Nuotioruoka-
kurssi 
Liedon Liesan maja, 
Väljäntie 135 
Ti 17.30–20.00 
20.9.–11.10.2022  
Mia Vieltojärvi • 12 t
24,00 €

 Valmistamme yhdessä nuotiolla ruokakokonaisuuk-
sia. Neljän kerran kurssilla opit valmistamaan ruokaa 
avotulella. Kurssin käytyäsi osaat savustaa ja loimut-
taa kalaa sekä valmistaa erilaisia eräretkeilyyn sopivia 
nyyttiruokia. Osaat valmistaa myös erilaisia jälkiruokia 
nuotion ääressä. Jokaisena kurssi-iltana valmistetaan 
yhdessä alku-, pää- ja jälkiruoka nuotion loimussa sekä 
tietysti keitetään lopuksi nokipannukahvit. Puuhaste-
lemme ulkona nuotiolla, joten sään mukainen vaatetus 
ja omat ruokailuvälineet mukaan. Tarvikemaksu 7 € / 
kerta, joka maksetaan paikan päällä opettajalle.

Keittiömestarin opissa 
Torstai-iltaisin klo 17.30–21.00, Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13. 

Mukaan oma essu ja hyvät kengät.

810210 Smörrebröd ja 
lämmin toast  
8.9.2022  
Elmeri Mäki • 4,33 t
17,00 €   

 Opetellaan tekemään muutama herkullinen 
smörrebröd sekä lämpimiä leipiä, mm. lohismörre, 
rapea kanasmörre, sekä härkä-savujuusto toast. 
Raaka-ainemaksu 10 €. 

810211 Viikonlopulle 
herkut keittiömestarin 
opeilla Menu 1 
22.9.2022 
Elmeri Mäki • 4,33 t
17,00 €   

 Alkukeitto, pääruoka liha, suklaata ja lakua. Ha-
luatko opetella ravintolakeittiön niksejä? Tehdään 
samettista mustajuurikeittoa, opetellaan härän 
fileen paistaminen ja punaviinikastikkeen tekoa, 
sekä kruunataan menu mutakakulla ja lakulla. 
Raaka-ainemaksu 21 €. 

810212 Viikonlopulle 
herkut keittiömestarin 
opeilla Menu 2 
13.10.2022 
Elmeri Mäki • 4,33 t
17,00 €

 Tartar, pääruoka kala, syksyn satoa (omenaa  
ja marjoja). Keittiömestarin opeilla kokkaillaan 
riistasta herkullinen tartar, kera kapristen ja lisuk-
keiden, pääruoaksi kuhaa, lisukkeiksi mm. kauden 
juureksia ja hollandaisekastiketta, jälki ruoaksi 
omena-financier-leivos ja marjoista sorbettia. 
Raaka-ainemaksu 21 €.

810213 Isänpäiväksi, aamu- 
brunssin vinkit talteen 
3.11.2022 
Elmeri Mäki • 4,33 t
17,00 €

 Tehdään täydellinen isänpäivän brunssi:  
pehmeää munakokkelia, foccacia-leipää, marja- 
smoothie, ja paljon muita herkkuja sekä hieman 
suklaata. Raaka-ainemaksu 10 €.

810214 Joulun makuja 
1.12.2022 
Elmeri Mäki • 4,33 t
17,00 €

 Suolaista ja makeaa. Mitä onkaan trendikäs 
joulun maku: västerbotten-piirakkaa, rapukimaraa, 
häränpaahtopaisti-leipiä kanelisiirapilla, lakritsi-
punaviinipäärynöitä, omena-kanelileivos. Raaka-
ainemaksu 10 €.

Retkeilyä,
nuotioruokaa,
lautapelejä, 

sukututkimusta, 
teatteria ja vaikka 

mitä muuta!
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Luennot Luennot ovat maksuttomia. Paikalle voi vain tulla, 
mutta ilmoittaudu mielellään ennakkoon, niin 
tiedämme, vaihdetaanko tila suurempaan vai jou-
dummeko perumaan luennon. Kaikki luennot ovat 
iltaisin klo 18.00 –19.30

999910 
Opi tunnistamaan 
laadukas oliiviöljy! 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
Pe 30.9.2022
Heidi Amedeo

 Mitä on laadukas ekstra-neitsytoliiviöljy ja miten 
ihmeessä sen karvas maku onkin hyvä asia? Entä miten 
oliiviöljy säilyy parhaiten, ja kuinka sitä käytetään 
oikein? Luennolla kuulet oliiviöljyn hyödyistä ja opit 
tunnistamaan laadukkaan oliiviöljyn ja välttämään 
markkinoilla olevia huonolaatuisia öljyjä, jotka voivat 
jopa vahingoittaa terveyttä! Pääset maistelemaan eri 
oliiviöljyjä ja saat vinkkejä, miten voit käyttää oliiviöljyä 
ruuanlaitossa. Kuvien kautta pääset myös näkemään, 
miten monivaiheista ja haastavaakin oliivien sadon-
korjuu on. Luvassa siis paljon mielenkiintoista tietoa 
tästä tuorepuristetusta hedelmämehusta!

999914 Sota-ajan ja 
jälleenrakennuksen 
viihde 
Liedon kaupungintalo, 
Kirkkotie 13 
Ke 9.11.2022 
Seppo Posio

 Historian harrastaja Seppo Posio kertoo sota-ajan ja 
jälleenrakentamisen musiikkiviihteestä ja viihdyttäjistä 
Viljo Vesterisestä, Unto Monosesta ja Onni Laihasesta 
Kerttu Mustosta, Valtosen sisaruksia, Turuttaria ja 
muitakaan unohtamatta. Sävelmät tunnelmoi harmo-
nikkataiteilija, musiikin maisteri Johanna Liimatta.

999915 Hyvinvoinnin 
uudet tuulet 
Liedon kaupungintalon 
valtuustosali, 
Kirkkotie 13 
Ke 16.11.2022
Ursula Hyrkkänen

 AMK:n yliopettaja Ursula Hyrkkäsen luennon aiheena 
ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin uudet tuulet: 
liikunnan, levon, palautumisen, ruokavalion, mielek-
kään tekemisen ja asenteen yhdistelmä. Lisäksi
käsitellään stressin itsehoitoa ja 
parempaa itsensä johtamista 
sekä pakkopositiivisuudesta 
tasapainoon siirtymistä.

Kevään 2023 kursseja
Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa su 11.12. klo 18. Alla vain osa  

tulevista kevään kursseista. Katso joulukuussa nettisivuiltamme!

110317 Kuvataideterapia kevätlukukausi 2023 (etäkurssi) 
Ke 18.00–19.30; 11.1.–5.4.2023 | Sari Hiltunen • 24 t • Kurssimaksu 46,00 €

110318 Maisemamaalauskurssi | Liedon lukio, Opintie 1 D  
Ma–Pe klo 10.00–14.15; 5.–9.6.2023 | Sari Hiltunen • 25 t •  Kurssimaksu 50,00 €.

119840 Koruja, kasseja, koreja, kahvipusseista ja juomatölkkien avausrenkaista  
Lieto-opiston luokka 1, Kirkkotie 11  
La 9.00–13.15; 14.1.–25.3.2023 | Seija Saarinen • 20 t • Kurssimaksu 35,00 €

110456 Värttinäkehräys | Jokilaakson koulu, Karjatie 9  
La 14.1. ja Su 15.1. klo 10.00–15.15 | Pia Laihonaho • 12 t • Kurssimaksu 25,00 € 

110457 Rukkikehräys | Tarvasjoen koulu, Hämeen Härkätie 753  
Ke 17.30–20.00; 25.1.–15.2.2023 | Pia Laihonaho • 12 t • Kurssimaksu 25,00 €

119872 Hopeatyön verstas kevät | Jokilaakson koulu, Karjatie 9  
To 17.30–20.45; 19.1.–30.3.2023 | Ulla-Maija Vuorinen • 40 t • Kurssimaksu 48,00 €

119873 Hopeasavi | Jokilaakson koulu, Karjatie 9  
La 10.00–13.45, La 10.00–12.30; 4.–25.3.2023 | Ulla-Maija Vuorinen • 13 t • Kurssi-
maksu 25,00 €

119846 Pääsiäisen ovikranssi | Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11  
Su 26.3. klo 12.00–15.15  | Elina Salmi • 4 t • Kurssimaksu 16,00 €

830421 Mielenrauhaa – keväinen joogaviikonloppu  
Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9 | Pe 18.30–21.00, La 14.00–19.00, Su 10.00–15.00   
21.–23.4.2023 | Marianne Mäntymäki • 15 t • Kurssimaksu 45,00 €

Huomaa
myös taka-

kannen tähti-
luennot! Kevättapahtuma su 16.4. klo 14–17 Liedon kaupungintalo
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999911 
Tähtiharrastuksen alkeet 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
To 6.10.2022
Eeva-Kaisa Ahlamo

 Mitä yötaivaalla voi nähdä? Mikä on paras aika 
katsella tähtiä? Onko kaukoputken ostaminen 
välttämätöntä, jos avaruuden katselu kiinnos-
taa? (Lyhyt vastaus: ei ole.) Luennolla kerrotaan 
perus asioita tähdenlennoista, revontulista, pla-
neetoista, tähtijoukoista sekä muista avaruudelli-
sista asioista sekä sivutaan tähtivalokuvausta.

999912 
Avaruuden alkeet 
Jokilaakson koulu, 
Karjatie 9 
To 13.10.2022
Eeva-Kaisa Ahlamo

 Mitä kaikkea avaruudessa on, ja mistä maailman-
kaikkeus koostuu? Miten universumi toimii? Tällä 
luennolla poraudutaan maailmankaikkeuden 
olemukseen ja käydään läpi sen lakeja ymmär-
rettävällä tavalla. Miksi tähdet ovat eri värisiä? 
(Ne ovat, vaikka sitä on välillä vaikea huomata.) 
Miten painovoima toimii? Ja mitä kaikkien tulisi 
tietää tähtitieteestä?

999913 Tähtitieteen 
harrastaminen ja 
valokuvaus 
Liedon kaupungintalon 
valtuustosali, Kirkkotie 13 
To 27.10.2022
Matti Helin 

 Tähtitiedettä voi harrastaa monella tavalla. 
Usein sen harrastamiseen ajatellaan tarvittavan 
kaukoputki, mutta tähtitiedettä voi harrastaa 
mainiosti tavallisen kameran avulla. Yötaivaalta 
löytyykin suunnaton määrä kuvattavaa; tähdis-
töt, syvä taivas, oman aurinkokunnan kohteet 
ja erilaiset ilmakehän ilmiöt, kuten revontulet. 
Matti Helin kertoo luennolla, miten voittaa tai-
vaan ilmiöiden kuvaamisen haasteet ja selvittää, 
miten, missä ja mihin aikaan on hyvä kuvata.


