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AUTERE-OPISTO INFO

Virkamiehenkatu 2
35800 Mäntt ä
Autere-opisto on Mäntt ä-Vilppulan kaupungin ylläpitämä  ja kultt uuri- ja hyvinvointi lautakunnan 
alaisuudessa toimiva oppilaitos. Opistossa harjoitetaan vapaata sivistystyötä kaikkien asukkaiden parhaaksi. 
Autere-opisto hallinnoi myös Ruoveden Opiston palvelut.

KYMMENES TOIMINTAVUOSI 2018-2019
 
SYYSKAUSI 10.9.-14.12.2018
Syysloma 15.10.-19.10.2018
KEVÄTKAUSI 7.1.-12.4.2019
Talviloma 25.2.-1.3.2019

Kevätnäytt elyt on alustavasti  suunniteltu pidett äväksi 12.4.-18.4.2019.

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

AUTERE-OPISTO | KULTTUURITOIMISTO

Virkamiehenkatu 2, 35800 MÄNTTÄ
(toimisto siirtyy Mäntt ä-Vilppulan kaupungintalolle syksyllä 2018)
Toimisto avoinna ma-to klo 9-15 
Sähköposti : autere-opisto@taidekaupunki.fi 
www.mantt avilppula.fi 

Vt. Kultt uurijohtaja, rehtori
Antti   Korkka
p. 040 834 6676
antti  .korkka@taidekaupunki.fi  

Toimistosihteeri
Pirjo Hellekoski
p. 03 488 8550, 050 346 4455
pirjo.hellekoski@taidekaupunki.fi 

OPISKELUOIKEUS ON KAIKILLA.

Vahti mestari
Seppo Pohjaväre
p. 044 728 8285

Kultt uurityöntekijä
Jani-Pett eri Yläkangas
p. 044 728 8314
jani-pett eri.ylakangas@taidekaupunki.fi 

ETUKANSI: Näytt elykuvassa taiteilijat Anne Rudanovski, Evelyn Reemann ja Raine A. Sahrman.
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KURSSIMAKSU
Kurssimaksu on ilmoitettu kurssin kohdalla ja se 
laskutetaan jälkikäteen.

Maksuvälineenä käy myös Smartumin ja yhdistysten 
myöntämät harrastesetelit sekä Smartum-
verkkomaksu. Mikäli kurssimaksu maksetaan 
Smartum seteleillä, on setelit tuotava kansliaan heti 
kurssin alkaessa. Jos kurssimaksu on jo laskutettu, 
niin siinä tapauksessa ei enää seteleitä huomioida 
sen kurssin osalta.

OPINTOSETELIT
Opetushallitus on myöntänyt Autere-opistolle 
lukuvuodelle 2018- 2019 opintosetelityyppistä 
valtionavustusta, jolla edistetään kohderyhmiin 
kuuluvien henkilöiden koulutukseen osallistumista. 
Avustuksen kohderyhminä ovat työttömät, 
maahanmuuttajat, eläkkeellä olevat henkilöt ja 
seniorit (yli 63-vuotiaat).

HUOM!  Tuen avulla tiettyjen kohderyhmille 
suunnattujen kurssien maksuja on voitu alentaa. 
Näiden valmiiksi alennettujen kurssien kuvauksessa 
on maininta Opetushallituksen tukemaa koulutusta.

Tänä vuonna ei siis Autere-opiston 
opiskelijoiden tarvitse hakea henkilökohtaista 
opintosetelialennusta. Aikaisempina vuosina 
työttömille annettu alennus (puolet kurssimaksusta) 
on edelleen voimassa.

TODISTUKSET 
Opiskelusta saa pyydettäessä osallistumistodistuksen.
 
Opetusohjelman LISÄYKSET, MUUTOKSET JA 
PERUUTUKSET tiedotamme KMV-lehden KURSSIT-
palstalla työvuoden aikana. Seuraa logoa!

Mänttä-Vilppulan kulttuuritapahtumista löytyy tietoa  
www.manttavilppula.fi.

ILMOITTAUTUMINEN  

1. ILMOITTAUTUMINEN INTERNETIN KAUTTA 
• osoite: https://www.opistopalvelut.fi/auter, 

 jossa on linkki ”ilmoittautuminen” ja sen alta löydät tarkemmat ohjeet
• jos ilmoittaudut netin pikahaulla, kirjoita kenttään koko kurssitunnus
• TIISTAINA 28.8.2018 klo 9.00 alkaen

2. ILMOITTAUTUMINEN PUHELIMITSE
• Vain siinä tapauksessa, jos kurssin kohdalla on tämä maininta
• Numeroon  050 346 4455 (poikkeukset mainittu kurssin kohdalla) 

HUOM! EI TEKSTIVIESTILLÄ , EIKÄ PUHELINVASTAAJAAN
• Virka-aikana klo 9-15
• Puhelinilmoittautuminen alkaa 

TIISTAINA 28.8.2017  klo 9.00 alkaen

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli jäätte kurssilta pois, niin ilmoittakaa siitä viipymättä toimistoon tai opettajalle.
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Autere-opiston kymmenes toimintavuosi on käyn-
nistymässä reilun sadan kurssin voimin. Nyt on hyvä 
hetki lähteä uuden harrastuksen pariin ja valita oma 
innoituksen kohde. Kurssitarjonnastamme löytyy niin 
kieliä, kuvataidett a, musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa, 
elokuvia, luentoja kuin muutama erikoisuuskin. Uusia 
kursseja ja uusia opett ajia on tähän kauteen saatu 
melkoinen määrä. 

Kieltenopiskelijoiden iloksi käynnistämme italian ja 
ranskan alkeiskurssit Laura Vuorisen johdolla sekä 
Mäntässä ett ä Ruovedellä. Monipuoliseen tarjon-
taamme kuuluvat uutuuskielien lisäksi englanti , es-
panja, venäjä ja viro. Kurssiuutuutena on myös Jouni 
Mäkilän vetämä laivurikurssi veneilyn ja navigoinnin 
ystäville. Sirkuskurssimme laajenevat katt amaan sekä 
perheet ett ä koululaiset. Luovan kirjoitt amisen uutena 
kurssivetäjänä aloitt aa paikkakuntamme oma runoili-
ja Teemu Paarlahti  ja kuvankäsitt elykurssin opett ajana 
toimii Sanna Hellekoski. 

Opett ajavaihdoksia on luvassa myös kädentaitoihin. 
Eija Pirtti  lahti  siirtyy kudonnasta Näpsä-kurssien vetä-
jäksi ja kudontakursseilla aloitt avat uusina opett ajina 
Tiina Mäki ja Marianne Ojala sekä tutut Sari Riihonen 
ja Tuula Särkänlahti . Liikuntakurssimme jatkuvat myös 
monipuolisena kaiken ikäisille sisältäen niin joogaa, 
jumppaa kuin tanssia. Lisäksi musiikin harrastajat löy-

tävät viime vuoden tapaan ohjelmastamme kursseja 
pianosta huiluun ja laulusta kuoroon asti . 

Haluamme kiitt ää myös opiston pitkäaikaisia opett a-
jia Pirjo Hokkasta, Anne Sahia, Laura Tuhkusta ja Tuija 
Jurvasta innoitt avista opetusvuosista heidän siirtyessä 
muihin tehtäviin. Onnea, iloa ja menestystä tuleville 
vuosille.

Autere-opiston ja kultt uuritoimiston ti loissa tapah-
tuu myös muutoksia. Kultt uurijohtajan ja toimistosih-
teerin työskentelyti lat siirtyvät syksyn aikana Mänt-
tä-Vilppulan kaupungintalolle. Saamme toimistojen 
siirrolla vapautett ua lisää ti laa opetuskäytt öön itse 
opistorakennuksessa. Samalla näytt elyiden toteutt a-
minen ja avustaminen helpott uu ollessamme lähellä 
Aulagalleria Vikmanin ti loja. Toimisto on jatkossakin 
auki maanantaista torstaihin 9-15 ja Pirjo Hellekoski 
on tutt uun tapaan autt amassa teitä kaikissa opiske-
luun liitt yvissä asioissa.

Ruoveden Opiston kanssa tehtävä yhteistyömme jat-
kuu jo kahdeksatt a vuott a. Yhteinen opistohallinto, 
kurssiopas, opett ajayhteistyö sekä yleisöluennot ovat 
tästä hyvänä esimerkkinä. Yhteistyöllä pidämme opis-
tojen kokonaistalouden kurissa ja tätä kautt a oppilai-
den kurssimaksut hyvin edullisina verratt una useisiin 
muihin kansalaisopistoihin. Nyt kursseille osallistumi-
nen on kannatt avaa! 

UUSIA KURSSEJA
JA OPETTAJIA

TEKSTI: Antti Korkka

KUVA: Sanna Hellekoski
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Suositut yleisöluentomme avaamme poikkeukselli-
sesti jo syyskuun alussa Euroopan kulttuuriympäris-
töpäivien siivittäminä. Talotohtori Panu Kaila tulee 
tuolloin pitämään rakennusperinteen luentoja sekä 
Vilppulaan että Ruovedelle. Syksyllä Mäntän ylei-
söluentojen teemassa tulee vahvasti esiin tehtaan 
150-vuotinen historia ja Ruovedellä käsitellään Suo-
men historian murrosvuosia. Mukaan mahtuu myös 
kiinnostavia kirjailija- ja tutkijavierailuita. Kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää opistojemme koko kurssi- ja 
luentotarjontaa. Opistoilla on yhteisesti ohjelmassa 
lähes 170 kurssia. 

Vapaan sivistystyön kansalaisopistotoiminta täyttää 
ensi vuonna kunniakkaat 120 vuotta. Tätä on syytä 
juhlistaa. Suomessa on tällä hetkellä 184 kansalaiso-
pistoa ja ne toimivat jokaisen Suomen nykyisen kun-
nan alueella. Kansalaisopistot tavoittavatkin vuosit-
tain yli 650 000 suomalaista ja kansalaisopistosta on 
kasvanut Suomen suurin oppilaitosmuoto. 

Oman maakuntamme opistotoiminnan historia on 
kunniakas. Tampereelle avattiin Suomen ensimmäi-
nen suomenkielinen kansalaisopisto, Tampereen 
työväenopisto tammikuussa 1899. Mäntän työvä-
enopisto perustettiin vuonna 1922 ja Vilppulan kan-
salaisopisto vuonna 1964. Ruovedellä opistotoiminta 
käynnistyi vuonna 1963. Mäntän ja Vilppulan opisto-
jen yhdistymisestä syntynyt Autere-opisto täyttää ensi 
vuonna kymmenen vuotta. Nimensä opisto on saanut 
paikkakunnalla merkittävästi vaikuttaneen kuvanveis-
täjä Hannes Autereen mukaan. Hänen puuveistostöi-
hin voi tutustua Mäntän kirkossa ja Serlachius-museo 
Göstan kartanorakennuksessa.

TERVETULOA OPPIMISEN, LÖYTÄMISEN JA
UUSIEN YSTÄVIEN PARIIN!

ANTTI KORKKA
Vt. Kulttuurijohtaja, rehtori

ILMOITTAUDU
KURSSEILLE ROHKEASTI

INTERNETIN KAUTTA

www.opistopalvelut.fi/autere
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MÄNTTÄ-VILPPULAN
KAUPUNGINKIRJASTO

• Kaikenikäisille kirjoja, lehti ä, musiikkia, elokuvia, 
äänikirjoja, nuott eja, kartt oja ja konsolipelejä

• Myös e-kirjoja ja -lehti ä
• Tietokoneita ja langaton verkko
• Kopiointi - ja skannauspalvelu
• Mäntän kirjastossa Taidelainaamo, ompelukone 

ja mahdollisuus digitoida kuvia ja videoita ym.
www.manttavilppula.fi

Löydät meidät myös facebookista!

TERVETULOA
MÄNTÄN, VILPPULAN, KOLHON JA 

POHJASLAHDEN KIRJASTOIHIN!

MÄNTTÄ-VILPPULAN KULTTUURITOIMISTO

Toimisto  03 488 8550, 050 346 4455, vt. Kultt uurijohtaja  040 834 6676

Kultt uuritoimisto palvelee kaikissa kultt uuriin, kultt uuriperinteeseen tai taiteisiin liitt yvissä asiois-
sa. Opastamme, koordinoimme, avustamme ja yritämme kaikin tavoin tukea taide-elämästä ja 
perinteestä kiinnostuneita. Käytett ävissämme on pieniä avustusmäärärahoja erityisesti  nuorille 
taiteenharjoitt ajille esim. kursseja ja matkarahoja varten. Suuremmista avustussummista päätt ää 
kultt uuri- ja hyvinvointi lautakunta keväällä kerran vuodessa. Avustushaku avataan maaliskuussa 
2019.

Mäntt ä-Vilppulan kultt uuritapahtumista löytyy ti etoa www.mantt avilppula.fi .

Kultt uuritoimisto siirtyy Mäntt ä-Vilppulan kaupungintalolle syksyllä 2018.
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RAKENNUSPERINNETTÄ
Ke 5.9. klo 18.00-19.30
Miten aikaa säilytetään? Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivät 2018 -puheenvuoro. 
Professori, arkkitehti Panu Kaila. 
Huom! Paikka: Vehkaniemen tila, 
Salmentakasentie 308, 42850 Pohjaslahti 

TEOLLISTA HISTORIAA 150 VUOTTA
To 27.9. klo 18.00-19.30
G.A. Serlachiuksen elämä ja afäärit.
Historiantutkija, FT Teemu Keskisarja.
Huom! Luento torstaina.

Ke 3.10. klo 18.00-19.30
Mäntän yhdyskunnan kehittyminen 1868-2018. 
Arkkitehti Sirkka Sortti.

Ke 10.10. klo 18.00-19.30
Gösta Serlachius taiteen keräilijänä. 
Tutkija, FM Tomi Moisio.

Ke 24.10. klo 18.00-19.30
Isä ja poika - Teollisuusjohtajat Gösta Serlachius 
ja R. Erik Serlachius.
Historiantutkija, FT Oula Silvennoinen.

Ke 31.10. klo 18.00-19.30
Metsä Tissue – Mäntän tehdas
Tuotanto- ja energiainsinööri, Jyrki Leppäaho.

TARINOITA TAITEESTA JA MEDIASTA
Ke 7.11. klo 18.00-19.30
Oskar Merikanto
150 vuotta -juhlavuoden luento. 
Tutkija, MuT Hannele Ketomäki.

Ke 14.11. klo 18.00-19.30
Huijarit taidemaailmassa – tarinoita 
taiderikollisuudesta. 
Tietokirjailija Risto Rumpunen.

Ke 21.11. klo 18.00-19.30
Kuvanveistäjä Harry Kivijärvi rakentamassa 
egyptiläistä pyramidia. 
Emeritusprofessori, FT Jaakko Frösen.

Ke 28.11. klo 18.00-19.30
So me! Tapoja vaikuttaa sosiaalisessa mediassa. 
Sosiaalisen median asiantuntija,
YTM Katri Lietsala.

AUTERE-OPISTON
YLEISÖLUENNOT SYKSYLLÄ 2018

SERLACHIUS-MUSEO GUSTAF | R. ERIK SERLACHIUKSEN KATU 2, MÄNTTÄ
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KÄDENTAITAJAN
UUDET KUVIOT

Pohjaslahtelainen ja Rautalammilta kotoisin oleva Eija 
Pirtti  lahti  tunnetaan hyvin Autere-opiston monivuo-
ti sena kudontakurssien vetäjänä. Eija on nyt iloisen 
muutoksen edessä. Hänet valitti  in Taitokeskus Män-
tän vetäjäksi ja samalla Näpsä käsityökoulun -kurssien 
opett ajaksi. Eijan aiemmin pitämien käsityökurssien 
opett ajina toimivat jatkossa tutut Sari Riihonen ja 
Tuula Särkänlahti  sekä uusina opett ajina Tiina Mäki ja 
Marianne Ojala.
- Uudessa työssäni Taitokeskuksessa toimiala pysyy 
samana, mutt a näkökulma on aivan uusi. Tämä on 
minulle ainutlaatuinen ja innostava mahdollisuus hyö-
dyntää osaamistani ja oppia uutt a, Eija iloitsee. 

Eija on koulutukseltaan teksti ilisuunnitt elun artenomi 
ja kädentaidot ovat kulkeneet mukana voimakkaasti  
lapsuudesta asti . 
- Kotona Rautalammilla kädentaitoja arvostetti  in. 
Olen osannut oikeastaan neuloa jo ennen lukemaan 
oppimista. Harrastuksesta tuli huomaamatt a ammat-
ti . Lukion jälkeen lähdin viett ämään välivuott a Kuopi-
on koti - ja taideteollisuusoppilaitokseen ja sillä ti ellä 
ollaan vieläkin, naurahtaa Eija.

Rakkaimmat suunnitt elutyöt liitt yvät Eijalla omaan 
Sammallammas yritykseen ja sen huopatuott eisiin. 
Tätä yritystoimintaa hän on pyöritt änyt lähes 25 vuot-
ta. Yritystoimintaan Eija lähti  rohkeasti  mukaan, koska 
se oli ainut ti e työllistyä rakkaalle käsityöalalle. Eijan 

suunnitt elemia eri huopatuott eita onkin kymmenit-
täin ja ne ovat olleet erityisesti  matkailijoiden suosios-
sa. Tunnett uja tuott eita ovat olleet erityisesti  pullojen 
huopacoolerit, joiden hahmoissa on esiintyneet niin 
ketut, hirvet, jänikset kuin ilvekset. 

Erityisammatti  tutkinnon ja pitkän suunnitt eluosaami-
sen kautt a Eija sai Tampereen mestarikillalta arvoste-
tun ja kunnioitetun huopamestarin arvonimen vuon-
na 2008.
- Villa on ollut minulle aina materiaalina kuin elämä 
itse. Kukkurallaan mahdollisuuksia ja oivaltamisen 
iloa. Syleitt äin lämpöä, läheisyytt ä ja kauneutt a.

Eija on tehnyt pitkään opetustöitä. Autere-opistossa 
hän on ollut jo 18 vuott a ja Kankaapäässäkin huovu-
tuskurssien vetäjänä on vierähtänyt 10 vuott a. Nyt 
näitä opetustaitoja tarvitaan Näpsä-kursseilla. Käsi-
työ- ja muotoilukoulun kurssit ovat osa taiteen perus-
opetusta ja opetussuunnitelmat määritt ää Opetus-
hallitus. Opetuksen toimintaa ohjataan Tampereelta 
Taito Pirkanmaa ry:n kautt a. 
- Näpsä on suunnatt u käsityötekniikoista kiinnostuvil-
le. Kursseilla opetetaan eri tekniikoita kouluikäisten 
kolmessa ryhmässä sekä aikuisten ryhmässä. Taiteen 
perusopetus kestää kaikkiaan kahdeksan vuott a.
- Oppilailta odotan innostusta ja avoimuutt a. Opett elu 
vie aikaa, mutt a palkitsee upeana osaamisena, jossa 
yhdistyvät käsien, pään ja sydämen taidot.

TEKSTI: Antti Korkka | KUVA: Sanna Hellekoski
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Taiteen perusopetus 

KUVATAITEET 

110300  TAIKASIVELLIN -Lasten ja nuorten 
kuvataiteen perusopetus (7 -12 -vuoti aat), 
Mäntt ä
10.9.2018-26.11.2018  22  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  26  oppitunti a 
Koskelan yläkoulun taidetalo,  Koulukatu 3 
ma 17.00-18.30
Hilkka-Maija Parviainen  
Kurssimaksu 65,00 € 
Tehtävissä tutustutaan värien maailmaan omien 
havaintojen ja mielikuvien kautt a. Monipuolinen 
piirti mien jälki ja materiaalien mahdollisuudet antavat 
ti laa omalle ilmaisulle. Työskentelyn ohessa tutustu-
taan suomalaisen kultakauden taiteilijoiden töihin. 
Materiaalit tulevat opiston puolesta. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen, p. 050 346 4455

110301  TAIKASIVELLIN -Lasten ja nuorten 
kuvataiteen perusopetus (5 -10 -vuoti aat), 
Pohjaslahti 
12.9.2018-28.11.2018  22  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Pohjaslahden koulu,  Pohjaslahdenti e 2539 
ke 16.00-17.30
Hilkka-Maija Parviainen  
Kurssimaksu 65,00 € 
Tehtävissä tutustutaan värien maailmaan omien 
havaintojen ja mielikuvien kautt a. Monipuolinen 
piirti mien jälki ja materiaalien mahdollisuudet antavat 
ti laa omalle ilmaisulle. Työskentelyn ohessa tutustu-
taan suomalaisen kultakauden taiteilijoiden töihin. 
Materiaalit tulevat opiston puolesta. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen, p. 050 346 4455

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 

110431  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
kouluikäislle ryhmä 2 syksy
27.8.2018-3.12.2018  44  oppitunti a
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ma 16.00-18.15
Kurssimaksu 50,00 € 
Lukuvuosimaksu 100 € / lukukausi 50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039.

110432  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
syksy kouluikäislle ryhmä 1 syksy
29.8.2018-14.11.2018  44  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ke 15.45-18.00 
Kurssimaksu 50,00 € 
Lukuvuosimaksu 100 € / lukukausi 50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039.

110433  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
syventävä opetus syksy
4.9.2018-11.12.2018  48  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ti  16.00-19.00
Kurssimaksu 62,50 € 
Lukuvuosi 125 €/lukukausi 62,50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039.

110434  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
syventävä opetus kevät
8.1.2019-14.5.2019  58  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ti  16.00-19.00
Kurssimaksu 62,50 € 
Lukuvuosi 125 €/lukukausi 62,50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039.

AUTERE-OPISTON KURSSIT 2018-19
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110435  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
aikuisille syksy
5.9.2018-28.11.2018  48  oppitunti a
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ke 18.00-21.00
Kurssimaksu 125,00 € 
Lukuvuosi 250 €/lukukausi 125 euroa. Peruutuspaikko-
ja voi ti edustella puh. 050 592 9039. 

110436  TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILU-
KOULU NÄPSÄ aikuisille kevät
9.1.2019-15.5.2019  58  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ke 18.00-21.00
Kurssimaksu 125,00 € 
Lukuvuosi 250 €/lukukausi 125 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039. 

110437  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
kouluikäislle ryhmä 2 kevät
7.1.2019-13.5.2019  56  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ma 16.00-18.15
Kurssimaksu 50,00 € 
Lukuvuosimaksu 100 € / lukukausi 50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039. 

110438  TAITO KÄSITYÖ- JA
MUOTOILUKOULU NÄPSÄ
kouluikäislle ryhmä 1 kevät
9.1.2019-15.5.2019  56  oppitunti a 
Taito Pirkanmaa/Taitokeskus,   Itätorikatu 4 
ke 15.45-18.00
Kurssimaksu 50,00 € 
Lukuvuosimaksu 100 € / lukukausi 50 euroa.
Peruutuspaikkoja voi ti edustella puh. 050 592 9039.

Historia, Yhteiskunta ja Talous

HISTORIA

YLEISÖLUENNOT
Syksyn ja kevään maksutt omat luennot.
Katso ohjelma sivulta 7.

30110  KERTAA JA TÄYDENNÄ
SUKUTUTKIMUSTIETOJASI 
17.9.2018-10.12.2018  20  oppitunti a 
14.1.2019-8.4.2019  20  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.00
Annikki Harjumäki  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssin tavoitt eena on antaa valmiudet omatoimiseen 
sukututkimukseen ja lähteiden käytt öön sukututki-
muksessa.
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere p. 050 346 4455. 

130111  SUOMEN HISTORIAA
SUKUTUTKIMUKSEN NÄKÖKULMASTA
7.1.2019-1.4.2019,  20  oppitunti a 
Kolhon koulu, Posti ti e 2
Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.00
Annikki Harjumäki  
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssi on tarkoitett u sukututkimuksen perustaidot 
omaaville, jotka haluavat saada lisäti etoja. Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 
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130120  SUKUTUTKIMUKSEN JA SUOMEN 
HISTORIAN KESKUSTELURYHMÄ
11.9.2018-27.11.2018  18  oppituntia 
8.1.2019-2.4.2019  21  oppituntia 
Vilppulan kirjasto  Keskuskatu 8 
Joka toinen viikko 
ti 17.00-19.30
Sirpa Timonen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Sukututkimusta ja Suomen historiaa sukututkimuk-
seen perehtyneille. Kurssi kokoontuu joka toinen 
viikko. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

Terveydenhoito

TERVEYDENHUOLTO 

610101  ENSIAPU 1 syksy
keväällä 2019   16  oppituntia 
Aika ilmoitetaan myöhemmin
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautumiset www.opistopalvelut.fi/autere
tai p. 050 346 4455.

610102  HÄTÄENSIAPU 
Keväällä 2019   4  oppituntia 
Ilmoitetaan myöhemmin
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
Kurssimaksu 15,00 € 
Mahdollisuus päivittää voimassaoleva Ensiapu 1 kol-
meksi vuodeksi. Ilmoittautumiset
www.opistopalvelut.fi/autere p .050 346 4455

610103  ENSIAPU 2 syksy
Keväällä 2019   16  oppituntia
Aika ilmoitetaan myöhemmin
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautumiset www.opistopalvelut.fi/autere
p .050 346 4455 

Musiikki

MUSIIKKI 

110101  SEKAKUORO
11.9.2018-27.11.2018  33  oppituntia 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppituntia 
Koskelan yläkoulun taidetalo,  Koulukatu 3 
ti 18.00-20.30
Katja Autonen-Lepistö  
Kurssimaksu 45,00 € 
Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet!
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

110102  KANTELO-KUORO
14.9.2018-30.11.2018  22  oppituntia 
11.1.2019-12.4.2019  26  oppituntia 
Koivuniemi,  Koivuniementie 5 
pe 17.00-18.00
Kaja Jantsikene  
Kurssimaksu 35,00 € 
Kantelo-kuoro on ikärajaton lapsi- ja nuorisokuoro. 
Tule rohkeasti mukaan. Lisätietoja kuoronjohtaja,
puh. 040-709 8805. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere tai p. 050 346 4455. 

110103  KAJATTAR-KUORO
16.9.2018-2.12.2018  33  oppituntia 
13.1.2019-21.4.2019  39  oppituntia 
Koivuniemi,  Koivuniementie 5 
su 17.00-19.30
Kaja Jantsikene  
Kurssimaksu 45,00 €
Kuoro kokoontuu sunnuntaisin. Tule rohkeasti mukaan 
reippaaseen lauluporukkaan! Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä kuoronjohtajaan, puh. 040-709 8805. 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 
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110104  MÄNTÄN NAISLAULAJAT
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-15.4.2019  39  oppitunti a 
Koskelan yläkoulun taidetalo,  Koulukatu 3 
ma 18.00-20.15
Marjukka Manner  
Kurssimaksu 45,00 € 
Tule laulamaan naiskuoroon. Tarjolla lauluja laidasta 
laitaan. Vaati mustaso on vähäinen mutt a harjoitel-
lessa pyritään hyvään. Kuoro toivoo uusia laulajia 
mukaan. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110105  VILPPULAN MIESLAULAJAT
13.9.2018-29.11.2018  33  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  39  oppitunti a 
Koivuniemi,  Koivuniementi e 5 
to 18.00-20.30
Erlend Jantsikene/Kaja Jantsikene  
Kurssimaksu 45,00 € 
Uusia kuorolaisia toivotaan mukaan. Jos olet kiinnos-
tunut, ota yhteytt ä kuoron johtajaan p. 040 5439007. 
Katso lisää www.vilppulanmieslaulajat.fi  Ilmoitt autu-
miset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere 

110106  KOLHON KYLÄKUORO
11.9.2018-27.11.2018  22  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppitunti a 
Rautavesi/Kolho,  Posti ti e 9 
ti  13.00-15.00
Keijo Nieminen  
Kurssimaksu 35,00 € 
Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet! Ilmoit-
tautumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, 
p. 050 346 4455. 

110111  LAULUKURSSI AIKUISILLE
14.9.2018-30.11.2018  15  oppitunti a 
11.1.2019-19.4.2019  18  oppitunti a 
Koivuniemi,  Koivuniementi e 5 
pe 18.15-19.15
Kaja Jantsikene  
Kurssimaksu 50,00 € 
Toivott u kurssi laulutaidott omille. Kurssilla opetellaan 
laulamaan ryhmässä ilman aikaisempaa laulukoke-
musta. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p 050 346 4455 

110112  LAULUN OPETUS
10.9.2018-26.11.2018 
7.1.2019-15.4.2019  
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
ma 14.45-19.30
Jukka Saarman  
Kurssimaksu 80,00 € 
Laulun yksilöopetusta. Opett ajana laulunopett aja 
Jukka Saarman. (Ei alle 16 v)
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p 050 346 4455 

110114  OOPPERALUOKKA
13.9.2018-29.11.2018  22  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  26  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
to 15.30-17.00
Jukka Saarman  
Kurssimaksu 80,00 € 
Laulun yksilöopetusta. Opett ajana laulunopett aja 
Jukka Saarman. (Ei alle 16 v)
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p 050 346 4455 

110115  KARAOKEKURSSI
13.9.2018-29.11.2018  22  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  26  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
to 11.30-13.00
Jukka Saarman  
Kurssimaksu 50,00 € 
Sinä, joka olet halunnut laulaa karaokea, mutt a et ole 
rohjennut, tervetuloa karaokekurssille. Kaikki mukaan 
jo karaokea laulaneetkin. Opett ajana laulunopett aja 
Jukka Saarman. (Ei alle 16 v).
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p. 050 346 4455. 
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Mirjam Haviselle musiikki on ollut lapsuudesta asti 
elämäntapa, joka on johtanut hänet opintojen kaut-
ta musiikin ammattilaiseksi. Lapsena Mirjam osallistui 
kansalaisopiston kuvataidekursseille ja haaveili myös 
kirjailijan ammatista.
- Kun serkkuni oppi soittamaan pianoa olin sen verran 
kateellinen, että halusin oppia myös, Mirjam nauraa.

10-vuotiaana Mirjam osallistui kansalaisopiston 
pianokurssille, jonka vetäjänä toimi Lauri ”Late” Leh-
tonen.  Muutaman vuoden piano-opintojen jälkeen 
Nuoriso-orkesteriin kaivattiin soittajia ja Late tarjosi 
Mirjamille puhallinsoittimia. 
- Vaihtoehtoina oli huilu tai klarinetti. Valitsin klarine-
tin ja hyvin nopeasti tiesin sen olevan minun soittime-
ni sen ilmaisuvoiman vuoksi. Olin tuolloin 12-vuotias 
ja oman soittimen löytymisen myötä varmistui pää-
tökseni musiikillisesta urasta.

Mirjamin sanoihin on helppo uskoa.  Maanläheiseltä, 
jopa ujolta vaikuttavan naisen katse terävöityy, kun 
keskustelu siirtyy hänestä musiikkiin.  Musiikki on 
kommunikointia niin yleisön kuin soittajien kesken.
- Jo varhaisimmat muistot orkesterissa soittamises-
ta liittyvät yhteissoittoon. Kun kaikki menee nappiin, 
soittajien välinen vuorovaikutus tavoittaa yhteisen 
onnistumisen ulottuvuuden. Se tunne tekee soittami-
sesta upeaa ja se säilyy, vaikka yksilönä kehittyisikin 
huippusoittajaksi. Omassa opetuksessani tärkeää on-
kin juuri yhteissoitto, Mirjam painottaa.

Musiikin opiskelu kuljetti Mirjamin aikoinaan pois 
Mäntästä. Ensin opiskelu johti Keski-Pohjanmaan kon-
servatorioon, josta hän valmistui soitonopettajaksi 
2002. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opinnois-
ta Mirjam sai vielä musiikkipedagogin paperit 2008.  
Kymmen vuotta sitten hänestä tuli paluumuuttaja lap-
suuden kaupunkiinsa Mänttään. Mirjamin sydämestä 
löytyy aina kansalaisopiston kokoinen paikka ja muis-
tot ovat lämpimiä.
- Nuoriso-orkesterin aikoihin liittyy monia hyviä muis-
toja. Kannustava ja lämmin ilmapiiri on jäänyt hyvin 
mieleeni. Lapsuuden ystäväpiirini muodostui paljolti 
juuri nuoriso-orkesterin ympärille.

Mirjam on opettanut klarinetin ja saksofonin soittoa 
Merikanto-opistolla vuodesta 2004 alkaen ja Aute-
re-opiston kursseja hän on vetänyt vuodesta 2017 
lähtien. Itsekriittiseksi tunnustautuva Havinen uskoo 
kuitenkin soitonopettajantyössään positiivisuuteen ja 
innostavuuteen.

- Musiikki on hyvä tapa tutustua erilaisiin kulttuurei-
hin, ilmaista itseään ja kommunikoida. Liian voimakas 
kritiikki nuorelle soitonopiskelijalle voi tukahduttaa 
kaiken uteliaisuuden uusia asioita kohtaan. - Soittaja-
na ei tule koskaan valmiiksi. Elämänmittaisen opiske-
lun tulisi olla mahdollisimman usein hauskaa ja iloista, 
Mirjam päättää.

SOITTAMINEN
ON ELÄMÄNTAPA

TEKSTI: Jani-Petteri Yläkangas | KUVA: Sanna Hellekoski
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110120   KOSKIFOLK
11.9.2018-27.11.2018  33  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkoti e 2 
ti  18.00-20.30
Erlend Jantsikene  
Kurssimaksu 45,00 € 
Kurssille odotetaan yhtyeessä soitt amisesta kiin-
nostuneita musiikin harrastajia (esim. kitara, viulu, 
mandoliini ym.). Soita ja kysy lisää puh. 040 5439 007. 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110121  PUHALLINORKESTERI
11.9.2018-27.11.2018  33  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Mäntän Klubi,  Tehtaankatu 33 
ti  17.30-19.45
Antti   Arola  
Kurssimaksu 55,00 € 
Uutt a ja vanhaa puhallinmusiikkia. Orkesteriin otetaan 
myös uusia soitt ajia. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455.

110122  KLARINETTI JA SAKSOFONI
14.9.2018-30.11.2018
11.1.2019-12.4.2019
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
pe 16.15-17.15
Mirjam Havinen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Tervetuloa löytämään itsellesi sopiva puhallinsoiti n! 
Rohkaistu myös soitt amaan muiden kanssa. Tarkoitus 
on kasata yhtye puhallinsoitt ajista ja liikkeelle lähde-
tään yhteissoiton alkeista. Kysynnän mukaan henkilö-
kohtaista ohjausta voi saada trumpeti n, baritonitor-
ven, tuuban, vetopasuunan, saksofonin, klarineti n ja 
huilun soitossa. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere tai p. 050 357 2900. 

110125  PIANO / Mäntt ä
11.9.2018-27.11.2018 
8.1.2019-9.4.2019
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
ti  15.30-17.30
Kaja Jantsikene  
Kurssimaksu 70,00 € 
Ensimmäinen kokoontumiskerta ti  11.9. klo 15.30. 
Klassisen ja kevyen musiikin sekä vapaan säestyksen 
opetusta. Ilmoitt autuminen 28.8. alkaen ,
p. 050 346 4455. 

110126  PIANO / Vilppula
11.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-9.4.2019
Vilppulan yhteiskoulu,  Opinti e 1 
ti  15.00-18.00
Liisa Mankinen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Ilmoitt autumiset ja soitt oaikojen sopiminen suoraan 
opett ajalle 28.8. alkaen, p. 050 553 7212. 

110127  PIANO / Kolho
14.9.2018-30.11.2018 
11.1.2019-12.4.2019
Kolhon koulu,  Posti ti e 2 
pe 14.30-17.30
Zsuzsa Horvath  
Kurssimaksu 70,00 € 
Soitt otunti en ajat sovitaan opett ajan kanssa.
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen, p. 050 346 4455. 

110128  HUILU Mäntt ä
10.9.2018-26.11.2018
7.1.2018-8.4.2018
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
ma 17.00-19.30
Sami Junnonen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Huilunsoiton yksilöopetusta kaikenikäisille ja -tasoisille 
alan harrastajille sekä pidemmälle ehti neille muusi-
koille. Tunneilla mahdollisuus yhteismusisointi in pia-
non kanssa opett ajan säestyksellä. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen, p. 050 346 4455. Opetustunti en sopimi-
set suoraan opett ajalle puh. 040 510 1927. 
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110129  VIULU 1
10.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-8.4.2019
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
ma 17.00-18.30
Katja Autonen-Lepistö  
Kurssimaksu 70,00 € 
Viulunsoiton yksilö- ja ryhmäopetusta lapsille ja aikui-
sille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset sekä opetustun-
tien sopiminen suoraan opettajalle 28.8. alkaen,
puh. 050 532 7325. 

110130  VIULU 2
11.9.2018-27.11.2018
8.1.2019-9.4.2019
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
ti 17.00-18.00
Mika Tepponen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Viulunsoiton yksilöopetusta lapsille ja aikuisille. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sekä opetustuntien 
sopiminen suoraan opettajalle 28.8. alkaen,
puh. 050 514 6596. 

110131  AVOIN ORKESTERI
14.9.2018-30.11.2018  22  oppituntia 
11.1.2019-12.4.2019  26  oppituntia 
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
pe 18.00-19.30
Mika Tepponen  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tarkoituksena muodostaa ryhmäsoitosta kiinnos-
tuneille orkesterin tyylinen kokonaisuus. Taitovaa-
timuksena soittimen jonkinlainen käsittelytaito ja 
nuotinlukeminen. Ohjelmisto räätälöidään ja sovitaan 
soittajien kykyjen mukaisesti. Viuluja,alttoviuluja ja 
selloja toivotaan mukaan. Myös kitaran, basson ja 
pianon soittajista ollaan kiinnostuneita. Ilmoittautumi-
set 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi/autere tai
p. 050 346 4455. 

110135  KITARA
12.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-10.4.2019
Merikanto-opisto / Mäntän toimipiste,
Virkamiehenkatu 4 
ke 16.30-21.00
Ilkka Hackman  
Kurssimaksu 70,00 € 
Sovitut ajat. Klassinen- ja sähkökitara, vapaa säestys, 
aloittaville sekä pidemmällä oleville. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset sekä opetustuntien sopiminen 28.8. 
alkaen suoraan opettajalle, puh. 044 516 3135 

110136  KITARAN ALKEET
12.9.2018-28.11.2018
9.1.2019-10.4.2019
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
ke 16.00-20.00
Keijo Tuominen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kurssi on kaikenikäisille kitaransoitosta kiinnostuneille. 
Opetusta akustisella, sähkö-ja bassokitaralla. Ope-
tuskerran pituus 30 min/hlö. Omat kitarat mukaan. 
Sitovat ilmoittautumiset ja soittoaikojen sopiminen 
28.8. alkaen 050 346 4455. 

110137  KITARAN JATKO
13.9.2018-29.11.2018 
10.1.2019-11.4.2019 
Toimipaikka sovittu   
to 16.00-19.45
Keijo Tuominen  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Kitaransoiton ope-
tusta perustaidot omaaville (ei alle 13 v). Jatkokurssi 
soveltuu soittajille, joilla on aikaisempaa soittokoke-
musta. Opetusta akustisella, sähkö-ja bassokitaralla. 
Omat kitarat mukaan. Sitovat ilmoittautumiset ja 
soittoaikojen sopiminen 28.8. alkaen 050 346 4455. 
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Kielet

ENGLANTI 

12301  MATKAILU- JA ARKIPÄIVÄN
ENGLANTIA ALOITTELIJOILLE 2
10.9.2018-26.11.2018  22  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  26  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ma 18.00-19.30
Anna-Liisa Hildinger  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssilla syvennetään ensimmäisestä Desti nati ons op-
pikirjasta tutt uja teemoja ja ti lanteita. Lisäksi etsitään 
töitä, käydään lääkärissä jne. Oppikirjana Desti nati ons 
2 (Blom-Kröger, Ingall, L´Ecuyer, Tulkki). Ilmoitt autumi-
set 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 
346 4455. 

12302  ENGLANNIN JATKOKURSSI
10.9.2018-26.11.2018  22  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  26  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ma 19.30-21.00
Anna-Liisa Hildinger  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on perusti edot englan-
nin alkeista ja jotka haluavat palautt aa mieliin sekä 
päivitt ää aiemmin oppimaansa, mutt a unohduksiin 
jäänytt ä kielitaitoaan. Oppikirjana Steps into English 3 
(Huhtala-Halme, Qvist, Thompson). Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 

RANSKA 

120501  RANSKAN ALKEET
11.9.2018-27.11.2018  22  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ti  19.00-20.30
Laura Vuorinen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Ranskan alkeiskurssilla harjoitellaan kielen perusteita 
erityisesti  ääntämisen, sanaston ja lyhyiden keskus-
telujen käytön kautt a. Tutustutaan myös Ranskaan, 
maahan ja kultt uuriin. Oppikirjana C`est parfait! 1. 
Taitotaso A1. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455.

VENÄJÄ 

120601  VENÄJÄ 2 JATKOKURSSI
13.9.2018-29.11.2018  22  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  26  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
to 18.30-20.00
Svetlana Salmi  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot sekä 
opetellaan käytt ämään venäjän kieltä arkiti lanteissa. 
Tutustutaan myös venäläiseen kultt uuriin. Oppikirja-
na Maria Nikiforow Saljut 1. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455.
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ESPANJA 

120702  ESPANJAN ALKEIDEN
JATKOKURSSI 2 
14.9.2018-30.11.2018  22  oppituntia 
11.1.2019-12.4.2019  26  oppituntia 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
pe 16.45-18.15
Päivi Niemelä  
Kurssimaksu 50,00 € 
iHola! Tavoitteenamme on tutustua espanjan kielen 
perusteisiin, ymmärtää arkielämän viestintätilanteita 
ja selviytyä niistä eritoten suullisesti. Harjoittelemme 
kuitenkin kaikkia kielitaidon osa-alueita. Keskusteluti-
lanteet liittyvät mm. tapaamisiin, itsestä ja perheestä 
kertomiseen, harrastuksiin sekä opastustilanteisiin. 
Asioimme myös kahvilassa ja ravintolassa. Teemme 
paljon kuuntelutehtäviä, ja ääntämisen perusteet 
kertautuvat usein. Kartutamme tapa- ja kulttuuritie-
toutta espanjankielisestä maailmasta. Kertaamme ja 
syvennämme jo läpikäytyjä asioita mm. opettajan lisä-
materiaalin avulla. iBienvenidos a estudiar español! 
Oppikirja: Ventana 1, Ahlava - Hämäläinen - Rambla 
Lop. Taitotaso A1. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

120705  ESPANJA 6 
14.9.2018-30.11.2018  22  oppituntia 
11.1.2019-12.4.2019  26  oppituntia 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
pe 15.00-16.30
Päivi Niemelä  
Kurssimaksu 50,00 € 
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua Fantástico 
4-kirjan kappaleesta 4 eteenpäin. Pääpaino on edel-
leen matkailijalle tärkeissä suullisissa viestintätilanteis-
sa. Aiheinamme ovat mm. reklamointi, tv-ohjelmat, 
ruoanlaitto ja työelämä. Asioimme myös optikolla ja 
kiinteistönvälittäjällä sekä jatkamme perehtymistä 
kulttuuri- ja yhteiskuntakysymyksiin. Opimme lisää 
mm. subjunktiivin preesensistä ja relatiivipronomineis-
ta, mutta tutustumme myös kondiotionaaliin, subjunk-
tiivin imperfektiin ja käskymuotoihin. iNos vemos 
pronto! Oppikirja: Fantástico 4, Ahtola-Álvarez Reyes 
- Kaasinen - Laine.Taitotaso:B1 Ilmoittautumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

ITALIA 

120801  ITALIAN ALKEET
11.9.2018-27.11.2018  22  oppituntia 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppituntia 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ti 17.15-18.45
Laura Vuorinen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Italian alkeiskurssilla harjoitellaan kielen perusteita 
käyttämällä mm. paljon lyhyitä suullisia harjoituksia. 
Harjoitellaan ääntämistä, kartutetaan sanavarastoa 
ja yhdistellään ilmauksia. Tutustutaan myös Italiaan 
maana ja kulttuurina. Oppikirja Bella Vista I. Taitotaso 
A1. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen p. 050 346 4455 tai 
netissä www.opistopalvelut.fi/autere. 

MUUT KIELET 

129801  VIRON KIELTÄ JA KULTTUURIA
13.9.2018-29.11.2018  18  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  21  oppituntia 
Vilppulan kirjasto  Keskuskatu 8 
Joka toinen viikko 
to 17.00-19.30
Sirpa Timonen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Viron kielen ja kulttuurin jatkokurssi. Kurssi kokoontuu 
joka toinen viikko. Oppikirjana Risti - rästi läbi Eesti-
maa. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455.
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Tietotekniikka 

TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ 

340101  TIETOKONEEN KÄYTÖN ALKEITA 
IKÄIHMISILLE JA VASTA-ALKAJILLE
12.9.2018-24.10.2018  24  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ke 18.00-21.00
Sanna Hellekoski  
Kurssimaksu 35,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Opetuspäivät 12.9., 19.9., 
26.9., 3.10. , 10.10. ja 24.10. Harjoitellaan näppäi-
mistön käytt öä, hiiren käytt öä, kansioiden luonti a, 
ti edostojen luonti a ja tallennusta, teksti nkäsitt elyä ja 
neti n käytt öä huomioiden osallistujien toiveet. Oman 
kannett avan ti etokoneen voi ott aa mukaan. Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen, p. 050 346 4455. 

340102  KUVANKÄSITTELYN ALKEET 
9.1.2019-13.2.2019  24  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ke 18.00-21.00
Sanna Hellekoski  
Kurssimaksu 50,00 € 
Opetuskerrat: 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., 6.2. ja 13.2. 
Kurssilla tutustutaan kuvankäsitt elyn perusteisiin. 
Osallistuja oppii Photoshopin käytön periaatt een ja 
kuvan hienosäätämisen tekniikoita. Opitaan kuvan 
koon määritt äminen, kuvan valotuksen ja ongelmien 
korjaaminen, värien hienosäätö, valintojen tekemi-
nen ja teksti n lisääminen. Kurssi sopii aloitt elijoille ja 
käytt äjille, jotka haluavat parantaa työskentelynsä 
tehokkuutt a. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen,
p. 050 346 4455. 

Esittävä taide ja kirjallisuus 

NÄYTTÄMÖTAITEET 

10200  TEATTERIKURSSI
10.9.2018-26.11.2018  100  oppitunti a 
Mäntän seudun koulutusk. Koskela-sali   
ma 18.00-20.15
Janne Salminen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Autere-opisto valmistaa yhteistyössä Mäntän Uu-
den Teatt erin kanssa syksyn aikana näytelmän, jota 
esitetään Koskela-salissa keväällä. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki 18 vuott a täytt äneet esiintymises-
tä, puvustamisesta, lavastamisesta tai jostain muusta 
teatt erin osa-alueesta kiinnostuneet. Ensimmäinen 
kokoontuminen Koskela-salissa ma 10.9. klo 18.00. 
Seuraa ilmoitt elua MUT:n facebook-sivuilla.
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110205  KEVÄTTEATTERI
7.1.2019-17.5.2019  100  oppitunti a 
Koskelan yläkoululla,  Koskelankatu 3 
ma 18.00-19.30
Opett aja avoin
Kurssimaksu 30,00 € 
Hoi nuori 13-18 -vuoti as, joka olet kiinnostunut teatt e-
rista ja näytt elemisestä. Tule mukaan Mäntän Uuden 
Teatt erin (yhteistyössä Autere-opisto) porukkaan. Val-
mistamme kevääksi 2019 näytelmän, jota esitetään 
toukokuun ajan Koskela-salissa. Uusi tai vanha kasvo, 
tervetuloa! Ensimmäinen kokoontuminen ma 7.1.2019 
Koskelan yläkoululla. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455.
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110215  VAUVASIRKUS
5 kk - alle 2 -vuotiaille 
22.9.2018-7.10.2018  6  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
la 10.30-11.15
su 10.30-11.15
Mäntän Nuorisosirkuksen ohjaajat
Kurssimaksu 30,00 € 
Kokoontumiskerrat ovat la 22.9., su 23.9., la 29.9, su 
30.9. la 6.10. ja su 7.10. Kurssille otetaan enintään 12 
lasta aikuisen kanssa. Vanhemman ja lapsen yhteis-
temppuilussa aikuisen on pystyttävä kannattelemaan 
lasta. Tutustutaan muihin lapsiin ja kokeillaan uusia 
sirkusmaisia liikkumisen tapoja leikkien ja musiikin 
kautta. Myös aikuiset oppivat sirkuksen alkeita. Ilmoit-
tautumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi/autere, 
p. 050 346 4455. 

110216  PERHESIRKUS 2-5 -VUOTIAILLE 
22.9.2018-7.10.2018  8  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
la 11.30-12.30
su 11.30-12.30
Mäntän Nuorisosirkuksen ohjaajat
Kurssimaksu 40,00 € 
Kokoontumiskerrat ovat la 22.9., su 23.9., la 29.9., su 
30.9.. la 6.10. ja su 7.10.. Kurssille otetaan enintään 
12 lasta aikuisen kanssa. Vanhemman ja lapsen yh-
teistemppuilu etenee pariakrobatiasta koordinaatiota 
ja tasapainoa kehittävään liikkumiseen sirkusvälineillä. 
Myös aikuiset oppivat sirkuksen alkeita. Ilmoittautu-
miset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi/autere,
p. 050 346 4455. 

110217  SIRKUSTREENIT KOULUIKÄISILLE 
16.9.2018-26.11.2018   22  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
su 15.00-16.30
Mäntän Nuorisosirkuksen ohjaajat
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssille otetaan 6 vuotta täyttäneitä lapsia ja nuoria 
enintään 24. Ryhmä jaetaan tarvittaessa kahteen ryh-
mään, jolloin toisen ryhmän kokoontumisaika on klo 
16.30-18. Ensimmäinen kokoontuminen ja ryhmäjako 
on su 16.9. klo 15. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

SANATAIDE 

110601   LUOVA KIRJOITTAMINEN
17.9.2018-26.11.2018  12  oppituntia 
7.1.2019-1.4.2019  14  oppituntia 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ma 18.00-19.30
Teemu Paarlahti  
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Kurssilla tehdään 
yhdessä työtä omien ja toisten osallistujien tekstien 
kanssa arvostavassa hengessä. Jaetaan kokemuksia 
kirjoittamisen riemusta ja tuskasta sekä opitaan toisil-
tamme. Kaikki luovasta kirjoittamisesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita! Tarkempi ohjelma sovitaan yhdessä 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

110605  PELIMANNIN PENKIN PERINNEPIIRI
18.9.2018-27.11.2018  18  oppituntia 
15.1.2019-9.4.2019  21  oppituntia 
Pelimannin Penkillä,  Pohjaslahdentie 1855 
Joka toinen viikko 
ti 18.00-20.30
Sirpa Timonen  
Kurssi on maksuton. Opetushallituksen tukemaa kou-
lutusta. Pelimannin Penkin perinnepiiri. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen viikko. Ilmoittautumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. 

Kuva: Kyllikki Ala-Lehtimäki-Jääskeläinen
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Kuvataiteet ja muotoilu 

KUVATAITEET 

110302  VALOKUVAUSKURSSI
10.9.2018-26.11.2018  18  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  21  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ma 18.00-20.15
Sanna Hellekoski  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssi kokoontuu joka toinen maanantai. Valokuva-
uskurssi soveltuu vasta-alkajille sekä jo jonkin verran 
kuvanneille, jotka haluavat kehitt ää perustaitojaan. 
Kurssi sisältää käytännön harjoituksia sisällä ja ulkona. 
Teemoina maisemakuvausta yöaikaan, luontokuvaus-
ta, henkilökuvausta ja tuotekuvausta. Lisäksi studio-
kuvausta. Käydään läpi yhdessä harjoituksia. Kurssille 
tarvitset mukaan oman järjestelmäkameran. Kurssin 
lopulla on mahdollista järjestää yhteinen näytt ely. 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110303  LUONTOKUVAUS
17.5.2019-19.5.2019  12  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
pe 17.00-20.00
la 18.00-21.00
su 05.00-8.00
Sanna Hellekoski  
Kurssimaksu 20,00 € 
Kurssilla tutustutaan yhdessä lähiluontoon ja harjoitel-
laan kameran käytt öä. Tehdään kuvausretkiä helposti  
kuljett aviin kohteisiin ja kuvataan esim. auringonnou-
sua. Retkien ajat varmistetaan ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla ott aen huomioon myös sääolosuhteet 
Kurssille tarvitset oman järjestelmäkameran. Ilmoit-
tautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110304  MAALAUKSEN JA TAITEEN YLEINEN 
KURSSI A 
12.9.2018-28.11.2018  33  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppitunti a 
Perinnetalo,  Koulukatu 5 
ke 17.30-19.45
Pirjett a Brander / Riikka Lenkkeri (kevät)  

Kurssimaksu 70,00 € 
Oppilasmäärän mukaan kurssi jaetaan mahdollisesti  
kahteen ryhmään. Kurssin päämääränä on antaa eväi-
tä itsenäiseen työskentelyyn ja taiteen tekoon. Aluksi 
uusien oppilaiden kanssa käydään läpi yleisimpien 
taidetarvikkeiden ominaisuuksia ja niihin soveltuvia 
tekniikoita. Syvennymme erityisesti  öljy- ja akryylivä-
rimaalauksen, toivott aessa myös akvarelli- ja guassi-
värien, ominaispiirteisiin sekä erilaisiin piirustustek-
niikoihin. Harjoitt elemme luonnostelua, sommitt elua, 
värien sekoitt amista ja pensselityöskentelyä. Etsimme 
sopivia aiheita ja lähtökohti a, mieti mme käsitt eitä ja 
erilaisia tulkitsemistapoja omalle tekemiselle. Työs-
kentelyn lomassa keskustelemme taiteen olemuksesta, 
nykytaiteen ilmiöistä ja yleisesti  meitä ympäröivästä 
kuvakultt uurista. Kurssin edetessä tutustumme yhdes-
sä paikalliseen taidetarjontaan. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110306  MAALAUKSEN JA TAITEEN YLEINEN 
KURSSI B 
12.9.2018-28.11.2018  33  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppitunti a 
Perinnetalo,  Koulukatu 5 
ke 20.15-22.30
Pirjett a Brander / Riikka Lenkkeri (kevät)  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kurssin päämääränä on antaa eväitä itsenäiseen 
työskentelyyn ja taiteen tekoon. Aluksi uusien oppi-
laiden kanssa käydään läpi yleisimpien taidetarvik-
keiden ominaisuuksia ja niihin soveltuvia tekniikoita. 
Syvennymme erityisesti  öljy- ja akryylivärimaalauksen, 
toivott aessa myös akvarelli- ja guassivärien, ominais-
piirteisiin sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Harjoitt e-
lemme luonnostelua, sommitt elua, värien sekoitt amis-
ta ja pensselityöskentelyä. Etsimme sopivia aiheita ja 
lähtökohti a, mieti mme käsitt eitä ja erilaisia tulkitse-
mistapoja omalle tekemiselle. Työskentelyn lomassa 
keskustelemme taiteen olemuksesta, nykytaiteen ilmi-
öistä ja yleisesti  meitä ympäröivästä kuvakultt uurista. 
Kurssin edetessä tutustumme yhdessä paikalliseen 
taidetarjontaan. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p 050 346 4455. 
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MAALAUS ON
MAHDOLLISUUKSIEN

MAAILMA

Pirjett a Brander on helsinkiläistaustainen kuvataiteili-
ja, joka muutti   Mäntt ään parisen vuott a sitt en. Pirjett a 
toimii suositt ujen maalauksen ja taiteen yleiskurssien 
syyskausien opett ajana. Kevään vastaavia kursseja 
opett aa taiteilijakollega Riikka Lenkkeri. 
- Mäntässä on paljon mahdollisuuksia luovaan työs-
kentelyyn ja opett amiseen sekä mukava taideyhteisö. 
Tämä on ylivertainen taidekaupunki Suomessa heti  
Helsingin jälkeen, Pirjett a iloitsee.
 
Pirjett a on opiskellut taidett a niin Tukholmassa, Tam-
pereella kuin Helsingissä. Monet tuntevat hänet myös 
Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijana ja tapahtuman 
kuraatt orinakin hän ehti  toimimaan vuonna 2017. Pir-
jett a on toiminut myös kultt uurilehti en laatupalkinnon 
saaneen kultt uurilehti  Puolilehden päätoimitt ajana. 
Branderin omaan tuotantoon kuuluu monipuolisesti  
maalauksia, piirroksia, animaati oita ja installaati oita.
 
- Kuvataiteilijana olen utelias ja heitt äytyvä, jopa fa-
naatti  nen uuden kiinnostuksen kohteen edessä. Viime 
vuosina olen kesäkaudet maalannut akvarelleja Suo-
messa ja talvikausien aikana olen tehnyt kiviveistoksia 
Inti an eteläosassa sijaitsevassa Tamil Nadussa. 

Taiteellisen työn rinnalla Pirjett a on opett anut vuosien 
varrella useissa Suomen taidekouluissa ja opistoissa. 
- Opetustyö on mielekästä ja palkitsevaa, kun näkee 
miten positi ivisia vaikutuksia taideharrastuksella on 
ihmisten elämässä. Taiteen tekemisellä voi käsitellä 
jopa vastaantulevia ongelmia ja selvitt ää omia ajatuk-
sia muutosten edessä.  

Pirjetan vetämille kursseille voivat osallistua kaikki ku-
vataiteesta ja maalauksesta kiinnostuneet. Oppilaiden 
kanssa käydään läpi taidetarvikkeiden ominaisuuksia 
ja eri maalaustekniikoita kuten luonnostelua, sommit-
telua, värien sekoitt amista ja pensselityöskentelyä. 
Työskentelyn yhteydessä Pirjett a herätt ää opiskelijat 
myös keskustelemaan taiteesta ja nykytaiteen ilmiöis-
tä. Kurssilla tutustutaan ti etenkin taidekaupungin hie-
noon taidetarjontaan. Pääajatuksena on löytää oma 
itsenäinen työskentelytapa taiteen tekemiseen.
 
- Kursseillani on tarjolla oppimisen ja löytämisen iloa 
niin kurssikonkarille kuin vasta-alkajalle. Osallistujil-
ta toivon vain avointa ja iloista mieltä. Piirtäminen ja 
maalaaminen saa näkemään kaiken uudella tavalla, 
kuvailee Pirjett a.

TEKSTI: Antti Korkka | KUVA: Sanna Hellekoski
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110307  PIIRUSTUS 
13.9.2018-29.11.2018  33  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  39  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
to 18.00-20.30
Krister Gråhn  
Kurssimaksu 70,00 € 
Piirustuskurssi sopii kaikille piirtämisestä kiinnostuneil-
le ja piirtämistä harrastaville. Kurssilla harjoitetaan 
silmän ja käden yhteistyötä sekä harjoitellaan muodon 
esille tuomista valöörin asteikolla. Pääasiallisena 
välineenä käytetään lyijy- ja täysgrafi itti  kynää, mutt a 
myös muut piirti met mahdollisia. Kurssilla piirretään 
kipsimalleja sekä elävää mallia. Piirtämistä harjoitel-
laan erilaisin perspekti ivi, suhde- ja mitt austekniikoin 
sekä nopeilla croquis-piirustuksilla. Tavoitt eena on 
löytää oman tyylin lisäksi varmuus kynän käytössä. 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110312  AKVARELLI, GRAFIIKKA- JA IKONI-
MAALAUS
10.9.2018-26.11.2018  22  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  26  oppitunti a 
Perinnetalo,  Koulukatu 5 
ma 19.00-21.30
Tanja Koskinen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Tule tutustumaan akvarellin, grafi ikan ja ikonimaala-
uksen tekoon. Ilmoitt autumiset
www.opistopalvelut.fi /autere tai p. 050 346 4455. 

110313  YLEINEN TAIDEKURSSI Kolho
15.9.2018-10.11.2018  20  oppitunti a 
19.1.2019-6.4.2019  24  oppitunti a 
Liidan kievari, Kolho,  Yrjönti e 1 
la 10.00-13.15
Tanja Koskinen  
Kurssimaksu 50,00 € 
Kurssille voi tulla aloitt elijat ja pitemmällä olevat tai-
teen harrastajat. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. 
Ilmoitt autumiset www.opistopalvelut.fi /autere tai p. 
050 346 4455. 

110315  POSLIININMAALAUS
11.9.2018-27.11.2018  33  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Perinnetalo,  Koulukatu 5 
ti  18.00-20.30
Tanja Pummila  
Kurssimaksu 70,00 € 
Posliininmaalauksen alkeista aloitetaan, kurssi so-
veltuu myös lapsille. Tule oppimaan uusi harrastus. 
Uudet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan! Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 

110316  POSLIININMAALAUKSEN ALKEET
15.9.2018-16.9.2018  14  oppitunti a 
Perinnetalo,  Koulukatu 5 
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
Tanja Pummila  
Kurssimaksu 20,00 € 
Haluaisitko kokeilla posliininmaalausta? Viikonloppu-
kurssi on tarkoitett u vasta-alkajille. Kurssille ei tarvita 
omia välineitä. Värit ym. tarvikkeet kuuluvat kurssin 
hintaan. Maalatt avaa posliinia voit ostaa opett ajalta 
tai tuoda mukanasi. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110320  KERAMIIKKA A
11.9.2018-27.11.2018  33  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Autere-opiston keramiikkapaja,  Virkamiehenkatu 2 
ti  15.00-17.30
Heli Sirén  
Kurssimaksu 70,00 € 
Opiskelemme yhdessä savenkäsitt elyn ja lasituksen 
perustekniikoita sekä uutuuksia. Erilaisia savilaatuja 
meillä on nykyisin 6-9 erilaista. Valmistamme omava-
lintaisia koriste- ja käytt öesineitä. Sopii sekä vasta-al-
kajille ett ä kokeneemmalle. Kurssille voidaan ott aa 
14 opiskelijaa. Kurssimaksu sisältää poltt omaksut. 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen, p. 050 346 4455. 
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110321  KERAMIIKKA B
13.9.2018-29.11.2018  33  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2018  39  oppituntia 
Autere-opiston keramiikkapaja,  Virkamiehenkatu 2 
to 17.30-20.00
Heli Sirén  
Kurssimaksu 70,00 € 
Opiskelemme yhdessä savenkäsittelyn ja lasituksen 
perustekniikoita sekä uutuuksia. Erilaisia savilaatuja 
meillä on nykyisin 6-9 erilaista. Valmistamme omava-
lintaisia koriste- ja käyttöesineitä. Sopii sekä vasta-al-
kajille että kokeneemmalle. Kurssille voidaan ottaa 
14 opiskelijaa. Kurssimaksu sisältää polttomaksut. 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen, p. 050 346 4455. 

110331  LASTEN TAIDELEIRI (7-9 vuotiaat)
10.6.2019-11.6.2019  14  oppituntia 
Serlachius-museo Gösta,  Joenniementie 47 
ma 09.00-15.00
ti 09.00-15.00
Opettaja avoin 
Kurssimaksu 45 € (sis. yhden aterian/päivä).
Opetusta annetaan yhdessä Serlachius-museoiden 
kanssa. Enintään 20 lasta. Ilmoittautumiset toimistoon
p. 050 346 4455. 

110332  LASTEN TAIDELEIRI
(10-15 vuotiaat)
12.6.2019-13.6.2019  14  oppituntia 
Serlachius-museo Gösta,  Joenniementie 47 
ma 09.00-15.00
ti 09.00-15.00
Opettaja avoin  
Kurssimaksu 45 € (sis. yhden aterian/päivä).
Opetusta annetaan yhdessä Serlachius-museoiden 
kanssa. Enintään 20 lasta. Ilmoittautumiset toimistoon
p. 050 346 4455. 

110350  ELOKUVAKERHO 
18.9.2018-27.11.2018  20  oppituntia 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppituntia 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
ti 19.00-20.30
Marko Jatkola  
Kurssimaksu 20 € koko kaudelta. Kevään elokuvaesi-
tykset Bio Säteessä  5 €/elokuva. Kerhon ensimmäisen 
kuukauden teemana on näyttelijä Bill Murray. Kaikki 
elokuvista kiinnostuneet tervetuloa! Ilmoittautumiset 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai netissä 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi/autere. 

Käden taidot 

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 

110401  HOPEAKORUKURSSI
/ PÄIVÄRYHMÄ
12.9.2018-28.11.2018  33  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppituntia 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
ke 13.00-15.30
Suvi Isokangas  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kurssilla voit valmistaa ketjuja tai erilaisia koruja 
hopealevystä tai vaikka vanhoista hopealusikoista. 
Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Materiaalimaksu 
käytön mukaan. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere tai p. 050 346 4455. 
Lisätietoja opettajalta, p. 050 528 2692. 

110402  HOPEAKORUKURSSI / ILTARYHMÄ
13.9.2018-29.11.2018  33  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  39  oppituntia 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
to 18.00-2015
Suvi Isokangas  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kurssilla voit valmistaa ketjuja tai erilaisia koruja 
hopealevystä tai vaikka vanhoista hopealusikoista. 
Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Materiaalimaksu 
käytön mukaan. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere tai p. 050 346 4455. 
Lisätietoja opettajalta, p. 050 528 2692. 
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ONNISTUMISEN
KOKEMUKSIA KÄSITÖISTÄ

- Kädentaidot ovat enti stä suositumpia. Ihmiset ovat 
kiinnostuneita muodista, sisustamisesta, käsillä teke-
misestä, yksilöllisestä suunnitt elusta sekä erilaisista 
käsityötekniikoista, minkä näkee netti  sivujen ja kes-
kustelujen määrästä, sanoo Autere-opistolla yli 20 
vuott a opett anut Sari Harkko.

Vaatetusalan ammati nopett aja Harkko kiteytt ää hyvin 
tämän päivän trendin puhuessaan kädentaidon arvos-
tuksen kasvamisesta. 
- Suosion nousuun ovat vaikutt aneet merkitt ävästi  
erilaisten käsityö - ja muoti blogien suosio. Käsityöhar-
rastajat jakavat nyt neti ssä innokkaasti  ohjeita, ti etoa 
materiaaleista, vinkkejä ja kokemuksia.

Laaja harrastuspohja ja sitä kautt a oman kiinnostuk-
sen kohteiden löytyminen on tutt ua luovien alojen 
ammatti  laisille. Sarin ti e vaatetusalan ammatti  laiseksi 
ei tee poikkeusta edellä mainitusta.
- Toinen rakas harrastukseni on ollut kilpatanssi. Kun 
aloin tanssia vakio- ja lati nalaistansseja, aloin tehdä 
treeniasuja sekä kilpailupukuja. Kilpatanssi vei muka-
naan ja pääsin toteutt amaan upeita asuja kilpailu-ura-
ni aikana, Sari kertoo.

Sari puhuu mielellään käsityöharrastuksen yhteisölli-
syydestä. Nykyään on helppoa seurata trendejä ja jo-
kainen voi helposti  seurata käsityöharrastajaa toisella 
puolella maailmaa. Uusia ideoita poimitaan vieraista 
kultt uureista ja käsityöryhmissä kokeneinkin tekijä voi 
oppia jotain uutt a toisilta. Kun vain kulkee silmät auki, 
ideoita ja vinkkejä löytyy varmasti . Käsityöharrastus 
on eritt äin vahvassa asemassa nyky-yhteiskunnassa ja 
kuvat tehdyistä töistä leviävät helposti  ympäri maail-
maa.

Alati  muutt uvan maailman vaikutukset näkyvät myös 
vaatetusalalla. Ekologisuus on tällä hetkellä merkitt ä-
vä arvo ja kierrätys on tärkeä näkökulma myös käsi-
työssä. Pois heitett ävien materiaalien tai jopa roskien 
hyödyntäminen on aloitt anut monet uudet suuntauk-
set. Esimerkiksi käytetyistä farkuista on valmistett u 
erilaisia tuott eita jo hyvin pitkään. Harkon järjestämäl-
lä Sisustukseen ommellen ja punoen -kurssilla kokeil-
laan myös kierrätysmateriaaleja. 

Sarin kokemus vaatetusalalta on vaikutt ava. Ajatt elen 
hieman haastaa häntä ja kysyn, onko hän koskaan teh-
nyt mäkihyppääjän asuja. 
- En henkilökohtaisesti , mutt a muutama tutt avani 
kyllä, joten sekään ei ole ihan tuntematon alue, Sari 
nauraa. 

TEKSTI: Jani-Petteri Yläkangas | KUVA: Sanna Hellekoski
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110404  KUDONTA I / Kolho
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Rautavesi/Kolho,  Posti ti e 9 
ma 15.30-18.00
Sari Riihonen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kankaankudontaa aloitt elijoille ja aiemmin harrasta-
neille. Käytössä myös damasti kangaspuut. Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere
 p. 050 346 4455. 

110405  KUDONTA II / Kolho
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Rautavesi/Kolho,  Posti ti e 9 
ma 18.00-20.30
Sari Riihonen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kankaankudontaa aloitt elijoille ja aiemmin harrasta-
neille. Käytössä myös damasti kangaspuut. Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 

110406  KUDONTA / Mäntt ä
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä,  Koskelankatu 38 
ma 16.00-18.15
Tiina Mäki
Kurssimaksu 60,00 € 
Kangaspuilla kudonnaisia omiin tarpeisiin. Harjoitel-
laan eri työvaiheet, mahdollisuus kutoa esim. matt oja, 
poppanaa, pyyhkeitä ym. Kurssille otetaan ilmoitt au-
tumisjärjestyksessä sekä aloitt elijoita ett ä aiemmin 
kudontaa harrastaneita. Kurssille voidaan ott aa 12 
kutojaa. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110407  KUDONTA / Vilppula
11.9.2018-27.11.2018  33  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Y-talo, Vilppula,  Suokatu 4 
ti  17.00-19.15
Sari Riihonen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere tai p. 050 346 4455. 

110408  KUDONTA / Ylä-Kolkki
10.9.2018-5.11.2018  15  oppitunti a 
7.1.2019-1.4.2019  21  oppitunti a 
Ylä-Kolkin koulu  Ylä-Kolkinti e 700 
ma 18.00-20.15
Tuula Särkänlahti 
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere tai
p. 050 346 4455. 

110409  KUDONTA / Suluslahti 
13.9.2018-8.11.2018  15  oppitunti a 
10.1.2019-4.4.2019  21  oppitunti a 
Suluslahti /Korsumäki,  Heikkilänti e 103 
to 17.00-19.15
Marianne Ojala  
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere tai
p. 050 346 4455. 

110411  KEPPIHEVOSKURSSI
14.9.2018-15.9.2018  6  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
pe 18.00-19.30
la 11.00-14.15
Sari Harkko  
Kurssimaksu 15,00 € 
Jälleen on aika päästää mielikuvitus laukkaamaan 
ja valmistaa oma keppihevonen tai vaikka lauma 
keppihevosia. Kurssi on tarkoitett u sekä lapsille ett ä 
aikuisille, pienemmät voivat tulla yhdessä aikuisen 
kanssa. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 
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110412  LAUKKU JA PUSSUKKA OMMELLEN
27.10.2018-25.11.2018  16  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
la 11.00-14.15
su 11.00-14.15
Sari Harkko  
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssi kokoontuu la 27.10., su 28.10., la 24.11. ja su 
25.11. Tarvitsetpa laukkua arkeen tai juhlaan, voit 
suunnitella itsellesi sopivan asusteen tai vain kokeilla 
erilaisia materiaaleja. Otetaan työn alle vanhat farkut, 
pöytäliinat ja poppanat tai innostutaan uusista kuo-
seista ja ommellaan laukku ja pussukka. Käytännölli-
nen ja hyvä lahjaidea. Valitt avana useita eri malleja. 
Oman saumurin voi ott aa mukaan. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 

110413  SISUSTUKSEEN OMMELLEN JA 
PUNOEN
29.9.2018-14.10.2018  16  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
la 11.00-14.15
su 11.00-14.15
Sari Harkko  
Kurssimaksu 25,00 € 
Kokoontumiskerrat la 29.9., 30.9., la 13.10. ja su 
14.10. Valmistetaan pieniä sisustustuott eita koti in eri 
tekniikoin. Ommellaan ja punotaan huovasta, kokeil-
laan makramee-tekniikkaa sekä silmuilua. Valmiste-
taan sisustuskori, amppeli, pannunalunen, tabletti  , 
pöytäliina tai muuta tarpeellista. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 

110414  ASUJA JA ASUSTEITA KEVÄÄKSI
19.1.2019-7.4.2019  48  oppitunti a 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
la 11.00-14.15
su 11.00-14.15
Sari Harkko  
Kurssimaksu 45,00 € 
Kokoontumiskerrat la 19.1. su 20.1., la 2.2., su 3.2., la 
16.2., su 17.2., la 9.3., su 10.3., la 23.3., su 24.3., la 
6.4. ja 7.4. Valmistetaan vaatt eita ja asusteita uutt a 
ommellen tai vanhaa uudistaen. Tutustutaan erilaisiin 

kankaisiin ja lisätarvikkeisiin, opetellaan tekemään 
taskuja ja muita yksityiskohti a. Hyödynnetään ompe-
lukoneen ja saumurin monet mahdollisuudet. Käyte-
tään valmiskaavoja tai piirretään yksilölliset kaavat 
omien toiveiden mukaan. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p 050 346 4455. 

110417  NÄKÖVAMMAISTEN
PIENKORIKURSSI
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä,  Koskelankatu 38 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. 
ma 12.00-14.30
Esa Mäkiaho  
Kurssimaksu 15,00 € 
Pienimuotoisia koritöitä. Tarvikkeet voi ostaa kurs-
sipaikalta. Opetushallituksen tukemaa koulutusta. 
Alennus huomioitu kurssimaksussa. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen p. 050 346 4455. 

110419  PUUTYÖ-JA HUONEKALUJEN ENTI-
SÖINTI / Kolho
12.9.2018-28.11.2018  33  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppitunti a 
Kolhon koulu,  Posti ti e 2 
ke 17.00-19.30
Jari Minni  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110420  PUUTYÖ, PÄIVÄRYHMÄ / Mäntt ä
10.9.2018-26.11.2018  33  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Savosenmäen koulu, Mäntt ä,  Rajakatu 2 
ma 09.30.-12.00
Veikko Avikainen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kurssille voi tulla ilman aikaisempaa kokemusta 
puutöistä. Kurssilla tehdään omia itse suunnitt elemia 
töitä. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 
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110421  ARKKU- JA UURNAKURSSI/ Mänttä
10.9.2018-26.11.2018  33  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Savosenmäen koulu, Mänttä,  Rajakatu 2 
ma 17.00-19.30
Veikko Avikainen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kurssille voi tulla ilman aikaisempaa kokemusta puu-
töistä. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere tai p. 050 346 4455. 

110422  HUONEKALUJEN ENTISÖINTI / 
Mänttä
12.9.2018-28.11.2018  33  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppituntia 
Savosenmäen koulu, Mänttä,  Rajakatu 2 
ke 17.00-19.30
Veikko Avikainen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kurssille opiskelija tuo oman entisöitävän huonekalun, 
joka kunnostetaan kurssin aikana. Ilmoittautumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi/autere tai
p. 050 346 4455. 

110424  PUUTYÖ/Ylä-Kolkki
10.9.2018-26.11.2018  33  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Ylä-Kolkin koulu  Ylä-Kolkintie 700 
ma 18.00-20.30
Tuomo Lehtonen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

110425  NAISTEN PUU- JA METALLITYÖ
13.9.2018-29.11.2018  33  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  39  oppituntia 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkotie 2 
to 18.00-20.30
Veli-Pekka Lampinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kurssilla voi valmistaa puu- tai metallisia käyttö- ja 
koriste-esineitä. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

110426  PUU- JA METALLITYÖ I
10.9.2018-26.11.2018  33  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkotie 2 
ma 15.30-18.00
Veli-Pekka Lampinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

110427  PUU- JA METALLITYÖ II
10.9.2018-26.11.2018  33  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkotie 2 
ma 18.00-20.30
Veli-Pekka Lampinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 
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Tanssi ja liikunta 

ESITTÄVÄ TANSSI

110510  TANSSIKURSSI NUORILLE
(14-18 vuoti aat)
7.1.2019-15.4.2019  18  oppitunti a 
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä,  Koskelankatu 38 
ma 17.00-18.00
Miia Räikkönen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Koreografi a koostuu lähinnä lati nalaisesta, hip-hopis-
ta, modernista ja nykytansseista. Noin kaksi kuukautt a 
tehdään samaa koreografi aa ja sen jälkeen aloitetaan 
aina uusi, jolloin se mahdollistaa uusien oppilaiden su-
juvan mukaan tulon. Lisäksi tunti en loppuun tehdään 
lyhyt lihaskunto ja lihashuolto. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110515  SENIORITANSSI TUTUKSI
12.9.2018-28.11.2018  22  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä,  Koskelankatu 38 
ke 13.00-14.30
Ulla Markkanen  
Kurssimaksu 10,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Kurssi on tarkoitett u 
henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta seni-
oritanssista. Se sisältää helppoja ja hauskoja perus-
tansseja. Edistää myös muisti n säilymistä ja kehitt ää 
tasapainoa. Paria ei tarvita, ryhmästä löytyy aina 
pari jokaiselle ja lajin tyyliin kuuluu, ett ä pari vaihtuu 
kappaleen aikana. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla tai 28.8. alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /autere. 

110520  LAVATANSSI / Syksy
16.9.2018-25.11.2018  9  oppitunti a 
Savosenmäen koulu, Mäntt ä,  Rajakatu 2 
su 10.00-12.15
Taina Puujalka  
Kurssimaksu 18,00 € 
Opetuspäivät syksyllä su 16.9., Jenkka + variaati oi-
ta, 14.10. Wanha tango ja 25.11. Arg. tango Yhden 
kurssipäivän maksu 6 e. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

110521  LAVATANSSI / Kevät
19.1.2019-17.3.2019  9  oppitunti a 
Savosenmäen koulu, Mäntt ä,  Rajakatu 2 
su 10.00-12.15
Taina Puujalka  
Kurssimaksu 18,00 € 
Opetuspäivät keväällä su 19.1. Kuviohumppa, 17.2 
Salsa, 17.3. Bolero. Yhden kurssipäivän maksu 6 e. 
Tervetuloa! Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

LIIKUNTA 

830101  VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 
12.9.2018-28.11.2018  11  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Punatulkun palvelukeskus,  Vilpunkatu 6 
ke 16.45-17.30
Riitt a Juslin  
Kurssimaksu 20,00 € 
Yhdistetään tasapainoliikkeitä, lihasvoimaa ja nivel-
liikkuvuutt a ylläpitäviä harjoituksia. Alkuosio tunnista 
seisten ja loppuosio istuen. Opetushallituksen tuke-
maa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. 
Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

830102  KUNTOSALIHARJOITTELU
MIEHET / Kolho
12.9.2018-28.11.2018  22  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Kolhon kuntosali,  Posti ti e 1 
ke 18.00-19.30
Tarmo Nenonen  
Kurssimaksu 45,00 € 
Lihaskuntoa kuntosalilaitt eilla sekä monipuolista 
liikuntaa ja venytt elyä. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 
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LIIKUNNASTA
VOIMAA ARKEEN

Elina Majaranta-Juholan elämäniloinen energia saa 
Olkiluodon ydinreaktorinkin kateudesta vihreäksi. Lii-
kunnan ja voimistelun moniosaaja Elina vetää Aute-
re-opiston voimistelu ja jumppatunteja Pohjaslahdella 
ja Ruovedellä.
- Toivon ett ä salit täytt yvät taas iloisista jumppaajista, 
tanssijoista ja venytt elijöistä. Tunnit sopivat ihan kai-
kille koska kuntotanssissa ei ole pakko tehdä hyppyjä 
ja liikkeistä saa aina helpomman, kun keskitt yy jalka-
työhön, kertoo Elina.
- Kevyt voimistelu on lempeää ja shindossa on myös 
helpommat vaihtoehdot liikkeille.

Lapsena maatalossa kasvanutt a Elinaa liikkeessä piti -
vät kodin koirat ja hevoset, joten oli luontevaa, ett ä 
lukion jälkeen nuori nainen suuntasi opiskeluidensa 
painopisteen kehon hyvinvointi in ja liikuntaan. Lä-
hihoitajan- ja urheiluhierojan koulutukset, uima- ja 
laskett eluopett ajakoulutukset, shindo-rentoutusveny-
tysohjaajakoulutus sekä kuntotanssiohjaajakurssi ovat 
antaneet Elinalle mahdollisuuden tehdä rakastamaan-
sa asiaa työkseen.
- Liikunta on aina kuulunut elämääni ja on hienoa, 
ett ä saan tehdä sitä myös työkseni ja näin tuoda myös 
muille kivan fi iliksen liikunnan ilon kautt a.

Elinasta välitt yy vilpitön halu parantaa ihmisten elä-
mänlaatua. Hän haluaa painott aa yksilöiden erilaisia 
liikunnallisia tarpeita. Toiselle stressin laukaisijana 
saatt aa toimia hikitreeni, kun toiselle taas kevyt voi-
mistelu. Tärkeintä on kuunnella omaa kehoaan.

- Kuntotanssissa annetaan musiikin rytmin viedä ja 
tunti  vierähtää kuin siivillä! Kevyt voimistelu -kurssilla 
tehdään rauhalliseen tahti in syviä lihaksia vahvistavia 
liikkeitä ja avataan venytellen kehon liikeratoja.
- Shindossa rentoutuu niin keho kuin mieli. Syvähen-
gityksien saatt elemana keho päästää vähitellen kire-
yksistä irti .

Elina uskoo liikunnan tuoman kehon ja mielen tasa-
painon olevan mainio lääke ehkäisemään stressiä. 
Hän kannustaa ihmisiä panostamaan itseensä ja oman 
kehonsa hyvinvointi in.
- Liikunta antaa ihmiselle mahdollisuuden päästää irti  
kiireisen arjen tuomista paineista. Ota siis aikaa itsel-
lesi ja tule liikkumaan kanssani!

TEKSTI: Jani-Petteri Yläkangas | KUVA: Sanna Hellekoski
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830103  IKÄLIIKKUJAT / Mäntt ä
11.9.2018-27.11.2018  15  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  18  oppitunti a 
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä,  Koskelankatu 38 
ti  16.15-17.15
Tiina Lehtola  
Kurssimaksu 20,00 € 
Liikunnan ilo, tasapaino, lihasvoima sekä liikkuvuuden 
kohentaminen. Opetushallituksen tukemaa koulutusta. 
Alennus huomioitu kurssimaksussa. Ilmoitt autumi-
set www.opistopalvelut.fi /autere tai ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. 

830107  NAISTEN LIIKUNTA / Pohjaslahti 
10.9.2018-26.11.2018  11  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  13  oppitunti a 
Pohjaslahden koulu,  Pohjaslahdenti e 2539 
ma 17.30-18.15
Elina Majaranta-Juhola  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tervetuloa hikoilemaan reippaan musiikin tahdissa 
askeltaen, lihaksia eri liikkeillä vahvistaen ja lopuk-
si rentoutumaan venytellen. Mukaan juomapullo, 
jumppa-alusta ja iloinen mieli. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830117  NAISTEN LIIKUNTA, Mäntt ä
keväällä 2019   18 oppitunti a
Alkamisaika ilmoitetaan myöhemmin
Länsi-Koskelan koulu, Mäntt ä, Koskelankatu 38
Kurssimaksu 25 €
Tunnilla vahvistetaan kestävyytt ä ja lihaskuntoa. Sopii 
kaiken kuntoisille ja ikäisille (16 v. lähti en). Jokainen te-
kee oman kuntonsa mukaan. Tule mukaan liikkumaan 
yhdessä ja hyvällä mielellä. Ilmoitt autumiset
 www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830118  KUNTOSALIHARJOITTELU
NAISET / Vilppula
18.9.2018-27.11.2018  20 oppitunti a
Parkkivuoren Urheilutalo,  Hopunmäenti e 15 
ti  18.30-20.00
Kurssimaksu 45,00 € 
Monipuolista kuntosaliharjoitt elua lihasvoiman yllä-
pitämiseksi ja parantamiseksi. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830120  KUNTOSALIHARJOITTELU NAISET /
Kolho
17.9.2018-26.11.2018  20 oppitunti a
Kolhon kuntosali,  Posti ti e 1 
ma 18.30-20.00
Kurssimaksu 45,00 € 
Monipuolista kuntosaliharjoitt elua lihasvoiman yllä-
pitämiseksi ja parantamiseksi. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830121  JOOGA / Kolho
19.9.2018-28.11.2018  22  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Kolhon palloiluhalli,  Posti ti e 2 
ke 19.00-20.30
Maija Tamminen  
Kurssimaksu 45,00 € 
Kehon hallintaa, keskitt ymistä ja rentoutumista. 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830125  JOOGA / Vilppula
11.9.2018-27.11.2018  15  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  18  oppitunti a 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkoti e 2 
ti  17.00-18.00
Margit Carpelan  
Kurssimaksu 40,00 € 
Perus hathajoogaa. Jooga perustuu hengitykseen ja 
koko kehon rentoutt amiseen. Tunnin kulku ja asanat 
valitaan ryhmän mukaan. Ilmoitt autumiset 28.8. al-
kaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 
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830130  PILATES ALKEISTASO 
11.9.2018-27.11.2018  15  oppituntia 
8.1.2019-9.4.2019  18  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
ti 18.30-19.30
Margit Carpelan  
Kurssimaksu 40,00 € 
Pilates vaikuttaa kehoon kokonaisvaltaisesti vahvis-
taen, venyttäen ja rentouttaen. Pilateksen avulla voi 
korjata ja tasapainottaa virheellisiä ja jo tavaksi tullei-
ta kehon asentoja. Kehotietoisuus lisääntyy ja turhat 
jännitykset katoavat. Tuntiohjelmiin kuuluu tehokas 
niska-hartia Pilates omana osuutenaan. Kokonaisuute-
na ohjelmat ovat vaihtelevia. Kurssi sopii periaattees-
sa kaikille. Varusteet, oma kokopitkä matto, mukavat 
vaatteet, vaan ei liian väljät, sukkasillaan tai hyvin 
ohuet tossut. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

830131  PILATES YLEISTASO
13.9.2018-29.11.2018  15  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  18  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
to 18.00-19.00
Margit Carpelan  
Kurssimaksu 40,00 € 
Pilates vaikuttaa kehoon kokonaisvaltaisesti vahvis-
taen, venyttäen ja rentouttaen. Pilateksen avulla voi 
korjata ja tasapainottaa virheellisiä ja jo tavaksi tullei-
ta kehon asentoja. Kehotietoisuus lisääntyy ja turhat 
jännitykset katoavat. Tuntiohjelmiin kuuluu tehokas 
niska-hartia Pilates omana osuutenaan. Kokonaisuute-
na ohjelmat ovat vaihtelevia. Kurssin taso ja ohjel-
makokonaisuus määräytyvät ryhmän mukaan. Kurssi 
sopii periaatteessa kaikille. Varusteet, oma kokopitkä 
matto, mukavat vaatteet, vaan ei liian väljät, sukka-
sillaan tai hyvin ohuet tossut. Ilmoittautumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

830132  PILATES YLEISTASO / JATKOTASO
11.9.2018-26.11.2018  15  oppituntia 
8.1.2019-9.4.2019  18  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
ti 19.30-20.30
Margit Carpelan  
Kurssimaksu 40,00 € 
Kurssin taso ja ohjelmakokonaisuus määräytyvät ryh-
män mukaan. Kurssi sopii kaikille jo 2-3 vuotta tehneil-
le. Varusteet, oma kokopitkä matto, mukavat vaatteet, 
vaan ei liian väljät, sukkasillaan tai hyvin ohuet tossut. 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

830134  KUNNON ÄIJÄT
13.9.2018-29.11.2018  15  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  18  oppituntia 
Länsi-Koskelan koulu, Mänttä,  Koskelankatu 38 
to 17.00-18.00
Margit Carpelan  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tule sellaisena kuin olet! Miesten oman treenitunti 
ikään ja kokoon katsomatta. Opetusohjelma on tar-
velähtökohtainen, eli tuntiohjelmat kehittyvät kuule-
malla ryhmää. Yhteiset kehon hyvinvointiin liittyvät 
ongelmat ja rasitteet keräämme paketiksi, jonka 
perusteella tuntien sisällöt muotoutuvat. Peruslähtö-
kohtana on koko kehon kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Huomiointia vaativat alueet ovat niskan-ja hartian-
seudun sekä selän kunto, vyötärön mitta, jalkojen 
kunto ja kehon joustavuuden lisääminen. Hengitys 
polttaa tehokkaasti rasvaa, siis hengittelemme todella 
paljon sekä venyttelemme. Tunnin lopuksi rentoutus. 
Huumorimielellä ja tositarkoituksella! Oma matto mu-
kaan, kevyet jalkineet tai paljain jaloin / sukkasillaan 
Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 



32

830140  SHINDO-RENTOUTUSVENYTTELY 
syksy
6.10.2018-6.10.2018  3  oppitunti a 
Savosenmäen koulu, Mäntt ä,  Rajakatu 2 
la  10.00- 12.30
Elina Majaranta-Juhola
Kurssimaksu 15,00 € 
Shindo-rentoutusvenytt ely on helposti  opitt ava 
itsehoitomenetelmä. Shindo sopii vauvasta vaariin, 
aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Rentoutus on avain 
terveyteen! Pääset tutustumaan Shindo-fl ow tunti in, 
jossa rentoudutaan hengitellen ja rapsutellen. Lisäksi 
uusia liikkeitä Jomon-shindosta.  Mukaan tarvitset 
lämpimät ja joustavat vaatt eet, alustan (esim. jumppa 
tai teltt apatja), peiton ja pienen tyynyn. Ota mukaan 
myös pientä välipalaa, vesipullo ja lämmintä juota-
vaa! Lisäti etoja shindo-rentoutusohjaaja Elina Maja-
ranta-Juholalta. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455.

830150  LAVIS, Kolho
12.9.2018-28.11.2018  11  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Kolhon koulu,  Posti ti e 2 
ke 18.00-18.45
Aija Vilokkinen  
Kurssimaksu 40,00 € 
Sisäpelikengät mukaan. Lavis-jumppa perustuu la-
vatanssiaskeleiden ja jumpan yhdistelmään. Tunnilla 
tanssitaan tutt uja lavatansseja. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

830151  LAVIS, Mäntt ä
22.9.2018-28.10.2018  4  oppitunti a 
19.1.2019-16.2.2019  4  oppitunti a 
Savosenmäen koulu, Mäntt ä,  Rajakatu 2 
la 11.00-12.45
Aija Vilokkinen  
Kurssimaksu 20,00 €
Opetuspäivät la 22.9., su 28.10., la 19.1., la 16.2.
Sisäpelikengät mukaan. Lavis-jumppa perustuu la-
vatanssiaskeleiden ja jumpan yhdistelmään. Tunnilla 
tanssitaan tutt uja lavatansseja. Ilmoitt autumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

Kotitalous, maa- ja metsätalous 

MUU MAA-,METSÄ-JA
PUUTARHATALOUS

719810  SIENESTÄMÄÄN - MUTTA MINNE?
12.9.2018-26.9.2018  4  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ke 17.30-19.00
Sirpa Annikki Nieminen  
Kurssimaksu 20,00 € 
Haluaisitko poimia sieniä, mutt a et ti edä, mistä lähteä 
niitä etsimään? Millaisista metsistä kannatt aa etsiä 
kantarelleja? Mikä olisi suppilovahveroille otollinen 
paikka? Näillä pääsee jo hyvin herkutt elun alkuun. 
Satoti lanteen mukaan käymme läpi helposta perus-
lajistosta lisäksi orakkaita, lampaankäävän, tatt eja ja 
muut vahverot, niiden kasvupaikat ja jokamiehenoike-
udet. Ensimmäisellä kerralla sovitaan retken ajankoh-
ta maastoon. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 

719820  KALASTUKSEN ABC
10.9.2018-26.11.2018  35  oppitunti a 
7.1.2019-15.4.2019  35  oppitunti a 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkoti e 2 
ma 16.30-19.00
Juha Happonen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssin sisältö syyskaudella: Tutustuminen ohjelmaan. 
Kalastuslaki. Hauen ja ahvenen heitt okalastus, taime-
nen ja kirjolohen koskikalastus. Kalaruokien valmis-
tus ja kalankäsitt ely. Kurssin sisältö kevätkaudella: 
Pilkintä, teoria ja käytäntö. Jigikalastus ja vetouistelu. 
Käydään jokaisen kalalajin pyynti menetelmät ja tek-
niikka läpi teoriassa ja käytännössä. Jokainen oppilas 
kustantaa omat kalastusluvat. Ensimmäinen kokoon-
tuminen ma 10.9. klo 16.30. Muut opetuspäivät sovi-
taan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kalareissuilla 
lämmintä päälle, kalastusvälineet mukaan. Tervetuloa 
kaikki kalastuksesta kiinnostuneet. Ilmoitt autumiset 
28.8. alkaen www.opistopalvelut.fi /autere,
p. 050 346 4455. 
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719821  KALASTUKSEN JATKOKURSSI
11.9.2018-27.11.2018  35  oppituntia 
8.1.2019-15.5.2019  35  oppituntia 
Vilppulankosken koulu,  Kirkkotie 2 
ti 16.30-19.00
Juha Happonen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Kurssin sisältö: Perhokalastuksen alkeet, Drop shot 
kalastus, heitto jigauksen jatkokurssi, vertikaalijigaus 
ja kaikuluotaimen käyttö. Kala ruokana moninainen 
käyttö. Jokainen oppilas kustantaa omat välineet. 
Ensimmäinen kokoontuminen ti 11.9. klo 16.30 Vilp-
pulan kosken koululla. Muut opetuspäivät sovitaan 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Tervetuloa kaikki 
kalastuksesta kiinnostuneet. Ilmoittautumiset 28.8. 
alkaen www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

VESILIIKENNE

510210  LAIVURIKURSSI
13.9.2018-14.12.2018  30  oppituntia 
Koskelan yläkoulu, Koskelankatu 3 
to 18.00-19.30
Jouni Mäkilä  
Kurssimaksu 150,00 € 
Kurssin ohjelma ilmoitetaan ensimmäisellä kerralla. 
Kurssimaksu sisältää opetuksen lisäksi kurssimateri-
aalin Saaristonavigoinnin oppikirjan, Carta Marina 
-harjoituskartan, harjoitusmerikarttojen loistot. Muut 
tarvikkeet voi ostaa opettajalta. Kurssilaiset liittyvät 
samalla Tampereen Navigaatioseuran oppilasjäsenek-
si, jolloin seuran jäsenmaksu (50 €) sisältyy kurssin 
hintaan. Saaristolaivurin tutkintomaksun Suomen 
Navigaatioliitto perii tenttiin osallistuvilta erikseen. 
Ilmoittautuminen edellyttää, että sinulla on voimassa 
oleva sähköpostiosoite. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

Muu koulutus 

LUONNONTIETEET 

410201  TÄHTITIEDE
21.9.2018-30.11.2018  18  oppituntia 
11.1.2019-5.4.2019  21  oppituntia 
Autere-opisto,  Virkamiehenkatu 2 
Joka toinen viikko 
pe 18.30-21.00
Kari Jääskeläinen  
Kurssimaksu 45,00 € 
Kurssilla tutustutaan tähtitieteen perusasioihin sekä 
ilmiöihin. Kurssi kokoontuu parillisina viikkoina perjan-
taisin. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 

410210  LÄHILINNUT
11.4.2019-15.6.2019  12  oppituntia 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
to 17.30- 19.45
Paavo Jyrinki  
Kurssimaksu 30,00 € 
Peippo, vihervarpunen, rautiainen, mustapääkerttu 
ja meriharakka - nämä ja monta muuta lintua löytyy 
kävelymatkan päästä. Lähilintuihin keskittyvä kurssi 
opettaa tunnistamaan niitä lisää. Luokkahuoneessa 
opetellaan tekemään havaintoja niin, että tunnista-
minen onnistuu. Retkillä tätä oppia syvennetään ja 
saadaan elämyksiä, jotka innostavat harrastuksen 
jatkamiseen, sillä oppimista riittää eliniäksi. Retkikoh-
teet ja aikataulut sovitaan yhdessä. Kurssi sopii sekä 
aloittelijalle että harrastuksen alkuun päässeille. Ter-
vetuloa kaikki mukaan. Ilmoittautumiset 28.8. alkaen 
www.opistopalvelut.fi/autere, p. 050 346 4455. 
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MUU KOULUTUS 

999901  ELÄKEIKÄISTEN KESKUSTELU
10.9.2018-26.11.2018  12  oppitunti a 
8.1.2019-15.4.2019  14  oppitunti a 
Nuorisotoimisto, nuorisotalo Vilppula  Keskuskatu 2 b 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. 
ma 13.00-14.30
Mirja Laine  
Kurssimaksu 10,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Keskustelua ajankohtaisis-
ta asioista, muisteluita, virkistystä, retkiä ja yhdessä 
oloa. Kokoontuu joka toinen maanantai. Ilmoitt autu-
miset ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

999911  ISOT ILOT, SUURET SURUT
- OLENKO ERITYISHERKKÄ?
17.9.2018-26.11.2018  12  oppitunti a 
Koskelan yläkoulu,  Koskelankatu 3 
ma 18.00-20.15
Sirpa Annikki Nieminen  
Kurssimaksu 20,00 € 
Muiden kolmen kerran ajat sovitaan ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Syvällisyys, tarkka havainnointi , 
voimakkaat tunteet ja ylikuormitt umistaipumus... 
tunnistatko itsesi? Erityisherkkyys (Highly Sensiti ve 
Person, HSP) on yksilön ominaisuus, ei diagnosoitava 
sairaus. Pohdimme sekä sen ilmenemistä fyysisesti , 
psyykkisesti  ja sosiaalisesti  ett ä sen taustaa ja syitä. 
Ymmärrys autt aa huomioimaan erityisherkkyyden, sen 
ilot ja sen asett amat rajat myönteisesti  arjessa. Meitä 
ei ole kahta samanlaista, iloitkaamme siitä. Anna ti laa 
erityislaadullesi. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen
www.opistopalvelut.fi /autere, p. 050 346 4455. 
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Autere-opiston uusiin kursseihin sisältyy laivurikurssi, 
jonka suoritt amalla pääsee erikseen tentti  mään saa-
ristolaivurin tutkintoa. Opett ajana toimii tamperelai-
nen Jouni Mäkilä, jonka merenkäynnin kokemukselle 
vetää vertoja vain hänen huumorintajunsa. Jouni sai 
kipinän merenkäynti in jo lapsena, kun hän pääsi tutun 
merikapteenin mukaan Airistolle enti sellä luotsikutt e-
rilla.
- Näiden Airistolle suuntautuneiden merimatkojen 
seurauksena on ikuinen rakkaus mereen, merenkul-
kuun ja aluksiin.

Lapsena saatu kipinä vei Jounin jo nuorena meripe-
lastustoimintaan, kesätöihin hinaajalle ja armeijaan 
merivoimiin. Palveluksessaan miinalaiva Pohjanmaal-
la Jouni tutustui merenkäynnin ohessa toiseen intohi-
moonsa ruokaan ja ruoanlaitt oon. 
- Laivakeitti  ön matruusina harrastetti  in innokkaasti  
perunankuorintaan. Toki upseerimessissä pääsi har-
joitt elemaan myös ti skaamista, Jouni naurahtaa.

Saaristo- ja rannikkolaivurin ja avomerilaivurin tutkin-
not ovat luonnollista seurausta meren läheisestä elä-
mäntavasta. Merenkulkua Jouni on opett anut syksystä 
2014 lähti en Tampereen Navigaati oseuran opett ajana 
laivuritutkinnoissa.

- Vaikeinta on opett aa oppilaille tervett ä itseluot-
tamusta ja rohkeutt a kysyä epäselvissä ti lanteissa. 
Vesillä omien rajojen tunteminen ja niiden mukaan 
toimiminen on kuitenkin ehdoton edellytys, Jouni täs-
mentää.

Jounista piirtyy mielikuva henkilönä, joka tälläkin het-
kellä olisi mieluusti  merellä, aluksella matkalla jonne-
kin horisonti n taakse.
- Minun kohdallani pitää erityisesti  paikkansa sanonta 
”olen perillä, kun köydet irrotetaan”. Tärkeintä on itse 
matka, ei vältt ämätt ä kohde.

Merenkulkijan jalat mantereella pitää perhe, johon 
kuuluvat puoliso, kolme aikuista lasta ja kaksi lasten-
lasta. Kirjat ja elokuvat ovat merenkulun ohella rakkai-
ta harrastuksia. Kesäpäivistä Jouni nautti  i Suomenlah-
den saaristossa koti satamanaan Tammisaari.

Miksi Jounin kurssille kannatt a tulla?
– Navigare necesse est, vivere non est necesse
(merenkulku on vältt ämätöntä, eläminen ei ole vält-
tämätöntä), Jouni hymyilee lempilausett aan lainaten.

MERILLE KAIPAA
OLEVAISEN MIELI

TEKSTI: Jani-Petteri Yläkangas

KUVA: Jouni Mäkilän arkisto
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RUOVEDEN OPISTO INFO

Ruovedenti e 30  
34600 Ruovesi
Lukuvuonna 2018-2019 Ruoveden opiston tarjoaman koulutuksen järjestää Autere-opisto.
Ruoveden opisto on Ruoveden kunnan omistama aikuisoppilaitos, jossa myös lapset ja nuoret voivat opis-
kella. Opiston hallintoelimenä toimii sivistyslautakunta. Opisto ti edott aa yleisöluennoista, uusista kursseista, 
opetusohjelman muutoksista ja tapahtumista paikallislehdessä, kunnan koti sivuilla www.ruovesi.fi   ja
Mäntt ä-Vilppulan kaupungin koti sivuilla  www.mantt avilppula.fi 

TOIMINTAVUOSI  2018-2019

SYYSKAUSI 10.9.-14.12.2018
Syysloma 15.10.-19.10.2018
KEVÄTKAUSI 7.1.-12.4.2019
Talviloma 25.2.- 1.3.2019 

Vuosinäytt ely kesä-heinäkuussa 2019

OPISTON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Sivistystoimenjohtaja
Aila Luikku
p. 044 787 1400

Toimisto
Merja Lindroos-Salonen
p. 044 787 1309
merja.lindroos-salonen@ruovesi.fi 

Autere-opiston toimisto
35800 Mäntt ä 
03 488 8550 tai 050 346 4455

Autere-opiston vt. rehtori
Antti   Korkka
p. 040 834 6676

ILMOITTAUDU ROHKEASTI
INTERNETIN KAUTTA

osoite:
htt ps://www.opistopalvelut.fi /ruovesi

RUOVEDEN KULTTUURITOIMI

Kultt uuritoimi järjestää kultt uuritapahtumia ja tekee 
yhteistyötä eri yhdistysten, seurakunnan, kansalais-
järjestöjen ja hallintokunti en kanssa.

Ruovesi-kesäesite ilmestyy keväisin. Siihen aiotut 
ilmoitukset ja tapahtumati edot tulee toimitt aa kult-
tuuritoimistoon viimeistään helmikuun 2019 aikana 
p. 044 787 1390.
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ILMOITTAUTUMINEN

1. ILMOITTAUTUMINEN INTERNETIN KAUTTA
• osoite: https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi, 

jossa on linkki ”ilmoittautuminen” ja sen alta löydät tarkemmat ohjeet
• jos ilmoittaudut netin pikahaulla, kirjoita kenttään koko kurssitunnus
• TIISTAINA  28.8.2018  klo 9.00 alkaen

2. ILMOITTAUTUMINEN PUHELIMITSE
• Siinä tapauksessa, jos kurssin kohdalla on tämä maininta
• Opiston toimistoon virka-aikana (klo 9-15) 

044 787 1309
• TIISTAINA  28.8.2018  klo 9.00 alkaen

3. ILMOITTAUTUMINEN PAIKAN PÄÄLLÄ
• Opettajalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ellei toisin ole kurssin kohdalla mainittu.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli jäätte kurssilta 
pois, niin ilmoittakaa siitä viipymättä toimistoon tai opettajalle.

KURSSIMAKSUT
Kurssimaksu on ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla 
ja se koskee koko lukuvuotta. Autere-opisto lähettää 
laskut jälkikäteen opiskelijan antamaan osoitteeseen.
Kesken lukukautta opiskelun aloittava maksaa luku-
kauden kurssimaksun.
Mikäli jäätte kurssilta pois,
ilmoittakaa siitä viipymättä opiston toimistoon
044 787 1309  tai  050 346 4455  tai opettajalle.

OPINTOSETELIT      
Opetushallitus on myöntänyt  Ruoveden opistolle 
lukuvuodelle 2018- 2019 opintosetelityyppistä
valtionavustusta, jolla edistetään kohderyhmiin kuu-
luvien henkilöiden koulutukseen osallistumista. 
Avustuksen kohderyhminä ovat työttömät, eläkkeellä 
olevat henkilöt ja seniorit (yli 63-vuotiaat).

HUOM! Tuen avulla tiettyjen kohderyhmille suunnat-
tujen kurssien maksuja on voitu alentaa.
Näiden valmiiksi alennettujen kurssien kohdalla on 
maininta Opetushallituksen tukemaa koulutusta.

Tänä vuonna ei siis Ruoveden Opiston opiskelijoiden 
tarvitse hakea henkilökohtaista opintosetelialen-
nusta. 

OPISKELIJATOIMINTA
Lukuvuosi 2018-2019 on Ruoveden opiston ja opiske-
lijayhdistyksen 54. toimintavuosi. 
Ruoveden opiston opiskelijat ry edistää vaikutusalu-
eensa väestön opiskelua, yhteistyötä sekä kulttuuri- 
ja harrastustoimintaa opiston ja opiston opiskelijoi-
den resursseja hyväksi käyttäen. Yhdistys järjestää 
juhlia, illanviettoja, retkiä sekä muuta virkistystoi-
mintaa. Opiskelijatöiden vuosinäyttely on ollut viime 
vuosina suurin aktiviteetti.
Yhdistyksen jäsen on jokainen opiston kurssimaksun 
maksanut opiskelija. Hallituksen puheenjohtajana 
toimii Päivi Kylmälahti, sihteerinä Tuula Ahonen ja 
rahastonhoitajana Sirkka Hovila. Yhdistyksen jäsenet 
voivat esittää hallituksen jäsenille toivomuksia yhdis-
tyksen toiminnasta.
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OPPIMISEN ILOA JA
MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ 

OPISTOSTA!

TEKSTI: Aila Luikku

KUVA: Sanna Hellekoski

Ihanan, aurinkoisen kesän jälkeen akut on ladatt u ja 
mieli energinen. Näin syksyisin intoa löytyy tekemi-
seen, joka varmistaa hyvän olon jatkumisen. Mieleen 
saatt aa juolahtaa jopa uuden harrastuksen aloitt a-
minen. Se onnistuu helposti  ja edullisesti  kansalai-
sopistossa. Tämä opas esitt elee Ruoveden opiston 
lukuvuoden 2018-2019 kurssitarjonnan. Pyrimme to-
teutt amaan kuntalaisten kurssitoiveita mahdollisuuk-
sien mukaan.

Monet viime lukuvuonna ohjelmaan otetut ja hyväksi 
havaitut kurssit jatkuvat, mm. valokuvaus-, helmi- ja 
hopeatyökurssit. Musiikkia voi harrastaa edelleen 
laulun, soiton tai tanssin muodossa. Taide- ja taitoai-
neiden opintotarjonta on monipuolista ja liikkumaan 
pääsevät kaikenikäiset. Kielitaitoa on mahdollisuus 
parantaa englannin, ranskan, italian ja espanjan kiel-
ten osalta. Ohjelmaan on otett u myös mielenkiintoi-
nen Muistojen taiteilijat -kurssi, jonka tarkoituksena 
on kirjata ylös muisti ti etoa ja tarinoita Ruovedellä 
toimineista taiteilijoista ja heidän töistään. Lisäksi jär-
jestetään suositt uja yleisöluentoja, joiden aihepiirit 
liitt yvät mm. historiaan, kirjallisuuteen ja yhteiskun-
nallisiin asioihin.

Kansalaisopistoilla on merkitt ävä rooli tulevaisuuden 
sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Pai-
kallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin vastaten kansa-
laisopistot rikastutt avat ihmisten elämää tarjoamalla 
mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle sekä yh-
teisöllisyyden ja osallisuuden kehitt ämiselle. Yhteisöl-
lisyyden merkitys nousi vahvasti  esille myös Ruove-
den uudessa kuntastrategiassa – yhdessä olemme ja 
opimme enemmän!

Ruoveden Opiston vuosinäytt ely Viljamakasiinissa 
kesäkuun alussa osoitti   sen, ett ä ihmiset ovat olleet 
akti ivisia ja harrastaneet – osaisipa itsekin valmistaa 
yhtä upeita käsitöitä ja taideteoksia!

Järjestämme Ruoveden opiston palvelut tulevana 
lukuvuonnakin yhteistyössä Autere-opiston kans-
sa. Lukuvuosi alkaa 10.9.2018   ja ilmoitt autuminen 
kursseille tapahtuu 28.8.2018 alkaen joko interneti n 
kautt a tai puhelimitse. Toivott avasti  saamme kurssit 
täyteen innokkaita harrastajia. Tervetuloa oppimaan 
ja harrastamaan!

Aila Luikku
Sivistystoimenjohtaja
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RAKENNUSPERINNETTÄ
To 6.9. klo 18.00-19.30
Hirsi rakennusaineena. Euroopan kultt uuriym-
päristöpäivät 2018 -puheenvuoro. 
Professori, arkkitehti  Panu Kaila.
Huom! Paikka: Pekkalan kartano, Pekkalanti e 
70, 34450 Jäminkipohja (Ruovesi).

MUISTI JA TURVALLISUUS
To 20.9. klo 18.00-19.30
Muisti ystävällinen Ruovesi. Valtakunnallisen 
Muisti viikon puheenvuoro. 
YTM, KM Hillervo Pohjavirta.

To 27.9. klo 18.00-19.30
Turvallisuus vesillä. 
Merenkulun opett aja, Jouni Mäkilä.

HISTORIAN KERTOMAA
Su 7.10. klo 14-17 
Ruovesiläiset vankileireillä 1918. 
FT Sami Suodenjoki ja
arkistovirkailija Erkki Visala.
Huom! Päivä, aika ja paikka
Ruoveden seurakuntakeskus Aatos,
Honkalanti e 8

To 25.10. klo 18.00-19.30
Sodasta toipuva Suomi 1920-luvulla.
Historiantutkija, FT Tuomas Hoppu.

To 8.11. klo 18.00-19.30
Oskar Merikanto 150 vuott a -juhlavuoden luento. 
Tutkija, MuT Hannele Ketomäki.

To 15.11. klo 18.00-19.30
Huijarit taidemaailmassa –
tarinoita taiderikollisuudesta. 
Tietokirjailija Risto Rumpunen.

Su 18.11. klo 14-17
Sotaorpokysymyksen hoito Ruovedellä ja
sisällissodan jälkimainingit. 
FM Anna Warsell.
Huom! Päivä, aika ja paikka
Ruoveden seurakuntakeskus Aatos, Honkalanti e 8

TARINAA MEDIASTA
To 22.11. klo 18.00-19.30
So me! Tapoja vaikutt aa sosiaalisessa mediassa. 
Sosiaalisen median asiantunti ja,
YTM Katri Lietsala. 

RUOVEDEN OPISTON YLEISÖLUENNOT SYKSYLLÄ 2018
Ruoveden kirjasto | Urheiluti e 4

RUOVEDEN KUNNANKIRJASTO
AUKIOLOAJAT 1.9.2018 alkaen

ma – to 13 – 19
pe 10 – 18
la 10 – 14

Juhlapyhien aatt opäivinä 10 – 16
www.ruovesi.fi /palvelut/kirjasto

TERVETULOA!
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Historia, yhteiskunta ja talous 

HISTORIA 

YLEISÖLUENNOT
Syksyn ja kevään maksutt omat luennot.
Katso ohjelma sivulta  39.

130150  MUISTOJEN TAITEILIJAT
6.3.2019-20.3.2019  6  oppitunti a 
Ruoveden kirjasto,  Urheiluti e 4 
ke 18.00-19.30
Jaana Kallio  
Kurssi on maksuton. Kerätään muisti ti etoa Ruovedellä 
toimineista kuvataiteilijoista ja heidän teoksistaan 
Ruoveden taidehistorian laati mista varten. Ilmoitt au-
tumiset 28.8. alkaen p. 044 787 1309 tai
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

MUSIIKKI 

110140  MIESKUORO 
10.9.2018-26.11.2018  36  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu,   Kurunti e 6 
ma 18.30-21.00
Erlend Jantsikene  
Kurssimaksu 70,00 € 
Kuoromusiikkia klassikoista nykyviihdesävelmiin. 
Uudet laulajat, tervetuloa! Tiedustelut kuoron johtaja, 
p. 040 543 9007. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla tai 28.8. alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110141  NAISKUORO LÄHTEEN LIKAT 
10.9.2018-26.11.2018  28  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  31  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 1048,  Kurunti e 6 
ma 18.30-20.15
Johanna Raivio  
Kurssimaksu 50,00 € 
Lähteen likat on iloinen laulavien naisten joukko, johon 
liitt ymisen kynnys on matala, mutt a kuoron musiikil-
liset tavoitt eet korkealla. Satsaamme yhteissointi in, 
äänenkäytt öön ja hyvään meininkiin. Lukuvuoden 
2018-19 pääprojekti na on 10-vuoti skonsertti  in val-
mistautuminen. Tervetuloa mukaan! Ilmoitt autumiset 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8 alkaen 
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110142  LAULURYHMÄ IKÄIHMISILLE 
10.9.2018-26.11.2018  12  oppitunti a 
14.1.2019-22.4.2019  14  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
ma 14.30-16.00
Jukka Saarman  
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Kurssi on mak-
suton. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko ja on avoin 
kaikille. Viihteellisiä lauluja ja laulelmia mm. vanhoja 
suosikkeja yhdessä laulaen. Ilmoitt autumiset ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8. alkaen neti ssä 
www.opistopalvelut.fi /ruovesi tai p. 044 7871309. 

110143  PIANONSOITTO ZH 
10.9.2018-3.12.2018 
7.1.2019-22.4.2019 
Yhtenäiskoulu,   Kurunti e 6 
Sovitut ajat 
to 16.00-18.00
Zsuzsa Horvath  
Kurssimaksu 120,00 € 
Soitt otunti en ajat sovitaan opett ajan kanssa. Vapaita 
paikkoja uusille opiskelijoille voi ti edustella opiston 
toimistosta 28.8. alkaen, p. 044 7817309 tai
p. 050 346 4455. Opetuspäivässä mahdollisia muu-
toksia. 

RUOVESI 
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110144  PIANONSOITTO PN 
14.9.2018-7.12.2018
11.1.2019-26.4.2019
Yhtenäiskoulu,   Kuruntie 6 
Sovitut ajat 
pe 14.00-15.00
Päivi Naupert  
Kurssimaksu 120,00 € 
Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa. Vapaita 
paikkoja uusille opiskelijoille voi tiedustella opiston 
toimistosta 28.8. alkaen, p. 0447871309 tai 050 346 
4455. Opetuspäivässä mahdollisia muutoksia. 

110145  VIULUNSOITTO 
11.9.2018-4.12.2018
8.1.2019-16.4.2019  
Yhtenäiskoulu, luokka 1050,   Kuruntie 6 
Sovitut ajat 
ti 17.00-18.30
Mika Tepponen   
Kurssimaksu 80,00 € 
Viulunsoiton yksilö- ja ryhmäopetusta lapsille ja 
aikuisille. Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa 
p. 044 7151068. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 
28.8. alkaen, p. 044 7871309 tai 050 346 4455. 

110147  KITARANSOITTO sähkökitara MF 
10.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-8.4.2019
Yhtenäiskoulu, luokka 1050,   Kuruntie 6 
Sovitut ajat 
Miklos Feher  
Kurssimaksu 120,00 € 
Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa. Vapaita 
paikkoja uusille opiskelijoille voi tiedustella Aute-
re-opiston toimistosta 28.8. alkaen, p. 044 7871309 
tai 050 346 4455. Opetuspäivässä mahdolliset muu-
tokset. 

110148  KITARANSOITTO, KT 
10.9.2018-26.11.2018
7.1.2019-8.4.2019
Yhtenäiskoulu, luokka 1050,   Kuruntie 6 
Sovitut ajat 
ma 17.00-18,30
Keijo Tuominen  
Kurssimaksu 120,00 € 
Opetusta akustisella, sähkö- ja bassokitaralla.( Ei alle 
13 -vuotiaille opiskelijoille). Ilmoittautuminen ja soitto-
aikojen sopiminen opiston toimistoon 28.8. alkaen,
p. 044 7871309 tai 050 346 4455. 

110172  LAULUNLYÖMÄT 
21.10.2018-25.11.2018  10  oppituntia 
20.1.2019-10.2.2019  10  oppituntia 
Sointula,  Museotie 1 
Sovitut ajat 
su 12.00-16.00
Voitto Koivujärvi  
Kurssimaksu 50,00 € 
Tervetuloa kaikki laulamaan karaokea rennolla 
meiningillä. Ryhmässä mm. etsitään omalle äänelle 
sopivia kappaleita. Ensimmäisellä kerralla kokoontu-
vat kaikki. Tarvittaessa jaetaan kahteen pienryhmään. 
Kokoontumispäivät 21.10. ja 25.11. sekä 20.1. ja 
10.2.. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla tai 28.8 alkaen netissä
www.opistopalvelut.fi/ruovesi 
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Kielet 

ENGLANTI 

120310  ENGLANNIN PERUSTEET
MATKAILIJOILLE 
10.9.2018-26.11.2018  24  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  26  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 204,   Kurunti e 6 
ma 16.30-18.00
Laura Vuorinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Kurssilla kerrataan englannin kieliopin perusteita al-
keista lähti en - tarvitt aessa nopeaan tahti in. Tunneilla 
harjoitellaan paljon erilaisia ilmaisuja ja keskusteluja, 
jotka ovat osa erityisesti  matkailua, mutt a voivat olla 
hyödyllisiä myös muualla arjessa. Oppikirjana Desti na-
ti ons 1. Taitotaso A1
 Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p. 044 787 1309 tai  
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

RANSKA 

120501  RANSKA 1 
13.9.2018-29.11.2018  24  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  26  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 204,   Kurunti e 6 
to 18.45-20.15
Laura Vuorinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ranskan alkeiskurssilla harjoitellaan kielen perusteita 
erityisesti  ääntämisen,sanaston ja lyhyiden keskus-
telujen käytön kautt a. Tutustutaan myös Ranskaan, 
maahan ja kultt uuriin. Oppikirjana C`est parfait 1. 
Taitotaso A1. Ilmoitt autumiset 28.8.
alkaen p. 044 787 1309 tai  neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

ESPANJA 

120710  ESPANJA ALKEET 
12.9.2018-12.12.2018  24  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 205,   Kurunti e 6 
ke 17.00-18.30
Carolina Garcés Morales  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen p. 044 7871309 tai 
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

120711  ESPANJA JATKO 
12.9.2018-12.12.2018,  24  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019,  26  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 205,   Kurunti e 6 
ke 18.35-20.05
Carolina Garcés Morales  
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen  p. 044 7871309 tai 
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

ITALIA 

120810  ITALIA 1 
13.9.2018-29.11.2018  24  oppitunti a 
10.1.2019-11.4.2019  26  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, luokka 204,   Kurunti e 6 
to 17.00-18.30
Laura Vuorinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Italian alkeiskurssilla harjoitellaan kielen perusteita 
käytt ämällä mm. paljon lyhyitä suullisia harjoituksia. 
Harjoitellaan ääntämistä, kartutetaan sanavarastoa 
ja yhdistellään ilmauksia. Tutustutaan myös Italiaan 
maana ja kultt uurina. Oppikirja Bella Vista I Taitotaso 
A1. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen  p. 044 787 1309 tai 
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 
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Autere-opiston ja Ruoveden Opiston uutena kiel-
tenopettajan aloittaa syksyllä Laura Vuorinen. Hän 
opettaa italiaa ja ranskaa sekä Ruovedellä että Män-
tässä. Ruoveden ohjelmaan kuuluu lisäksi englannin 
kieli. Laura on opiskellut kieliä Turun yliopistossa ja on 
kotoisin Rauman seudulta. 
- Koska moni on maininnut asiasta, kerron jo tässä, 
että Rauman giäl ei kuulu puheessani ja opetuksessa-
ni, naurahtaa Laura.
- Kotiseutuni on ihana paikka ja käyn siellä yhä usein. 

Opiskeluvuosien jälkeen Laura on työskennellyt Rau-
man normaalikoulussa kieltenopettajana ja samalla 
myös Rauman kansalaisopistossa. Edellä mainittujen 
kielten lisäksi Laura on opettanut espanjan kieltä. 
- Opettaminen kansalaisopistossa päätyön ohella 
on tuonut mukavaa vaihtelua ja vienyt kielitaidon ja 
opettamisen osaamistani eteenpäin. 

Ruovedellä Laura on asunut ja työskennellyt nyt kak-
si lukuvuotta. Päätyönä on Ruoveden yhtenäiskoulun 
kieltenopettajana toimiminen.
- Jokaisena vuonna on ollut kivasti jotain uutta lisää 
verrattuna edelliseen. Tykkään uusista haasteista ja it-
seni kehittämisestä. Nyt on mukava aloittaa taas opet-
tamaan kansalaisopiston uusilla kursseilla. 

Lauralle kielet ovat olleet aina osa elämää ja hän ei 
osaa kuvitellakaan tekevänsä jotakin muuta. 
- Vanhempani tilasivat minulle englanninkielisen leh-
den jo ala-asteikäisenä. Käytimme siskoni kanssa mo-
lempien osaamia kieliä lähes päivittäin. 
Laura nauttii lukemisesta, musiikista ja elokuvista tie-
tysti alkuperäiskielisinä. Hänelle on tärkeää pyrkiä ym-
märtämään eri kulttuureja. Tässä kieli on olennaisessa 
osassa. Useimmat Lauran matkat kohdistuvatkin mai-
hin, joiden kieltä hän osaa parhaiten. 

Ranskan ja italian kurssit on suunnattu erityisesti uu-
sille opiskelijoille, mutta soveltuvat hyvin myös alkei-
den kertaajille. Lauran kursseilla tutustutaan moni-
puolisesti niin kieleen kuin kulttuuriin. Kirjan tekstit ja 
keskustelut tunneilla kattavat mm. itsestä kertomisen 
ja kaupungilla asioimisen. Englannin kurssi on suun-
nattu kaikille, jotka haluavat kerrata kieliopin alkeita ja 
harjoitella matkaillessa tarvittavia ilmauksia. 

- Eteneminen kursseilla tapahtuu oppikirjan mukaan, 
mutta otan myös opiskelijoiden toiveita huomioon 
etenemistahdin ja aihekiinnostuksen mukaan. Nyt 
rohkeasti uusia kieliä opiskelemaan, Laura kannustaa.

BUONA SERA 
BONSOIR

GOOD EVENING

TEKSTI: Antti Korkka | KUVA: Sanna Hellekoski
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Esittävä taide ja kirjallisuus 

NÄYTTÄMÖTAITEET 

110210  KEHITYSVAMMAISTEN
NÄYTELMÄPIIRI 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
ti  14.15-15.45
Honkalakodin ohjaaja
Kurssi on maksuton. Opetushallituksen tukemaa 
koulutusta.
Iloa ja rohkeutt a esitt ämiseen! Vain kevätlukukaudella. 
Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

Kuvataiteet ja muotoilu 

KUVATAITEET 

110350  KEHITYSVAMMAISTEN
KUVATAIDEKERHO / Syksy 
11.9.2018-4.12.2018  24  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu,   Kurunti e 6 
ti  15.00-16.30
Merja Önkki  
Kurssi on maksuton.
Tehdään keramiikkaa, piirretään ja maalataan erilaisia 
välineitä käytt äen. Kurssi kokoontuu vain syyslukukau-
della. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. 

110354  AIKUISTEN KUVATAITEEN TYÖPAJA 
12.9.2018-28.11.2018  36  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, Kuvisluokka,   Kurunti e 6 
ke 18.00-20.30
Elli Kivistö-Rahnasto  
Kurssimaksu 65,00 € 
Työstetään omin välinein omin- tai yhdessä suunnitel-
luin aihein oma teoskokonaisuus. Voi työskennellä piir-
täen, väritt äen, maalaten, -joko akvarelli, akryyli, öljy, 
tai pastellivärein. Aiheet räätälöidään kurssin aikana 
osallistujien lähtökohti en ja toivomusten mukaan. 
Vasta-alkajatkin tervetuloa kaikki mukaan, taidot eivät 
ole este! Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla tai 28.8 alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110360 GRAFIIKKA / PUUPIIRROSKURSSI 
syksy 
29.9.2018-28.10.2018  24  oppitunti a 
Kk, kivikoulu,  Palmeninti e 1 
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
Tuukka Peltonen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Puupiirroskurssilla opetetaan mustavalkoinen puu-
piirrostekniikka sekä väripuupiirros yhdeltä laatalta. 
Opetus etenee vaiheitt ain: Ensin valmistetaan puupiir-
roslaatt a vanerista, jonka jälkeen siirretään luonnos 
peilikuvana puupiirroslaatalle. Kuva kaiverretaan laa-
talle, josta se painetaan hiertämällä tai prässin avulla 
Japaninpaperille. Osallistuminen ei edellytä aikaisem-
paa kokemusta grafi ikasta. Kokoontumispäivät 29.9., 
30.9, 27.10. ja 28.10.. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen, 
p. 044 7871 309 tai www.opistopalvelut.fi /ruovesi.  
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110361  GRAFIIKKA / PUUPIIRROSKURSSI 
kevät 
16.2.2019-10.3.2019  24  oppituntia 
Kk, kivikoulu,  Palmenintie 1 
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
Tuukka Peltonen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Puupiirroskurssilla opetetaan mustavalkoinen puu-
piirrostekniikka sekä väripuupiirros yhdeltä laatalta. 
Opetus etenee vaiheittain: Ensin valmistetaan puupiir-
roslaatta vanerista, jonka jälkeen siirretään luonnos 
peilikuvana puupiirroslaatalle. Kuva kaiverretaan laa-
talle, josta se painetaan hiertämällä tai prässin avulla 
Japaninpaperille. Osallistuminen ei edellytä aikaisem-
paa kokemusta grafiikasta. Kokoontumispäivät 16.2., 
17.2., 9.3. ja 10.3 . Ilmoittautumiset  28.8. alkaen,
p. 044 7871 309 tai www.opistopalvelut.fi/ruovesi. 

110370  VALOKUVAUSKURSSI 
16.2.2019-2.3.2019  14  oppituntia 
Yhtenäiskoulu, luokka 205,   Kuruntie 6 
la 10.00-16.00
Sanna Hellekoski  
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssi soveltuu vasta-alkajille sekä jo jonkin verran 
kuvanneille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. 
Kurssi sisältää käytännön harjoituksia, jossa ope-
tellaan askel kerrallaan kameran ominaisuuksia ja 
sommittelua. Kurssin lopuksi käydään läpi harjoitusku-
vat, joista voit saada palautetta ja neuvoja opettajalta 
sekä keskustellaan kuvista yhdessä. Kurssille tarvitset 
mukaan oman järjestelmäkameran. Ilmoittautumiset 
opiston toimistoon 28.8. alkaen, p. 044 7871309,
050 346 4455 tai netissä www.opistopalvelut.fi/
ruovesi 

Käden taidot 

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT 

110450  HOPEATYÖKURSSI 
26.10.2018-17.11.2018  16  oppituntia 
Yhtenäiskoulu, teknisentyön luokka,  Kuruntie 6 
pe 17.00-20.00
la 10.00-15.00
Suvi Isokangas  
Kurssimaksu 25,00 € 
Kurssilla voit valmistaa ketjuja tai erilaisia koruja ho-
pealevystä tai vaikka vanhoista hopealusikoista. Kurssi 
sopii aloittelijoille ja jo hopeatöitä tehneille. Kokoontu-
miset pe-la 26.-27.10 ja pe-la 16.-17.11. Ilmoittautu-
miset 28.8. alkaen netissä
www.opistopalvelut.fi/ruovesi tai p. 044 787 1309. 
Lisätietoja opettajalta p. 050 5282692. 

110455  HELMIKURSSI syksy 
1.11.2018-8.11.2018  6  oppituntia 
Yhtenäiskoulu, luokka 1050,   Kuruntie 6 
to 17.30-19.45
Paula Saarela  
Kurssimaksu 15,00 € 
Kokoontumispäivät to 1.11. ja to 8.11. Opetellaan pie-
nillä helmillä (siemenhelmet) korutekniikoita. Ilmoit-
tautumiset opiston toimistoon 28.8. alkaen, p. 044 
7871309 tai netissä www.opistopalvelut.fi/ruovesi 

110464  KYKELI, Jäminkipohja 
10.9.2018-26.11.2018  36  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Jäminkipohja liiketalo,  Sahantie 17 
ma 16.00-18.30
Marianne Ojala  
Kurssimaksu 80,00 € 
Kutomista, ompelua, askartelua. Jokainen taitojen 
Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
tai 28.8 alkaen netissä
www.opistopalvelut.fi/ruovesi mukaan. 
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110465  VÄÄRIN OMPELIJAT JA KUTOJAT 
11.9.2018-27.11.2018  24  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  26  oppitunti a 
Opiskelijoiden kodeissa   
ti  13.00-15.00
Marianne Ojala  
Kurssi on maksuton. 
Kirjontaa, ompelua, askartelua ym. muita pienempiä 
käsitöitä. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla tai 28.8 alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110467  VISUN KUTOJAT JA OMPELIJAT 
26.9.2018-12.12.2018  24  oppitunti a 
9.1.2019-17.4.2019  26  oppitunti a 
Visurinteen kerhohuone   
ke 15.30-17.00
Marianne Ojala  
Kurssimaksu 40,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Kankaiden kudontaa ja 
ompelutöitä. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla tai 28.8 alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

110468  KIVIKOULUN KANKURIT 
11.9.2018-27.11.2018  36  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Kk, kivikoulu,  Palmeninti e 1 
ti  16.00-18.30
Marianne Ojala  
Kurssimaksu 80,00 € 
Kangaspuilla työstetään matt oa, ryijyä tms. oman 
maun mukaan. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla tai 28.8 alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110471   PUUTYÖT JA ENTISÖINTI 
11.9.2018-27.11.2018  36  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, teknisentyön luokka,  Kurunti e 6 
ti  18.00-20.30
Marko Salminen  
Kurssimaksu 80,00 € 
Puutöitä, pintakäsitt elyä ja vanhojen pienehköjen 
huonekalujen kunnostamista. Töiden opastusta yksilöl-
lisesti . Osallistujamäärä enintään 14. Ilmoitt autumiset  
28.8. alkaen, p. 044 7871309 tai neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

110473  PUUKONTEKO 
10.9.2018-26.11.2018  44  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  48  oppitunti a 
Yhtenäiskoulu, teknisentyön luokka,  Kurunti e 6 
ma 17.00-20.30
Matti   Lähdekorpi  
Kurssimaksu 90,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Eläkeläisille 
kurssimaksu 70 €. Kurssilla valmistetaan puukko (tai 
useampi) tuppineen. Kurssilla on käytett ävissä tarvit-
tavat työkalut ja opett ajalta voi ostaa materiaaleja. 
Osallistujamäärä enintään 15. Alle 16 -vuoti as vain 
aikuisen mukana. Ilmoitt autumiset opiston toimistoon 
28.8. alkaen, p. 044 7871309 tai neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

110474  NUKKEKURSSI 
11.9.2018-27.11.2018  36  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  39  oppitunti a 
Kk, kivikoulu,  Palmeninti e 1 
ti  17.00-19.30
Toini Koskinen  
Kurssimaksu 60,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huo-
mioitu kurssimaksussa. Perinteisen paperimassanu-
ken valmistus valuosista. Kangasvartalot ja vaatetus 
osin kaavojen ja osin omien suunnitt elujen mukaan 
.Osallistujamäärä enintään 10. Ilmoitt autumiset en-
simmäisellä kokoontumiskerralla. Et tarvitse aikaisem-
paa kokemusta nuken teossa. Tervetuloa myös uudet 
opiskelijat! Ilmoitt autumiset opiston toimistoon 28.8. 
alkaen, p. 044 7871309 tai neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 
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110476   NALLEKURSSI kevät 
8.3.2019-10.3.2019  15  oppituntia 
Kk, kivikoulu,  Palmenintie 1 
pe 17.00-20.00
la 09.00-15.00
su 09.00-12.00
Toini Koskinen  
Kurssimaksu 30,00 € 
Viikonloppukurssi, opetuspäivät 8.3., 9.3. ja 10.3. 
Osallistujamäärä enintään 10. Ilmoittautumiset opis-
ton toimistoon p. 044 787 1309 tai netissä
www.opistopalvelut.fi/ruovesi. 

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 

110460  TIFFANYLASITYÖT 
13.9.2018-29.11.2018  36  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  39  oppituntia 
Yhtenäiskoulu, luokka 122,   Kuruntie 6 
to 18.00-20.30
Merja Önkki  
Kurssimaksu 80,00 € 
Opetellaan lasin käsittelyn tekniikoita. Tehdään taso-, 
mosaiikki- ja kolmiulotteisia töitä valmiiden mallien ja 
omien suunnitelmien pohjalta. Lasin leikkausta, hion-
taa, palasten kokoamista valmiiksi kokonaisuudeksi 
tinaamalla. Aloittelijoille sekä jatkavaille. Ilmoittau-
tumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8 
alkaen netissä www.opistopalvelut.fi/ruovesi 

110461  KERAMIIKKA, lapset 
12.9.2018-28.11.2018  20  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppituntia 
Kk, kivikoulu,  Palmenintie 1 
ke 16.00-17.30
Kristiina Tervala  
Kurssimaksu 60,00 € 
Keramiikan käsinrakennuksen perustekniikat, koriste-
lut ja lasitus. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla. 

110462  KERAMIIKKA, aikuiset ja nuoret 
12.9.2018-28.11.2018  30  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  39  oppituntia 
Kk, kivikoulu,  Palmenintie 1 
ke 17.45-2015
Kristiina Tervala  
Kurssimaksu 60,00 € 
Keramiikan käsinrakennuksen perustekniikat, dreijaus, 
koristelut ja lasitus. Ilmoittautumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. 

110463  POSLIININMAALAUS 
10.9.2018-26.11.2018  36  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  39  oppituntia 
Kk, kivikoulu,  Palmenintie 1 
ma 16.30-19.00
Aija Isotalo  
Kurssimaksu 80,00 € 
Posliinimaalausta jatkoryhmälle sekä aloittelijoille. 
Perustekniikoiden harjoittelua sekä uusia ideoita. Il-
moittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 
28.8 alkaen netissä www.opistopalvelut.fi/ruovesi 
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Tanssi ja liikunta 

ESITTÄVÄ TANSSI 

110530  SENIORITANSSI 
12.9.2018-28.11.2018  24  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  26  oppitunti a 
Sointula,  Museoti e 1 
ke 16.00-17.30
Ulla Markkanen  
Kurssimaksu 10,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Senoritanssi sopii niin 
aloitt elijalle kuin tanssia harrastaneelle. Se sisältää 
monipuoliseen musiikkiin laaditt uja pieniä tanssiohjel-
mia, jotka toistuvat. Edistää myös muisti n säilymistä 
ja kehitt ää tasapainoa. Paria ei tarvita, ryhmästä löy-
tyy aina pari jokaiselle ja lajin tyyliin kuuluu, ett ä pari 
vaihtuu kappaleen aikana usein, sillä toistuvat vuorot 
ovat yleensä lyhyitä. Ilmoitt autumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla tai 28.8 alkaen neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

LIIKUNTA 

830131  NAISTEN LIIKUNTA, Murole 
10.9.2018-26.11.2018  12  oppitunti a 
7.1.2019-8.4.2019  13  oppitunti a 
Murole-Kekkonen koulu   
ma 19.00-19.45
Riitt a Sorkkala  
Kurssimaksu 40,00 € 
Alkulämmitt ely, lihaskuntoharjoitt elua ja venytt elyä. 
Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
tai 28.8 alkaen neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 

830134  ELÄKELÄISTEN VESIVOIMISTELU 1 
11.9.2018-4.12.2018  12  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  13  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
ti  13.00-13.45
Aki Kallonen  
Kurssimaksu 8 €/kerta. (syksy 96 €/12 kertaa, kevät 
104 €/13 kertaa) Allasjumppa tapahtuu musiikin 
tahditt amana reippaaseen tahti in. Jumpassa tehdään 

lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutt a ja koordinaati ota pa-
rantavia liikkeitä. Pukuhuoneeseen pääsee noin puoli 
tunti a ennen tunnin alkua. Ilmoitt autumiset opiston 
toimistoon p. 044 7871309. 

830135  ELÄKELÄISTEN VESIVOIMISTELU 2 
11.9.2018-4.12.2018  12  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  13  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
ti  14.15-15.00
Aki Kallonen  
Kurssimaksu 8 €/kerta (syksy 96 €/kerta, kevät 104 
€/13 kertaa). Allasjumppa tapahtuu musiikin tah-
ditt amana reippaaseen tahti in. Jumpassa tehdään 
lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutt a ja koordinaati ota 
parantavia liikkeitä. Ilmoitt autumiset opiston toimis-
toon p. 044 7871309. 

830136  VESIJUMPPAA KAIKILLE 
13.9.2018-13.12.2018  12 oppitunti a
10.1.2019-11.4.2019  13  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
to 16.45-17.30
Heini Hemminki  
Kurssimaksu 8 €/kerta (syksy 96 €/12 kertaa, kevät 
104 €/13 kertaa). Allasjumppa tapahtuu musiikin 
tahditt amana reippaaseen tahti in. Jumpassa tehdään 
lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutt a ja koordinaati ota 
parantavia liikkeitä. Pukuhuoneeseen pääsee noin 15 
min. ennen tunnin alkua. Ilmoitt autumiset opiston 
toimistoon p. 044 7871309. 

830137  ELÄKELÄISTEN ISTUMAJUMPPA 
12.9.2018-28.11.2018  12  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Honkala,  Honkalanti e 7 
ke 15.00-15.45
Heini Hemminki  
Kurssimaksu 20,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa.Jumppa tapahtuu istuen. 
Jumpassa tehdään lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutt a 
parantavia liikkeitä koko keholle. Lopuksi venytt ely. 
Osallistujamäärä enintään 13. Ilmoitt autumiset opis-
ton toimistoon 28.8. alkaen, p. 044 7871309 
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830138  ELÄKELÄISTEN TASAPAINOKOULU I 
13.9.2018-29.11.2018  12  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  13  oppituntia 
Honkala,  Honkalantie 7 
to 15.00-15.45
Heini Hemminki  
Kurssimaksu 20,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Jumppa tapahtuu seisten 
ja istuen. Jumpassa tehdään tasapainoa, lihasvoimaa, 
nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia 
liikkeitä. Jumpassa käytetään harjoitteita tehostavia 
välineitä.Lopuksi venyttelyt. Osallistujamäärä enin-
tään 11. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 28.8
alkaen, p. 044 7871309. 

830139  ELÄKELÄISTEN TASAPAINOKOULU II 
13.9.2018-29.11.2018  12  oppituntia 
10.1.2019-11.4.2019  13  oppituntia 
Honkala,  Honkalantie 7 
to 16.00-16.45
Heini Hemminki  
Kurssimaksu 20,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus 
huomioitu kurssimaksussa. Jumppa tapahtuu seisten 
ja istuen. Jumpassa tehdään tasapainoa, lihasvoimaa, 
nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia liik-
keitä. Jumpassa käytetään harjoitteita tehostavia vä-
lineitä. Lopuksi venyttelyt. Osallistujamäärä enintään 
11. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 28.8. alkaen, 
p. 044 7871309 

830140  KUNTOSALIHARJOITTELU ELÄKE-
LÄISILLE 
12.9.2018-28.11.2018  12  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppituntia 
Honkala,  Honkalantie 7 
ke 14.00-14.45
Heini Hemminki  
Kurssimaksu 20,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huo-
mioitu kurssimaksussa. Jumpassa tehdään lihaskun-
toharjoitteita kuntosalivälineillä kuntopiirin tapaan, 
lopuksi venyttelyt. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 
28.8. alkaen, p .044 7871309. 

830141  KUNTOSALIHARJOITTELU KEHITYS-
VAMMAISILLE 
14.9.2018-30.11.2018  12  oppituntia 
11.1.2019-12.4.2019  13  oppituntia 
Honkala,  Honkalantie 7 
pe 12.30-13.15
Heini Hemminki  
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Kurssi on 
maksuton. Jumpassa tehdään lihaskuntoharjoitteita 
kuntosalivälineillä kuntopiirin tapaan, lopuksi venytte-
lyt. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 28.8. alkaen, 
p .044 7871309. 

830150  MIESTEN LIIKUNTA, Murole 
24.9.2018-10.12.2018  12  oppituntia 
7.1.2019-8.4.2019  13  oppituntia 
Murole-Kekkonen koulu   
ma 18.00-18.45
Marja Laine  
Kurssimaksu 40,00 € 
”Kaikki syyt välttää liikuntaa ovat tekosyitä” Urho 
Kekkonen. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla tai 28.8 alkaen netissä
www.opistopalvelut.fi/ruovesi 

830152  KUNTOJUMPPA 
12.9.2018-28.11.2018  16  oppituntia 
9.1.2019-10.4.2019  17  oppituntia 
Visuvesi, koulu, Alastalontie   
ke 17.30-18.30
Siina Leinikka  
Kurssimaksu 40,00 € 
Lämmittelyt Laviksen tahtiin. Ylävartalon liikkuvuutta 
parantava jumppa jossa runsaasti venyttelyjä. Ilmoit-
tautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 
28.8 alkaen netissä www.opistopalvelut.fi/ruovesi 
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830153  KEVYTVOIMISTELU 
12.9.2018-28.11.2018  12  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Sointula,  Museoti e 1 
ke 17.30-18.15
Elina Majaranta-Juhola  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tunnilla edetään rauhalliseen tahti in ilman hyppyjä. 
Avataan liikeratoja venytellen ja vahvistetaan syviä 
lihaksia ja keskitytään lanti onpohjan akti voiniti in. 
Ilmoitt autumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
tai 28.8 alkaen neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

830154  KUNTOTANSSI 
12.9.2018-28.11.2018  12  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Sointula,  Museoti e 1 
ke 18.20-19.05
Elina Majaranta-Juhola  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tule tanssimaan hiki otsalle ja hymy huulille menevän 
musiikin tahdissa Tunnilla seurataan helppoja askel-
sarjoja opett ajan mallin mukaan. Ilmoitt autumiset 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8 alkaen 
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

830155  SHINDO- RENTOUTUSVENYTTELY 
12.9.2018-28.11.2018  12  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Sointula,  Museoti e 1 
ke 19.10-19.55
Elina Majaranta-Juhola  
Kurssimaksu 40,00 € 
Tunnilla rentoutuu niin keho kuin mieli. Syvähengitys-
tä apuna käytt äen tehdään rauhallisia pitkäkestoisia 
venytyksiä, jolloin mielikin ehti i hiljentyä. Pukeudu 
lämpimästi  ja ota torkkupeitt o mukaan. Ilmoitt autumi-
set ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8 alkaen 
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

830160  CHEN-TYYLIN TAIJI 
11.9.2018-27.11.2018  20  oppitunti a 
8.1.2019-9.4.2019  22  oppitunti a 
Sointula,  Museoti e 1 
ti  18.00-19.15
Harri Mäkiharju  
Kurssimaksu 40,00 € 
Kurssi sopii kaikille ikäryhmille alkaen 16v. Chen tyylin 
Taijiin harjoitt elua, muodon opett elua ja työstämis-
tä. Muodon opett elun lisäksi tehdään alkuun kehoa 
avaavia harjoituksia mm. nivelten avaamista. Tavoit-
teena on oppia käytt ämään kokonaisuutt a kaikessa 
tekemisessä ja saada keho liikkumaan sulavammin, 
notkeammin, ilman jännitt eitä. Ilmoitt autumiset 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 28.8 alkaen 
neti ssä www.opistopalvelut.fi /ruovesi 

830170  SYDÄNJUMPPA 
26.9.2018-12.12.2018  12  oppitunti a 
9.1.2019-10.4.2019  13  oppitunti a 
Kk, kivikoulu,  Palmeninti e 1 
ke 16.15-17.00
Tarja Myllykoski  
Kurssimaksu 20,00 € 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huo-
mioitu kurssimaksussa. Ilmoitt autumiset 28.8. alkaen 
p .044 7871309 tai neti ssä
www.opistopalvelut.fi /ruovesi. 
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